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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

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. Hasil Pengembangan Media 

a. 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 tutorial AutoCad. 

Kegiatan pendefinisian dibagi menjadi 5, yaitu: (1) Analisis Awal-Akhir (front-end 

analysis) yaitu tahap analisis awal-akhir ini bertujuan untuk memunculkan dan 

menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran tutorial AutoCad di 

SMK Negeri 2 Yogyakarata, sehingga diperlukan suatu pengembangan bahan 

media pembelajaran. Dilakukan diagnosis awal untuk mendapatkan gambaran 

fakta, harapan dan alternatif penyelesaian masalah dasar yang memudahkan dalam 

penentuan atau memilih media pembelajaran yang perlu dikembangkan. 

Pembelajaran masa kini telah dipengaruhi oleh teknologi sehingga sudah 

sewajarnya dilakukan pengembangan dari materi-materi buku kedalam media yang 

lebih menarik serta mudah diperlukan, salah satunya adalah video. Perkembangan 
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sosial media seperti  youtube kini menjadi salah satu rujukan pembelajaran dari 

seluruh tingkatan pendidikan, hal ini terjadi dikarenakan video yang merupaka 

media audio visual lebih menarik serta mudah untuk dipahami. (2) Analisa Peserta 

Didik (learner analysis) yaitu tahap analisa peserta didik di SMK Negeri 2 

Yogyakarta merupakan tahap menelaah tentang karakteristik siswa yang sesuai 

dengan desain pengembangan perangkat pembelajaran. Tahap analisis ini akan 

didapatkan gambaran karakteristik siswa, anatara lain; (a) tingkat kemapuan, setiap 

siswa mempunyain kemampuan yang berbeda-beda makan dari itu dengan adanya 

media video pembelajaran memudahkan siswa untuk membantu pembelajaran di 

kelas maupun diluar kelas; (b) latar belakang setiap siswa memunyain latar belakar 

yang berbeda-beda makan dari itu tahapan alisa mampu untuk mengukur sejauh 

mana siswa memahami pembelajaran di kelas mapun diluar kelas; (c) motivasi 

belajar siswa terkadang kurang dengan motivas pembelajaran karena mata pelajaran 

yang jenuh dengan tahap analisa ini mampu menumbuhkan motivasi dengan adanya 

media video pembelajaran yang baik; (d) keterampilan yang berkaitan 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 dalamna dapat berisi materi yang 

sesuai dengan capaian pembejaran dengan adanya tambahan audio maupun visual. 

(3) Analisa Tugas (Task Analysis) yaitu tahap analisis tugas pada kelas XI DPIB di 

SMK Negeri 2 Yogyakarta memastikan ulasan menyeluruh tentang tugas dalam 

materi pembelajaran. Tutorial AutoCad adalah mata pelajaran praktik sehingga 

ulasan tugas yang sesuai dengan materi pembelajaran dapat dilakukan dengan 

memantau perkembangan tahapan pengujian yang dilakukan setiap minggunya. (4) 
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Analisa Konsep (Concept Analysis) yaitu tahap analisis konsep merupakan langkah 

untuk memenuhi prinsip dalam membangun konsep atas materi-materi yang 

digunakan sebagai sasaran pencapaian dalam pembelajaran siswa kelas XI DPIB di 

SMK Negeri 2 Yogyakarta sesuai dengan target capaian pembelajaran mata 

pekajaran yang telah ditentukan. Dalam mendukung analisa konsep, hal-hal yang 

dilakukan adalah; (a) analisis capaian pembelajaran mata pelajaran  yang bertujuan 

untuk menentukan jenis bahan ajar serta target kompetensi yang dicapai oleh siswa; 

(b) analisis sumber belajar yang bertujuan mengumpulkan materi yang akan 

digunakan dalam penyusunan media. Dari analisis sumber belajar berkaitan dengan 

aplikasi perangkat lunak AutoCad pada Kompetensi Keahlian Desain Pemodelan 

dan Informasi Bangunan (DPIB) yang harus dikuasai siswa setelah dilakukan 

praktikum tutorial AutoCad. (5) Analisa Tujuan Pembelajaran (Specifying 

Instructional Objectives) yaitu tahap analisis tujuan pembelajaran merupakan tahap 

merangkum dan analisis konsep dan analisis tugas untuk menentukan perilaku 

objek penelitian siswa kelas XI DPIB di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Perilaku objek 

akan menentukan jenis media pembelajran yang akan dibuat oleh peneliti. 
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b. Perancangan (Design) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. 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 siswa dalam meningkatkan pemahaman baik teori maupun praktik pada 

mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior Gedung. Alasan pemilihan 

media pembelajaran yang akan dikembangkan menyesuaikan dengan karakter 

ketertarikan siswa terhadap pembelajaran yang mudah dan menarik. Pembuatan 
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media pembelajaran berupa video turorial AutoCad dan Desain Interior ini 

dirancang dengaan 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 melputi : (1) 

Penyusunan Tes (Constructing Criterion-Referenced Test) yaitu melakukan 

analisis dari dokumen maupun catatan sementara pengujian tiap minggu terhadap 

kemampuan siswa kelas XI DPIB di SMK Negeri 2 Yogyakarta selama mengikuti 

pembelajaran dikarenakan jenis mata pelajaran adalah mata pelajaran praktikum. 

(2) Pemilihan Media (Media Selection) yaitu media pembelajaran tutorial AutoCad 

dan Interior Gedung dikembangkan dengan media berupa video yang yang 

mencangkup gambar, audio dan visual. Software yang digunakan dalam pembuatan 

media video adalah Filmora9 dan Adobe Flash. (3) Pemilihan Format (Format 

Selection) yaitu format pembelajaran yang dipilih dalam pengembangan media 

pembelajaran dengan materi tutorial AutoCad dan Interior Gedung adalah 

pembelajaran berbasis video yang mencakup materi menggunakan AutoCad 

sebagai upaya meningkatan pemahaman siswa kelas XI DPIB di SMK Negeri 2 

Yogyakarta, menarik keingintahuan untuk belajar mandiri melalui berbagai sumber 

belajar baik cetak maupun online serta menumbuhkan budaya bertanya jika ada hal-

hal yang belom dipahami dari penayangan materi yang ada di video. Metode ini 

diharapkan dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk aktif. Menggunakan 

media video pembelajaran akan mempermudah siswa untuk mengakses materi dan 

perangkat yang dimiliki karena video ini dapat disebabrluaska, selain itu dengan 
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adanya media video pembelajaran nantinya siswa tidak akan merasa bosan dengan 

pembelajaran yang sebelumnya hanya berbasis text book atau penjelasan guru 

karena dalam video penyampaian yang dilakukan menggunakan berbagai variasi 

misalnya gambar, grafik, tabel dan suara sehingga meminimalisir rasa bosan yang 

sering dialami saat proses pembelajaran. (4) Desain Awal (Initial Design) yaitu 

tahap desain merupakan tahapan dimana dibuat rancangan awal dari media video 

yang dikembangkan. Tahap rancangan terdiri dari dua hal yaitu;  (a) Tahap 

Penyusunan Konten. Menurut KBBI, konten adalah informasi yang tersedia melaui 

media atau produk elektronik. Pada penelitian ini konten yang ditulis adalah materi 

sekolah praktik menggambar menggunakan perangkat lunak yaitu AutoCad 

mengenai materi tutorial menggunakan AutoCad. Materi ini disusun keseluruhan 

sesusi dengan alur yang telah ditentukan sehingga teratur di dalam  frame video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

            

  Gambar 8. Diagram Alir Konten Video Pembelajaran 

Opening 

Bridging 

Menu 

Utama 

Closing 

Logo Universitas Negeri Yogyakarta 

Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan FT UNY 

Judul Video 

Pengembangan Media Video Pembelajaran pada Mata  

Pelajaran APLPIG g kelas XI DPIB di SMK Negeri 2 

Yogyakarta. 

Alur Menuju  Menu Utama 

 

Tampilan “Selamat Datang di MediA Pembelajaran 

Selamat Belajar” 

Tutorial  Menggunakan AutoCad 

Pendahuluan  

Kompetensi 

Materi 

Video  

Latihan Soal 

Daftar Pustaka 

Tombol Keluar 

Kata Pengantar Petunjuk Belajar  Petunjuk Tombol 

KI & KD Indikator Tujuan Pembelajaran  

Manfaat Pembelajaran  Sub Capaian Pembelajaran 

Daftar Command AutoCAD 
Pengertian AutoCad 

Desain Interior/eksterior 

1. Mengatur Dimension Style 

2. Membuat Gambar Denah dan Tata telak Perabot  

3. Membuat Gambar Potongan Interior 

4. Mmembuat Gambar Tampak 

5. Membuat Gambar Rencana Plafon Interior 
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(b) Tahap Pembuatan Video, setelah menentukan materi yang akan ditampilkan 

dalam video pembelajaran dan membuat storyboard maka tahap selanjutnya adalah 

pembuatan video atau take. Pembuatan rekaman video dilakukan di rumah. 

Pembuatan video memerlukan beberapa langkah yaitu : (i) pengumpulan Bahan/alat 

dimana tahap pengumpulan bahan meliputi pembutan video persiapan bahan/alat 

meliputi laptop untuk merekam suara sesuai dengan keperluan video (ii) tahap 

pengembangan video dimana bahan yang telah dibuat masuk ke dalam proses 

pengembangan video berupa editing yang dimakudkan agar video-video tersebut 

tertata sesuai dengan narasi maupun storyboard yang telah dibuat selain itu proses 

editing dimakudkan untuk memeperjelas setiap bagian-bagian video. Penambahan 

data berupa tulisan, tabel dan grafik dimaksudkan untuk memperjelas materi yang 

akan disampaikan. 

c. Pengembangan (Development) 

Media pembelajaran ini merupakan media pembelajaran berbasis video dengan 

komponen yang telah dipersiapkan pada tahan design untuk dirangkai menjadi satu 

kesatuan. Pada tahap pengembangan akan dilakukan proses penilaian terhadap 

media oleh para ahli materi maupun ahli media, guru maupun respond siswa kelas 

XI DPIB di SMK Negeri 2 Yogyakarta untuk mengetahui kelayakan dari video 

pembelajaran tutorial AutoCad yang dikembangkan. Penilaian yang dilakukan akan 

menjadi dasar perbaikan agar dikembangkan kembali media pembelajaran yang 

lebih baik. Hasil penilaian merupakan data kualitatif yang selajutnya dikonversi 

menjadi data kuantitatif sebagai berikut: (1) Penilaian Ahli yaitu pengembangan 

awal media pembelajaran berbasis video dinilai oleh ahli materi, ahli media dan 

guru. Ahli materi yang terlibat dalam penelitian pengembangan media 
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pembelajaran berbasis video tutorial AutoCad ini adalah dosen Pendidikan Teknik 

Sipil dan Perencanaan FT UNY yaitu Dr. Sativa, ST.,MT. sebagai ahli materi dan 

Drs. Sumarjo H, MT. sebagai ahli media, dan guru SMK N 2 Yogyakarta. (2) 

Respond Siswa yaitu penilaian respond siswa merupakan penilaian yang diakukan 

oleh siswa SMK N 2 Yogyakarta terhadap video tutorial AutoCad yang 

dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan respond siswa 

terhadap video pembelajaran yang dikembangkan. 

d. Penyebaranluasan (Dissemination) 

Tahap terakhir adalah Dissemination atau penyebarluasan video media 

pembelajaran yang sudah divalidasi oleh ahli materi, ahli media dan guru serta 

pengguna yang akan disebarluaskan kepada subjek yang luas. Penyebarluasan 

media dapat menggunakan flashdisk selain itu dilakukan pengemasan produk akhir 

dalam bentuk CD/DVD yang akan diberikan kepada dosen pembimbing dan guru 

pada mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perencanaa Interior Gedung di 

SMK N 2 Yogyakarta guna membantu proses pembelajaran. 

2. Deskripsi Data Penilaian Menurut Para Ahli, Guru dan Siswa 

a. Deskripsi Data Media Menurut Ahli Materi  

        Tabel 7. Data Hasil Penilaian Kelayakan Ahli Materi 

No Aspek Jumlah 

Butir 

Skor yang 

diperoleh 

1 Tujuan Pembelajaran 4 16 

2 Penyajian Materi 11 38 

3 Kualitas Memotivasi 5 18 

Jumlah 20 72 

Konversi Skor ke sakala 100 92 

Sumber: Olah Penelitian 
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                      Tabel 8. Konversi Skor 

No Interval Nilai Kategori 

1 1 – 1,75 Tidak Layak 

2 1,76 – 2,5 Cukup Layak 

3 2,6 – 3,25 Layak 

4 3,26 - 4 Sangat Layak 

Sumber: Umar, 2011 

Dari ketiga aspek yang telah divalidasi oleh ahli materi diperoleh nilai 

sebesar 72 dari skor max 80, jika dikonversikan ke skala 100 maka diperoleh skor 

92 dan jumlah skor 72 dibagi jumlah butir 20 mendapatkan skor 3,6 sehingga 

termasuk dalam kategori kelayakan “Sangat Layak”. 

b. Deskripsi Data Media Menurut Ahli Media 

      Tabel 9. Data Hasil Penilaian Kelayakan Ahli Media 

No Aspek Jumlah 

Butir 

Skor yang 

diperoleh 

1 Pendahuluan 7 23 

2 Media video 29 105 

3 Media audio 6 21 

4 Operasional 6 21 

5 Penutup 2 6 

Jumlah 50 176 

Konversi Skor ke sakala 100 85 

Sumber: Olah Penelitian 

                      Tabel 10. Konversi Skor 

No Interval Nilai Kategori 

1 1 – 1,75 Tidak Layak 

2 1,76 – 2,5 Cukup Layak 

3 2,6 – 3,25 Layak 

4 3,26 - 4 Sangat Layak 

Sumber: Umar, 2011 

Dari kelima aspek yang telah divalidasi oleh ahli meida diperoleh nilai 

sebesar 176 dari skor max 200, jika dikonversikan ke skala 100 maka diperoleh 

skor 85 dan jumalah skor 176 dibagi jumlah butir 50 mendapat skor 3,52 sehingga 

termasuk dalam kategori kelayakan “Sangat Layak” . 
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c. Deskripsi Data Media Menurut Guru 

             Tabel 11. Data Hasil Penilaian Kelayakan Guru 

No Aspek Jumlah 

Butir 

Skor yang 

diperoleh 

1 Aspek Pembelajaran dan 

Kebahasaan 

7 24 

2 Apek isi/ materi 7 24 

3 Aspek Tampilan dan 

Audio 

16 52 

Jumlah 30 100 

Konversi Skor ke sakala 100 86 

Sumber: Olah Penelitian 

                      Tabel 12. Konversi Skor 

No Interval Nilai Kategori 

1 1 – 1,75 Tidak Layak 

2 1,76 – 2,5 Cukup Layak 

3 2,6 – 3,25 Layak 

4 3,26 - 4 Sangat Layak 

Sumber: Umar, 2011 

Dari keenam aspek diperoleh nilai 100 dari skor max 116, jika 

dikonversikan ke skala 100 dan jumalah skor 100 dibagi jumlah butir 30 mendapat 

skor 3,33 sehingga diperoleh skor 86 dan termasuk dalam kategori kelayakan 

“Sangat Layak”. 

d. Deskripsi Data Media Menurut Siswa 

           Tabel 13. Data Hasil Penilaian Kelayakan Siswa 

No Aspek Jumlah 

Butir 

Skor yang 

diperoleh 

1 Materi 5 17 

2 Manfaat 5 17 

3 Pengguna 6 20 

4 Kesesuaian 2 7 

5 Visual 7 24 

6 Audio 5 18 

Jumlah 27 103 

Konversi Skor ke sakala 100 86 

Sumber: Olah Penelitian 
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                      Tabel 14. Konversi Skor 

No Interval Nilai Kategori 

1 1 – 1,75 Tidak Layak 

2 1,76 – 2,5 Cukup Layak 

3 2,6 – 3,25 Layak 

4 3,26 - 4 Sangat Layak 

Sumber: Umar, 2011 

Dari keenam aspek yang telah divalidasi oleh siswa diperoleh nilai sebesar 

103 dari skor max 120, jika dikonversikan ke skala 100 dan jumalah skor 103 dibagi 

jumlah butir 27 mendapat skor 3,81 sehingga diperoleh skor 86 dan termasuk dalam 

kategori kelayakan “Sangat Layak”. 

 

B. Hasil Analisa Data 

Produk pengembangan media video pembelajaran ini telah divalidasi oleh para 

ahli dalam bidangnya, yaitu Ibu Dr. Sativa, ST.,MT., sebagai ahli materi dan Bapak 

Drs. Sumarjo H, MT., sebagai ahli media, dan Bapak Mardiana, M.Eng., sebagai 

guru di SMK N 2 Yogyakarta . Proses validasi menghailkan penilaian dan saran 

dari ahli yang  yang selanjutnya akan dilakukan revisi untuk memperbaiki poduk 

yang dikembangkan. Analisis data dalam proses validasi menggunakan skala  Likert 

empat poin (1 – 4), pada kusioner skala 4 ini penilaian kusioner diberi nilai “4” 

dengan penilaian “Sangat Layak”. Hal ini untuk memberi penilaian yang bersifat 

positif apabila penyataan kusioner bersifat negatif penilaian adalah sebaliknya 

seperti poin “1” mendapat penilaian “Kurang Layak” jika poin “2” mendapat 

penialain “Cukup Layak” jika poin “3” mendapat penilaian “Layak” 

Hasil perbandingan nilai akan dikonversi menjadi bentuk persentase. Berikut 

merupakan kajian produk akhir berdasarkan penilaian serta saran ahli materi, ahli 

media, guru dan uji kelayakan pengguna/siswa. 
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1. Pengembangan Video Pembelajaran 

Secara detail halaman atau frame video pengembangan akan dijelaskan melalui 

storyboard sebagai berikut:  

Tabel 15. storyboard Media Pembelajaran Tutorial AutoCad 

No Frame Video Keterangan 

1 Opening Pada halaman opening akan menampilkan 

persembahan “Selamat Datang di Media 

Pembelajaran, Selamat Belajar” 

2 Bridging 

 

 

Pada tampilan sesudah opening akan muncul tampilan 

untuk menuju ke menu utama dengan tulisan “Mulai” 

Pada tampilan ini akan adanya beberapa tampilan: 

 

Judul Video 

Ditampilan ini terdapat judul video “Tutorial 

Menggunakna AutoCad” yang akan di paparkan 

dalam video pembelajaran dengan tugas akhir 

“Pengembangan Media Video Pembelajaran pada 

Mata  Pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan 

Perencanaan Interior Gedung kelas XI DPIB di 

SMK Negeri 2 Yogyakarta” dan di tunjukan untuk 

siapa video pembelajaran. 

 

Logo UNY 

Pada tampilan ini di tampilkan logo Unversitas Negeri  

Yogyakarta  

 

Profil Pembuat 

Pada tampilan ini juga di tampilkan pembuat yaitu 

nama dan nim mahasiswa  

3 Menu Utama Capaian Pembelajaran 

Pada menu utama ditampilkan poin-poin capaian 

pembelajaran. 

 

Profil Pengembangan 

Ditampilan ini di paparkan profil pengembangan 

adanya “Pembuat, Pembimbing, Ahli Materi, Ahli 

Media” 
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Pendahuluan 

Di tampilan “Pendahuluan” terdapat beberapa point 

yaitu menerangkan bahwa adanya “Kata Pengantar, 

Petunjuk Belajar, Petunjuk Tombol”  

 

Kompetensi 

Di tampilan “Kompetensi” terdapat beberapa point 

yaitu menerangkan bahwa adanya “KI & KD, 

Indikator, Tujuan Pembelajaran, Manfaat 

Pembelajaran, Sub Pencapaian” 

 

Materi 

Di tampilan “Materi” terdapat beberapa point yaitu 

menerangkan bahwa adanya: 

1. Pengertian AutoCad 

2. Daftar Command AutoCad 

3. Pengertian Desain Interior/Eksterior 

 

Video 

Di tampilan “Materi” terdapat beberapa point yaitu 

menerangkan bahwa adanya: 

1. Video 1 Mengatur Dimension Style 

2. Video 2 Membuat Gambar Denah Interior dan 

tata letak perabot 

3. Video 3 Membuat Gambar Potongan interior 

4. Video 4 Membuat Gambar Tampak 

5. Video 5 Membuat Gambar Rencana plafon 

interior 

 

Latihan Soal 

Di tampilan “Latihan Soal” terdapat 30 soal 

mengenain pembahan materi vide tutorial AutoCad 

ini dan adanya pembahasan dan kunci jawaban. 
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Daftar Pustaka 

Di tampilan “Daftar Pustaka” di paparkan bahwa 

materi yang di terangkangkan terdapat reverensi yang 

dibutuhkan. 

4 Closing Closing  

Pada halaman Closing adanya tanda “ X “ yang 

mengartikan bahwa akan meninggalkan video 

pembelajaran dengan tulisan “Apakah Anda dengan 

Yakin akan Keluar dari Aplikasi, Yes/No” 

 

2. Tingkat Kelayakan Pengembangan Media Video Pembelajaran Menurut 

Para Ahli, Guru dan Siswa. 

 

a. Menurut Ahli Materi 

 

Penilaian kepada ahli materi bertujuan untuk mengetahui kelayakan materi 

yang dimuat dalam media pembelajaran berbasis video turorial AutoCad dari aspek 

tujuan pembelajaran, aspek penyajian materi dan aspek kualitas memotivasi. Materi 

tutorial AutoCad pada video pengembangan dinilai oleh ahli materi untuk 

mengetahui kalayakan dari materi yang dibuat. Penilaian ahli materi dilakukan oleh 

Ibu Dr. Sativa, ST.,MT. 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 produk media 

pembelajaran ini layak digunakan dalam proses pembelajaran. 

Hasil validasi ahli materi pada media pembelajaran berbasis video tutorial 

AutoCad mendapat skor sebesar 72 dari skor maksimal 80, jika dikonversikan ke 

skala 100 maka diperoleh skor 92. Penilaian berdasarkan beberapa aspek yaitu, 

tujuan pembelajaran, penyajian materi dan kualitas memotivasi. Kriteria kelayakan 

materi pada media pembelajaran berbasis video tutorial AutoCad adalah “Sangat 

Layak”   
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Skor tertinggi ideal  = 20 x 4 

     = 80 

Skor tertinggi ideal  = 20 

     = ½ x (skor maksimal + skor minimal) 

 Xi    = ½ x (skor maksimal + skor minimal) 

     = ½ x (80 + 20) 

      =50 

 Sdi    =1/6 x (skor maksimal–skor minimal) 

     = 1/6 x (80 – 20)  

     = 10 

Dari perhitungan yang telah diatas maka penilaian kelayakan oleh ahli 

materi dapat dikategorikan dalam Tabel 16. 

Tabel 16.  Kriteria Acuan Media untuk Ahli Materi 

Skor Jawaban Konversi skor 100 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 

 

C.  

D.  

E.  

F.  

 

X ≤ 43,75 

 

 

Kurang Layak 

62,5 ≥ X 

43,75 

 

Cukup 

Layak 

81,25 ≥ X 

> 62,5 

 

Layak 

X ≥ 81,25 

 

 

Sangat Layak 

 Gambar 9.  Kurva Distribusi Normal Penilaian Ahli Materi 

b. Menurut Ahli Media 

 

Penilaian kepada ahli media bertujuan untuk mengetahui kelayakan media 

pembelajaran berbasis video tutorial AutoCad dari aspek pendahuluan, aspek media 

video, aspek media audio, aspek operasional dan aspek penutup. Media video 

35 50 65 92 
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pembelajaran tutorial AutoCad ini dinilai oleh ahli media untuk mengetahui 

kelayakan dari media yang dibuat. Penilaian ahli media dilakukan oleh Bapak Drs. 

Sumarjo H, MT. 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 Pengembangan Media Video Pembelajaran pada 

Mata  Pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perencanaan Interior Gedung 

mendapatkan skor sebesar 176 dari skor 200, jika dikonversikan ke skala 100 maka 

diperoleh skor 85. Penilaian berdasarkan beberapa aspek yaitu, tujuan 

pembelajaran, penyajian materi dna kualitas memotivasi. Kriteria kelayakan pada 

Pengembangan Media Video Pembelajaran pada Mata  Pelajaran Aplikasi 

Perangkat Lunak dan Perencanaan Interior Gedung adalah “Sangat Layak”  

Skor tertinggi ideal  = 50 x 4 

    = 200 

Skor tertinggi ideal  = 50 x 1 

    = 50 

Xi    = ½ x (skor maksimal + skor minimal) 

    = ½ x (200 + 50) 

    = 125 

Sdi    = 1/6 x (skor maksimal – skor minimal) 

    = 1/6 x (200 – 50) 

    = 25 

Dari perhitungan yang telah diatas maka penilaian kelayakan oleh ahli 

materi dapat dikategorikan dalam Tabel 17. 
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Tabel 17. Kriteria Acuan Media untuk Ahli Media 

Skor Jawaban Konversi skor 100 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 

 

 

 

 

 

 

X ≤ 43,75 

 

 

Kurang Layak 

62,5 ≥ X 

43,75 

 

Cukup 

Layak 

81,25 ≥ X 

> 62,5 

 

Layak 

X ≥ 81,25 

 

 

Sangat Layak 

             Gambar 10. Kurva Distribusi Normal Penilaian Ahli Media 

c. Menurut Guru  

 

Penilaian kepada guru bertujuan untuk mengetahui kelayakan materi 

pembelajaran dikarenakan bertujuan untuk pengguna yaitu kelas XI DPIB pada 

mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perencanaan Interio Gedung di SMK 

N 2 Yogyakarta. Penilaian oleh guru ini dilakukan oleh Bapak Drs. Mardiana, 

M.Eng. Penilaian media video pembelajaran menggunakan angket dengan skala 1 

– 4 dan berjumlah 30 butir soal. Saran dan masukan kepada guru yang menjadi 

dasar untuk perbaikan rancangan produk sehingga nantinya produk media 

pembelajaran ini layak digunakan dalam proses pembelajaran. 

Hasil validasi ahli media pada Pengembangan Media Video Pembelajaran pada 

Mata  Pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perencanaan Interior Gedung 

43,75 62,5 81,25 85 
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mendapatkan skor sebesar 100 dari skor 116, jika dikonversikan ke skala 100 maka 

diperoleh skor 86. Penilaian berdasarkan beberapa aspek yaitu, aspek pembelajaran 

dan kebahasaan, aspek isi/ materi dan aspek tampilan dan audio. Kriteria kelayakan 

pada Pengembangan Media Video Pembelajaran pada Mata  Pelajaran Aplikasi 

Perangkat Lunak dan Perencanaan Interior Gedung adalah “Sangat Layak”  

Skor tertinggi ideal  = 30 x 4 

    = 120 

Skor tertinggi ideal  = 30 x 1 

    = 30 

Xi    = ½ x (skor maksimal + skor minimal) 

    = ½ x (120 + 30) 

    = 75 

Sdi    = 1/6 x (skor maksimal – skor minimal) 

    = 1/6 x (120 – 30) 

    = 15 

Dari perhitungan yang telah diatas maka penilaian kelayakan oleh siswa  

dapat dikategorikan dalam Tabel 18. 

Tabel 18.  Kriteria Acuan Media untuk Guru 

Skor Jawaban Konversi skor 100 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 
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X ≤ 43,75 

 

 

Kurang Layak 

62,5 ≥ X 

43,75 

 

Cukup 

Layak 

81,25 ≥ 

X > 62,5 

 

Layak 

X ≥ 81,25 

 

 

Sangat Layak 

                   Gambar 11. Kurva Distribusi Normal Penilaian Guru 

d. Uji Kelayakan kepada Siswa 

 

Uji kelayakan kepada pengguna bertujuan untuk mengetahui kelayakan media 

pembelajaran yang mencakup aspek. Uji kelayakan dilakukan kepada sasaran 

sesungguhnya dengan jumlah 30 siswa kelas XI DPIB pada mata pelajaran Aplikasi 

Perangkat Lunak dan Perencanaan Interio Gedung di SMK N 2 Yogyakarta. 

Prosedur uji kelayakan dilakukan dengan menayangkan Pengembangan Media 

Video Pembelajaran pada Mata Pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan 

Perencanaan Interior Gedung kemudian mengisi angket dengan skala 1 – 4 yang 

berjumlah 30 butir.  

Hasil uji kelayakan pengguna pada Pengembangan Media Video Pembelajaran 

pada Mata Pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perencanaan Interior Gedung 

mendapat skor rata-rata 103 dari skor 120, jika dikonversikan ke skala 100 maka 

diperoleh skor 86. Penilaian berdasarkan beberapa aspek yaitu, aspek materi, aspek 

manfaat, aspek penggunaan, aspek kesesuian media, aspek visual dan aspek audio. 

Kriteria kelayakan pada Pengembangan Media Video Pembelajaran pada Mata  

43,75 62,5 81,25 86 
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Pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perencanaan Interior Gedung adalah 

“Sangat Layak”  

Skor tertinggi ideal  = 30 x 4 

    = 120 

Skor tertinggi ideal  = 30 x 1 

    = 30 

Xi    = ½ x (skor maksimal + skor minimal) 

    = ½ x (120 + 30) 

    = 75 

Sdi    = 1/6 x (skor maksimal – skor minimal) 

    = 1/6 x (120 – 30) 

    = 15 

Dari perhitungan yang telah diatas maka penilaian kelayakan oleh siswa  

dapat dikategorikan dalam Tabel 19. 

Tabel 19. Kriteria Acuan Media untuk Siswa 

Skor Jawaban Konversi skor 100 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 

 

 

 

 

 

A. Hasil Uji Coba Produk  

 

X ≤ 43,75 

 

 

Kurang 

Layak 

62,5 ≥ X 

43,75 

 

Cukup 

Layak 

81,25 ≥ X > 

62,5 

 

Layak 

X ≥ 81,25 

 

 

Sangat 

Layak 

           Gambar 12. Kurva Distribusi Normal Penilaian Siswa 

 

43,75 62,5 81,25 86 
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C. Pembahasan 

1. Revisi Produk  

Revisi produk merupakan tahapan yang dilakukan untuk memeprbaiki produk 

sesuai dengan saran dan masukan dari ahli materi, ahli media dan guru maupun dari 

sasaran sesungguhnya betujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam video serta 

membuat video pembelajaran lebih efektif. 

a. Revisi Ahli Materi 

Media pembelajaran dinilai oleh ahli materi kemudian ahli materi akan 

memberikan saran serta masukan unuk memperbaikan pengembangan produk. Hal-

hal yang direvisi oleh ahli materi: 

Tabel 20. Revisi Ahli materi 

No Saran Perbaikan 

1 

 

Pada judul awal  “Pengembangan” 

Media Video Pembelajaran pada 

Kompetensi Keahlian Aplikasi 

Perangkat Lunak dan Perencanaan 

Interior Gedung” 

Pada judul yang sudah direvisi 

menjadi “Pengembangan Media 

Video Pembelajaran pada Mata 

Pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak 

dan Perencanaan Interior Gedung 

kelas XI DPIB di SMK Negeri 2 

Yogyakarta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Pada tampilan kata pengantar typo 

“KATA PENGHANTAR” 

 

Sudah diperbaiki menjadi “KATA 

PENGANTAR”  
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3 Pada KI & KD di tambah materi 

mengenai Desain Interior  

 

Tampilan sesudah di tambahkan 

materi KI & KD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Pada INDIKATOR di tambah 

materi mengenai Desain Interior 

 

Tampilan sesudah di tambahkan 

materi INDIKATOR 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5 Pada bagian materi SUB CAPAIAN 

PEMBELAJARAN di tambahkan 

materi mengenai Desain Interior dan 

bukan membahas denah kontruksi  

 

Tampilan sesudah di revisi berawal 

denah kontruksi menjadi denah 

interior. 
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6 

 

Pada bagian materi hanya ada 2 poit 

yaitu: 

1. Pengertian AutoCad 

2. Daftar Command AutoCad 

Tampilan sesudah revisi pada 

bagian materi ditambah menjadi 3 

point yaitu Desain Interior yaitu: 

1. Pengertian AutoCad 

2. Daftar Command AutoCad 

3. Pengertian Desain Interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Pada bagian LATIHAN SOAL 

hanya ada 20 soal. 

 

 

Pada LATIHAN SOAL yang sudah 

di revisi LATIHAN SOAL di 

tambah menjadi 30 soal. 
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8 Tampilan awal penulisan DAFTAR 

PUSTAKA  

Pada tampilan DAFTAR 

PUSTAKA yang sudah direvisi 

membenarkan cara penulisan 

DAFTAR PUSTAKA yang benar 

dan baik 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Revisi Ahli Media  

Media pembelajaran dinilai oleh ahli media kemudian ahli media akan 

memberikan saran serta masukan untuk memperbaikan pengembangan produk. 

Hal-hal yang direvisi oleh ahli media: 

Tabel 21. Revisi Ahli Media 

No Sebelum Sesudah 

1 

 

Pada konsep opening adanya video 

yang menunjukan kampus Fakultas 

Teknik UNY 

Pada tampilan opening dibuat 

sederhana mengurangi durasi video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Pada ukuran font judul tugas akhir 

ditampilan kurang jelas. 

Pada ukuran font judul tugas akhir 

yang sudah direvisi ditampilan 

diperjelas. 
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3 Pada tampilan TUJUAN 

PEMBELAJARAN tampilan font 

terlalu kecil terlalu dekat dengan 

garis pembatas dan kepotong. 

Pada tampilan TUJUAN 

PEMBELAJARAN yang sudah 

direvisi tampilan font sudah jelas 

dan presisi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Tampilan ukuran pada bagian 

VIDEO font tulisan dan gambar 

dibuat jelas  

Tampilan ukuran pada bagian 

VIDEO font tulisan dan gambar 

telah dibuat jelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Pada tampilan MATERI ukuran 

pada bagian VIDEO font tulisan, 

gambar dan petunjuk dibuat jelas 

 

Pada tampilan MATERI ukuran 

pada bagian VIDEO font tulisan, 

gambar dan petunjuk telah dibuat 

jelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kajian Produk Akhir 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah pengembangan media 

pembelajaran interaktif berbasis video. Isi dari media video tersebut adalah proses-

proses yang dilakukan saat awal menggunakan AutoCad dan dikonsep menjadi 

langkah-langkah atau tutorial AutoCad. 
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Pengembangan media pembelajaran berbasis video yang telah layak akan 

disebarluaskan dari guru kepada siswa kelas XI DPIB di SMK Negeri 2 Yogyakarta 

melalui  flashdisk atau hard disk. Media diharapkan dapat memebantu proses 

belajar mengajar dengan baik atau membantu proses belajar mandiri dimana dan 

kapan saja. 

a. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video 

Pengembangan media pembelajaran berbasis video ini menggunakan format 

mpa4, video ini telah diuji dengan diputar pada perangkat bersistem standar yaitu 

OS Windows 8. Perencanaan dan penyusunan video menggunakan software 

Filmora9 dan Adobe Flash. Berikut ini merupakan penjelasan dari bagian-bagian 

pengembangan media video pembelajaran pada mata pelajaran aplikasi perangkat 

lunak dan perencanaan interior gedung: 

1) Opening Video 

Opening adalah halaman perkenalan atau pendahuluan. Pada pengembangan 

media video pembelaj’aran pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan 

perencanaan interior gedung terdapat 1 bagian opening yaitu persembahan media 

pembelajaran serta cuplikan isi video (teaser) 

Tabel 22. Opening Video 

No Tampilan Penjelasan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tampilan opening dibuat video 

sederhana mungkin yaitu 

persembahan “selamat datang 

dimedia pembelajaran, selamat 

belajar” 
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2  Pada tampilan ke 2 opening 

menampilkan judul pembelajaran 

meliputi: Mata pelajaran dan di 

tujukan untuk siswa kelas DPIB di 

SMK N 2 Yogyakarta, profil 

pembuat.  

 

Serta menampilkan identitas 

instansi Pendidikan meliputi: 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

Dan menunjukan untuk 

mengarahkan pada media 

pembelajaran ke menu utama yang 

bertuliskan “Mulai” 

 

2) Bridging Materi  

Bridging materi dilakukan sebelum memasukimateri inti dimana bagia inti 

yaitu menu utama yang terdiri dari beberapa point pembelajaran. Bridging materi 

meliputi tampilan judul tugas akhir, tampilan tutorial AutoCad, profil pembuat dan 

logo serta identitas instansi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 

Tabel 23. Bridging Materi 

No Tampilan Penjelasan 

1  Pada tampilan ke 2 opening 

menampilkan judul pembelajaran 

meliputi: Mata pelajaran dan di 

tujukan untuk siswa kelas DPIB di 

SMK N 2 Yogyakarta, profil 

pembuat.  

 

Serta menampilkan identitas 

instansi Pendidikan meliputi: 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

Dan menunjukan untuk 

mengarahkan pada media 

pembelajaran ke menu utama yang 

bertuliskan “Mulai” 
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3) Materi Inti/ menu utama 

Materi inti dari video pembelajaran ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu, materi 

dan video tutorial seperti yang tertera dalam alur tutorial AutoCad.  

Tabel 24.  Materi inti 

No Tampilan Penjelasan 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERI 

 

Pada bagian tutoral AutoCad 

dibagian MATERI terdiri dari 3 

bagian yaitu: 

 

1. Pengertian AutoCad 

2. Daftar Command AutoCad 

3. Pengertian Desain Interior 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO 

Dalam tampilan VIDEO terdiri dari 

5 VIDEO yaitu: 

 

1. Video 1 Mengatur Dimension 

Style 
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2. Video 2 Membuat Gambar 

Denah Interior dan tata letak 

perabot 

3. Video 3 Membuat Gambar 

Potongan interior 

4. Video 4 Membuat Gambar 

Tampak 

5. Video 5 Membuat Gambar 

Rencana plafon interior 

 

 

 VIDEO KE 1 

Mengatur Dimension Style 

 

Pada VIDEO 1 ini membahas 

dimana sebelum menggambar 

menggunakan aplikasi AutoCad 

harus di atur ukuran dengan 

mengatur pada dimension style  

 

 VIDEO KE 2 

Membuat Gambar Denah Interior 

dan tata letak perabot 

 

Pada VIDEO 2 ini membahas 

mengeanai langkah-langkah tutorial 

membuat denah interior dan menata 

atau memasukan tata letak perabot. 
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VIDEO KE 3 

1. Membuat gambar potongan A   

    interior 

2. Membuat gambar potongan B 

    interor 

 

Pada VIDEO 3 ini terdiri dari 2 

video dimana VIDEO 3 ini 

membahas dan menerangkan cara 

membuat gambar potongan A dan B 

pada denah interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VIDEO KE 4 
Membuat Gambar Tampak  

 

Pada VIDEO 4 ini membahas dan 

menerangkan cara membuat gambar 

tampak yang terdiri dari: 

Tampak kanan, tampak kiri 

Tampak belakang, tampak depan 

  VIDEO KE 5 

Membuat Gambar Rencana Plafon 

Interior 

 

Pada VIDEO 5 ini membahas dan 

menerangkan cara membuat rencana 

plafon interior pada denah. 
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4) Closing 

Closing (penutup) dari media pembelajaran pengembangan media video 

pembelajaran ini pada halaman closing adanya tanda “ X “ yang mengartikan 

bahwa akan meninggalkan video pembelajaran dengan tulisan “Apakah Anda 

dengan Yakin akan Keluar dari Aplikasi, Yes/No” 

Tabel 25. Closing 

No Tampilan Penjelasan 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada halaman closing diberi tanda  

“ X ” dan akan mucul kalimat 

“Apakah Anda dengan Yakin 

akan Keluar dari Aplikasi, 

Yes/No”  

 

Tampilan ini memudahkan 

pengguna untuk menggunakan 

media. 

 

b. Media Pembelajaran Interaktif  

Pembimbing Tugas Akhir memberikan saran menjadikan pengembangan 

media video pembelajaran ini sebagai media video interaktif hal ini dimaksudkan 

agar saat pembelajaran lebih mudah karena materi-materi telah dikelompokka, 

selain itu di dalam media interaktif terdapat point-point  pembelajaran dan diberi 

evaluasi (quiz) yang memungkinkan untuk mengetahui sejauh mana pengguna 
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memahami materi yang ada di dalam media. Media interaktif ini menggunakan 

aplikasi Filmora9 dan Adobe Flash. 

Tabel 26. Tampilan Media Interaktif 

No Tampilan Penjelasan 

1  

 

 

 

 

 

Tampilan ke-1 opening (pembuka) 

adalah diberi video sederhana 

mungkin yaitu persembahan 

“selamat datang dimedia 

pembelajaran, selamat belajar”  

2  Pada tampilan ke-2 opening 

menampilkan judul pembelajaran 

meliputi: Mata pelajaran dan di 

tujukan untuk siswa kelas DPIB di 

SMK N 2 Yogyakarta, profil 

pembuat.  

 

Serta menampilkan identitas 

instansi Pendidikan meliputi: 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

Dan menunjukan untuk 

mengarahkan pada media 

pembelajaran ke menu utama yang 

bertuliskan “Mulai” 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada menu utama yaitu tampilan 

seperti disamping dan terlihat 

adanya poin-pint pembelajaran 

yaitu:  

1. Profil pengembangan 

2. Pendahuluan 

3. Kompetensi 

4. Materi 

5. Video 

6. Latihan soal 

7. Daftar pustaka 

  

Dan adanya judul bahwa 

mengartikan pengembangan media 

video pembelajaran ini adalah 

“Tutorial menggunakan AutoCad” 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada PROFIL PENGEMBANGAN 

muncul tampilan seperti di samping 

terdiri dari: 

 

1. Profil pembuat 

2. Profil pembimbing 

3. Profil Ahli materi 

4. Profil Ahli Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Pada halaman PENDAHULUAN 

terdapt 3 point di dalamnya yaitu: 

 

1. Kata pengantar 

2. Petunjuk belajar 

3. Petunjuk tombol 
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5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada halaman KOMPETENSI 

terdapt 6 point pembelajaran di 

dalamnya yaitu: 

 

1. KI & KD 

2. Indikator 

3. Tujuan pembelajaran 

4. Manfaat pembelajaran 

5. Sub capaian pembelajaran 
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6  Pada halaman MATERI terdapt 3 

point pembelajaran di dalamnya 

yaitu: 

 

1. Pengertian AutoCad 

2. Daftar Command AutoCad 

3. Pengertian Desain Interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada halaman VIDEO terdiri dari 5 

point pembelajaran yaitu: 

 

1. Video 1 Mengatur Dimension 

Style 

2. Video 2 Membuat Gambar 

Denah Interior dan tata letak 

perabot 

3. Video 3 Membuat Gambar 

Potongan interior 

4. Video 4 Membuat Gambar 

Tampak 

5. Video 5 Membuat Gambar 

Rencana plafon interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  Pada halaman LATIHAN SOAL 

terdiri dari 30 soal beserta 

pembahasan dan nilai, jika ingin 

memulai kembali bisa kelik tombol 

kembali memulai latihan soal. 
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9  Adanya halaman DAFTAR 

PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tingkat kelayakan menurut ahli validasi 

Produk pengembangan media video pembelajaran ini telah divalidasi oleh para 

ahli dalam bidangnya, yaitu Ibu Dr. Sativa, ST.,MT., sebagai ahli materi dan Bapak 

Drs. Sumarjo H, MT., sebagai ahli media, dan Bapak Mardiana, M.Eng., sebagai 

guru di SMK N 2 Yogyakarta . Proses validasi menghailkan penilaian dan saran 

dari ahli yang  yang selanjutnya akan dilakukan revisi untuk memperbaiki poduk 

yang dikembangkan. Analisis data dalam proses validasi menggunakan skala Likert 

empat poin (1 – 4). Berikut merupakan kajian produk akhir berdasarkan penilaian 

serta saran ahli materi, ahli media, guru dan uji kelayakan pengguna/siswa. 
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a. Tingkat kelayakan menurut ahli materi 

Pada pembahasan terakhir bahwa tingkat kelayakan media video pembelajaran 

tutorial AutoCad ini mendapatkan skor sebesar 72 dari skor maksimal 80 dari 20 

soal, jika di konversikan ke skala 100 maka diperoleh skor 92 dan dengan penilaian 

berdasarkan beberapa aspek yaitu, tujuan pembelajaran, penyajian materi dan 

kualitas memotivasi dapat dikategorikan dalam Tabel 22. 

      Tabel 27. Data Hasil Penilaian Kelayakan Ahli Materi 

No Aspek Jumlah 

Butir 

Skor yang 

diperoleh 

Kategori 

1 Tujuan Pembelajaran 4 16 Sangat layak 

2 Penyajian Materi 11 38 Sangat layak 

3 Kualitas Memotivasi 5 18 Sangat layak 

Jumlah 20 72  

Konversi Skor ke skala 100 92  

 

Tingkat kelayakan ahli materi pada seluruh aspek media pembelajaran berbasis 

video tutorial AutoCad adalah “Sangat Layak” sehingga media ini dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan 

Perencanaan Interior Gedung kelas XI DPIB di SMK N 2 Yogyakarta.  

b. Tingkat kelayakan menurut ahli maedia 

Pada pembahasan terakhir bahwa tingkat kelayakan media video pembelajaran 

tutorial AutoCad ini mendapatkan skor sebesar 176 dari skor maksimal 200 dari 50 

soal, jika di konversikan ke skala 100 maka diperoleh skor 85 dan dengan penilaian 

berdasarkan beberapa aspek yaitu, aspek pendahuluan, aspek media video, aspek 

media audio, aspek operasional dan aspek penutup penyajian dapat dikategorikan 

dalam Tabel 23. 
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            Tabel 28. Data Hasil Penilaian Kelayakan Ahli Media 

No Aspek Jumlah 

Butir 

Skor yang 

diperoleh 

Kategori 

1 Pendahuluan 7 23 Sangat Layak 

2 Media video 29 105 Sangat Layak 

3 Media audio 6 21 Sangat Layak 

4 Operasional 6 21 Sangat Layak 

5 Penutup 2 6 Layak 

Jumlah 50 176  

Konversi Skor ke skala 100 85  

 

Tingkat kelayakan ahli media pada seluruh aspek media pembelajaran berbasis 

video tutorial AutoCad adalah “Sangat Layak” sehingga media ini dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan 

Perencanaan Interior Gedung kelas XI DPIB di SMK N 2 Yogyakarta. 

c. Tingkat kelayakan menurut guru  

Pada pembahasan terakhir bahwa tingkat kelayakan media video pembelajaran 

tutorial AutoCad ini mendapatkan skor sebesar 100 dari skor maksimal 116 dari 30 

soal, jika di konversikan ke skala 100 maka diperoleh skor 86 dan dengan penilaian 

berdasarkan beberapa aspek yaitu, aspek Pembelajaran dan Kebahasaan, Apek isi/ 

materi, Aspek Tampilan dan Audio penyajian dapat dikategorikan dalam Tabel 24. 

         Tabel 29. Data Hasil Penilaian Kelayakan Guru 

No Aspek Jumlah 

Butir 

Skor yang 

diperoleh 

Kategori  

1 Aspek Pembelajaran dan 

Kebahasaan 

7 24 Sagat Layak 

2 Apek isi/ materi 7 24 Sagat Layak 

3 Aspek Tampilan dan 

Audio 

16 52 Sagat Layak 

Jumlah 30 100  

Konversi Skor ke skala 100 86  
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Tingkat kelayakan guru pada seluruh aspek media pembelajaran berbasis video 

tutorial AutoCad adalah “Sangat Layak” sehingga media ini dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan 

Perencanaan Interior Gedung kelas XI DPIB di SMK N 2 Yogyakarta. 

d. Tingkat kelayakan menurut siswa 

Pada pembahasan terakhir bahwa tingkat kelayakan media video pembelajaran 

tutorial AutoCad ini mendapatkan skor sebesar 103 dari skor maksimal 120 dari 30 

soal, jika di konversikan ke skala 100 maka diperoleh skor 86 dan dengan penilaian 

berdasarkan beberapa aspek yaitu, aspek materi, ,aspek manfaat, aspek pengguna, 

aspek kesesuaian, aspek viseual, aspek audio dan dapat dikategorikan dalam Tabel 

25. 

           Tabel 30. Data Hasil Penilaian Kelayakan Siswa 

No Aspek Jumlah 

Butir 

Skor yang 

diperoleh 

Kategori 

1 Materi 5 17 Sangat Layak 

2 Manfaat 5 17 Sangat Layak 

3 Pengguna 6 20 Sangat Layak 

4 Kesesuaian 2 7 Sangat Layak 

5 Visual 7 24 Sangat Layak 

6 Audio 5 18 Sangat Layak 

Jumlah 27 103  

Konversi Skor ke skala 100 86  

 

Tingkat kelayakan pengguna/siswa pada seluruh aspek media pembelajaran 

berbasis video tutorial AutoCad adalah “Sangat Layak” sehingga media ini dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran Aplikasi Perangkat 

Lunak dan Perencanaan Interior Gedung kelas XI DPIB di SMK N 2 Yogyakarta. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan tentang Produk 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pengembangamn media 

pembelajaran dengan materi tutorial AutoCad dan Interior Gedung, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Hasil Pengembangan Media Video Pembelajaran pada Mata  Pelajaran 

Aplikasi Perangkat Lunak dan Perencanaan Interior Gedung kelas XI DPIB di 

SMK Negeri 2 Yogyakarta telah dilakukan pengembangan produk 

menggunakan metode model 4D oleh Thiagarajan yaitu melalui tahap define, 

design, develop dan disseminate yaitu: (1) Define (pendefinisian) mata 

pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perencanaan Interior Gedung 

membutuhkan media sebagi penunjang pembelajaran di kelas, agar 

pembelajaran relevan mampu memenui kebutuhan guru maupun siswa dan 

pembelajaran mandiri membutuhkan media yang dapat mudah di akses dimana 

saja dan kapan saja serta mudah digunakan. (2) Design (perencanaan) Jenis 

media yang dikembangkan adalah video berformat (mp4) dengan diputar 

diperangkat Windows 7, Windows 8, Windows 10, tahap awal pengembangan 

media adalah pembuatan storyboard dan script, materi tutorial AutoCad 

disesuaikan dengan materi yang selayaknya dan aplikasi edtiting media video 

pembelajaran menggunakan Filmora9 dan Adobe Flash. (3) Develop 

(pengembangan) validasi Media Video Pembelajaran pada Mata Pelajaran 

Aplikasi Perangkat Lunak dan Perencanaan Interior Gedung kelas XI DPIB di 
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SMK Negeri 2 Yogyakarta kepada ahli materi, ahli media dan guru dengan 

menggunakan instrumen dan skor penilaian  Likert 1-4. Saran dari ahli menjadi 

dasar perbaikan media baik ahli materi maupun ahli media dan uji kelayakan 

siswa dengan instrumen dan skor penilaian Likert 1-4. (4) Disseminate 

(penyebarluasan) penyebarluasan media video pembelajaran pada Mata 

Pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perencanaan Interior Gedung kelas XI 

DPIB di SMK Negeri 2 Yogyakarta melalui CD, flashdisk dan hard disk. 

2. Penilaian kelayakan Penyebarluasan Media Video Pembelajaran pada Mata 

Pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Perencanaan Interior Gedung kelas XI 

DPIB di SMK Negeri 2 Yogyakarta menurut ahli media memperoleh skor 92 

dan termasuk dalam kategori “Sangat Layak” 

3. Ahli media memberikan penilaian kelayakan untuk media video pembelajaran, 

dalam tata cara penulisan yang baik, jelas dan mudah dibaca dalam suatu media 

video pembelajaran, backsound dengan suara yang jelas dan tidak tertimpa 

dengan pengisi suara dalam tutorial AutoCad dan pemberian warna pada media 

video pembelajaran memberikan kesan yang baik dan enak dipandang pada 

mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung kelas 

XI DPIB di SMK Negeri 2 Yogyakarta dengan skor 85 dan termasuk dalam 

kategori “Sangat Layak” 

4. Penilaian guru memberikan penilaian kelayakan untuk media video 

pembelajaran pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan 

interior gedung kelas XI DPIB di SMK Negeri 2 Yogyakarta dengan skor 86 

dan termasuk dalam kategori “Sangat Layak” 



105 
 

 
 

5. Rata-rata penilaian yang diberikan siswa sebesar 86 untuk media video 

pembelajaran pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan 

interior gedung kelas XI DPIB di SMK Negeri 2 Yogyakarta termasuk dalam 

kategori “Sangat Layak” 

 

B. Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan pembuatan pengembangan media pembelajaran dengan materi 

tutorial AutoCad dan Interior Gedung berdasarkan penelitian dan pengembangan 

yang telah dilakukan adalah: 

1. Produk pengembangamn media pembelajaran dengan materi tutorial AutoCad 

dan Interior Gedung ini tidak dapat menyampaikan semua proses secara 

mendetail dikarenakan keterbatasan durasi waktu yang sangan panjang dan 

untuk menjaga konsentrasi media video pembelajaran di buat dengan singkat 

padat dan jelas. 

2. Produk pengembangamn media pembelajaran dengan materi tutorial AutoCad 

dan Interior Gedung masih perlu perbaikan pada beberapa aspek, baik dari 

aspek materi maupun dari aspek media. 

3. Proses pembuatan media pembelajaran dengan materi tutorial AutoCad dan 

Interior Gedung ini membutuhkan tempat yang sunyi dari kebisingan suara 

dikarenakan untuk pengambilan rekaman suara turorial AutoCad , penambahan 

materi hingga pengulangan beberapa scene agar media yang dihsilkan sesuai 

dengan standar dan materi pembelajaran. 
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C. Saran Pemanfaatan Produk 

Berdasarkan penelitian media video pembelajaran pada mata pelajaran aplikasi 

perangkat lunak dan perencanaan interior gedung kelas XI DPIB di SMK Negeri 2 

Yogyakarta telah dijelaskan, pembuatan media video animasi ini masih banyak 

kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu beberapa saran pemanfaatn dan 

pembuatan produk yang dibutuhkan yaitu: 

1. Penambahan variasi soal pada media video pembelajaran. 

2. Pengembangan media video pembelajaran di buat semenarik mungkin serta 

video interaktif baik untuk komponen materi maupun video pembelajaran. 

3. Perlu dilakukan uji keefektifan penggunaan media video pembelajaran pada 

tutorial AutoCad sehingga bisa diketahui bagian mana yang perlu di tambahkan 

pengetahuan yang lebih baik. 

4. Media video pembelajaran pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan 

perencanaan interior gedung kelas XI DPIB di SMK Negeri 2 Yogyakarta ini 

dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengkombinasikan video aplikasi. 

Tujuannya adalah setiap langkah-langkah pada masing-masing pokok bahasan 

dapat dipisah-pisah dalam sub-pilihan, yang mana pengguna dapat secara 

mandiri memilih masing-masing kebutuhan pengetauan. Dengan inovasi 

tersebut diharapkan media video pembelajaran tutorian AutoCad ini tidak 

terbatas dengan durasi penyampaian materi. 

5. Media video pembelajaran pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan 

perencanaan interior gedung kelas XI DPIB di SMK Negeri 2 Yogyakarta ini 

dapat dikembangkan lebih lanjut untuk pembelajaran bersama-sama. 

Berdasarkan teori yang ada, media video pembelajaran tutorial AutoCad dapat 
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digunakan pendidik dalam kelas skala besar dengan syarat fasilitas penunjang 

memenuhi terwujudnya pembelajaran tersebut. 

 

D. Penyebaran dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Penyebaran atau disseminate dalam penelitian ini dengan melakukan 

penyebaran melelui  flashdisk atau hard disk serta dalam bentuk kepingan CD/DVD 

yang diberikan kepadaa dosen pembimbing dan guru mata pelajaran aplikasi 

perangkat lunak dan perencanaan interior gedung kelas XI DPIB di SMK Negeri 2 

Yogyakarta. Pengembangan media video pembelajaran pada mata  pelajaran 

aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung kelas XI DPIB di SMK 

Negeri 2 Yogyakarta ini diharapkan nantinya dapat digunakan dalam pembuatan 

video-video pembelajaran yang lainnya. Pengembangan produk video tutoaial 

AutoCad ini sebaiknya dilanjutkan hingga tahap efektivitas media pembelajaran 

agar mampu mengetahui peningkatan hasil belajar siswa sehingga manfaat 

pembelajaran dapat lebih nyata hasilnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


