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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Deskripsi Data Uji Coba 

Pada pembahasan Bab III telah dipilih model penelitian dan pengembangan 

4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan yang terdiri atas empat tahap utama, 

yakni pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), dan 

penyebaran (disseminate). Berikut merupakan penjelasan tahap-tahap yang 

dilakukan pada penelitian ini. 

1. Tahap Pedefinisian (Define) 

Tahap pendefinisian ialah tahap pertama yang ada pada model pengembangan 

4D. Tahap pendefinisian berfungsi untuk menjelaskan serta menjabarkan syarat 

dibutuhkan yang berkaitan dengan produk yang dikembangkan. Tahap 

pendefinisian dibagi kembali menjadi beberapa tahap yakni analisis kebutuhan 

awal, analisis siswa, analisis konsep serta analisis tujuan pembelajaran. 

a. Front end analysis (analisis kebutuhan awal) 

Langkah pertama yang dilakukan pada analisis kebutuhan ini ialah 

melakukan observasi awal di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Observasi awal ini 

dilakukan guna mencari kebutuhan terkait media pembelajaran yang sesuai dengan 

siswa SMK Negeri 3 Yogyakarta khususnya jurusan Desain Pemodelan dan 

Informasi Bangunan.  

Kurikulum yang berlaku di SMK Negeri 3 Yogyakarta ialah Kurikulum 2013 

Revisi (K13 Revisi). Pada kurikulum ini terdapat penggabungan dua mata pelajaran 

menjadi satu yakni Dasar-Dasar Konstruksi dan Teknik Pengukuran Tanah. Dengan 
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adanya penggabungan ini, maka pelajaran Teknik Pengukuran Tanah hanya 

menjelaskan garis besarnya saja. Sedangkan siswa kelas X masih sangat awam 

dengan pelajaran yang belum pernah ditemui di jenjang SMP. 

Pada saat praktek Teknik Pengukuran Tanah berlangsung, alat yang dimiliki 

sekolah terbatas. Sehingga siswa diharuskan membentuk beberapa kelompok 

menyesuaikan jumlah alat yang ada. Selain itu guru perlu memperagakan alat 

secara langsung bagaimana cara penggunaan alat sebelum praktek.   Keadaan ini 

mengakibatkan tidak meratanya pemahaman siswa terkait alat yang akan digunakan 

serta praktek yang akan dilakukan. 

Hasil dari observasi yang dilakukan, diperlukan adanya media pembelajaran 

berbasis video demonstrasi untuk memudahkan guru mengajar serta meningkatkan 

kemampuan pemahaman siswa sebelum memulai praktek. Media pembelajaran 

berupa video demonstrasi dipilih karena dapat mempersingkat waktu demonstrasi 

serta dapat digunakan siswa untuk belajar mandiri menggunakan smartphone. 

b. Learner analysis 

Pada Kurikulum 2013 Revisi yang diterapkan SMK Negeri 3 Yogyakarta ini, 

siswa dituntut untuk lebih aktif mencari informasi terkait atau sering disebut belajar 

mandiri. Sedangkan peran guru di sini adalah untuk mengarahkan. Guru telah 

mengupayakan menggunakan media power point untuk menjelaskan materi. Tapi 

pada kenyataannya ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung siswa kurang 

fokus ketika guru menjelaskan. Masih ditemui siswa yang berjalan-jalan, tidak 

duduk di bangkunya masing-masing, bahkan tertidur di kelas. 
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Anak-anak masa kini sangat dekat dengan dunia digital serta memiliki 

kecenderungan senang mengakses video untuk segala yang ingin dipelajari dan 

diketahui. Maka dengan analisis ini peneliti mengembangkan media pembelajaran 

berbentuk video demonstrasi yang dikemas sederhana dan sesuai dengan minat 

anak-anak di masa kini. 

c. Concept analysis 

Tahap konsep analisis berpedoman pada silabus mata pelajaran Dasar-Dasar 

Konstruksi dan Teknik Pengukuran Tanah. Dengan keterbatasan penelitian, maka 

dipilih Kompetensi Dasar yang akan dikembangkan media pembelajaran yakni 

Kompetensi Dasar “Melaksanakan pengukuran dengan alat sipat datar (leveling) 

dan alat sipat ruang (theodolit).” Dan Indeks Pencapaian Kompetensi adalah 

“Melaksanakan pengukuran beda tinggi dua titik atau lebih dengan menggunakan 

alat sipat datar mekanik”. Video pembelajaran ini nantinya akan digunakan oleh 

guru mata pelajaran untuk mendemonstrasikan penggunaan alat kepada siswa 

sebelum praktek pengukuran dilaksanakan. Dan dapat juga digunakan oleh siswa 

belajar mandiri di luar kelas dengan mengakses video di situs youtube.  

Materi yang dipilih untuk pembelajaran ini ialah mengukur beda tinggi dua 

titik menggunakan cara sipat datar memanjang. Materi yang ada dalam media video 

demonstrasi ialah: 

(1) Pengenalan Pesawat Penyipat Datar 

(2) Macam Pengukuran Sipat Datar 

(3) Pengertian Sipat Datar Memanjang 

(4) Alat yang Digunakan untuk Praktikum 
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(5) Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(6) Langkah Kerja 

(7) Membaca Rambu Ukur  

(8) Mengolah Data Ukur 

d. Specifying instructional objectives 

Setelah menentukan materi serta kompetensi dasar yang ingin dicapai dengan 

mengacu pada silabus yang ada. Maka langkah selanjutnya ialah merumuskan 

tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai setelah menonton video 

demonstrasi yang dipresentasikan. Rumusan tujuan pembelajaran dari 

pengembangan video pembelajaran ini adalah: 

(1) Siswa dapat megoperasikan Pesawat Penyipat Datar  

(2) Siswa dapat melakukan pengukuran beda tinggi menggunakan cara sipat 

datar memanjang 

(3) Siswa dapat mengolah data hasil pengukuran beda tinggi  

2. Tahap Perancangan (Design) 

Setelah didapat data data pendukung yang diinginkan dari tahap 

pendefinisian, kemudian dilanjutkan dengan tahap perancangan. Dalam tahap ini 

peneliti melakukan perancangan media yang berupa video demonstrasi. Video 

pembelajaran ini akan memiliki 6 aspek yang terdiri dari: (1)Pengenalan Alat, 

(2)Pengertian Sipat Datar, (3)Alat-Alat yang Digunakan, (4)Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja, (5)Langkah Kerja serta, dan (6)Mengolah Data.  

Untuk memudahkan pengambilan gambar dan visualisasi ide, maka dibuatlah 

storyboard. Storyboard dibuat dengan menggunakan format tabel yang terdiri dari 
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4 kolom berisi nomor, visualisasi, narasi dan waktu. Storyboard video ini secara 

lengkap dapat dilihat pada lampiran 6. Sedangkan untuk layout media pada bagian 

penjelasan materi direncanakan menggunakan warna latar kuning disertai animasi 

semi transparan di kanan dan kiri layout agar membuat tampilan lebih menarik. 

Sebelum dilakukan produksi video perlu disiapkan tim produksi yang terdiri atas: 

Penulis Naskah  : Dea Atika Faustina 

Juru Kamera   : Danang Bakti Kuncoro 

Editor    : Elvas Surya Wicaksana 

Febri Triyanto 

Talent    : M. Silvanter Sangadji 

Gandong Wisnu Bronto 

Erwin Itsnan Saputra 

Aditya Pratama 

Logistik   : Ralesta Didayang Putri 

Setelah tim produksi terbentuk langkah selanjutnya yakni melakukan perencanaan 

dan persiapan produksi meliputi 

Lokasi shooting  : Taman Lampion Klaten 

Jadwal shooting  : 15  September 2019 

Persiapan alat dan bahan :  

(1) Perangkat untuk mengontrol pengambilan gambar: storyboard, papan 

clipboard, spidol 

(2) Perangkat pengambilan gambar menggunakan kamera Mirrorless FujiFilm 

X-T100 
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(3) Perangkat untuk praktek pengukuran beda tinggi menggunakan cara sipat 

datar memanjang: Pesawat Penyipat Datar Topcon AT-B4, rambu ukur, 

tripod, payung, roll meter, palu, pathok paku. 

(4) Perangkat pengambilan suara menggunakan Sony PX470 

Setelah perencanaan dan persiapan usai dilakukan maka dapat dilanjutkan tahap 

pengambilan gambar dan video sesuai jadwal yang telah direncanakan.  

3. Tahap Pengembangan (Develop) 

a. Pembuatan media pembelajaran 

Langkah pertama dari pembuatan media pembelajaran ialah pengambilan 

gambar atau shooting sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan yakni pada 

tanggal 15 September 2019 dan berlokasi di Taman Lampion Klaten. Tim produksi 

melakukan kegiatan pengambilan gambar sesuai dengan storyboard yang telah 

dibuat agar selalu terkontrol dan terstruktur. Setelah proses pengambilan gambar, 

kemudian dilanjutkan proses penyuntingan atau editing menggunakan  perangkat 

lunak Adobe Premiere.  

Pada proses ini dilakukan penggabungan video, gambar, serta layout berisi 

materi yang telah direncanakan sebelumnya. Di dalamnya termasuk proses 

pemberian efek serta pengaturan kecerahan agar video lebih nyaman dipandang 

mata. Kemudian untuk lebih menarik indra pendengaran dan kejelasan materi yang 

disampaikan maka ditambahkan pula suara latar serta musik latar untuk 

keseluruhan video. 
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b. Validasi video pembelajaran oleh ahli 

Sebelum produk media pembelajaran diujicobakan di lapangan, tahap yang 

harus dilakukan ialah validasi oleh ahli. Tahap ini diperlukan untuk mengetahui 

apakah produk media pembelajaran yang berupa video demonstrasi sudah layak 

atau belum layak. Terdapat dua tahap dalam validasi yakni validasi ahli media dan 

ahli materi. Hasil yang didapat dari proses validasi berupa data kualitatif yang 

kemudian dikonversi menjadi data kuantitatif dengan melakukan penjumlahan skor. 

Media pembelajaran dinyatakan valid apabila skor yang didapat menunjukkan hasil 

minimal layak. 

4. Tahap Penyebaran (Disseminate) 

Tahap terakhir dalam penelitian ini ialah tahap penyebaran. Pada tahap ini 

produk media telah melewati proses uji coba serta revisi dari dosen ahli media dan 

ahli materi, setelah itu produk media pembelajaran yang berupa video demonstrasi 

dapat disebarluaskan atau dipublikasikan. Penyebaran produk media pembelajaran 

dilakukan secara offline dan online. Untuk penyebaran offline dilakukan dengan 

cara mengirimkan file menggunakan flashdisk kepada guru pengampu mata 

pelajaran Dasar-Dasar Konstruksi dan Teknik Pengukuran Tanah. Sedangkan untuk 

penyebaran secara online dilakukan dengan cara mengunggah video demonstrasi 

ke youtube melalui channel Faustina Dea, agar dapat diakses dan dimanfaatkan 

siswa secara mudah bahkan dengan perangkat smartphone saja. 
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B. Analisis Data 

1. Analisis Penilaian Ahli Materi 

a. Hasil Validasi oleh Ahli Materi 

Validasi ahli materi ini dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah 

Praktikum Geomatika II di Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan yakni 

Bapak Ir. Ilham Marsudi, M.Kom. Berikut analisis data hasil validasi ahli materi 

yang disajikan dalam tabel 7 di bawah ini: 

Tabel 1. Hasil Validasi Ahli Materi 

No Aspek Penilaian 
Jumlah 

Butir (n) 

Skor yang 

Diperoleh (x) 

Skor 

Minimal 

Skor 

Maksimal 

1. 
Aspek 

Pembelajaran 

3 11 3 12 

2. Aspek Materi 6 21 6 24 

3. Aspek Bahasa 3 12 3 12 

Jumlah n = 12 Σx = 44 12 48 

 

(1) Menghitung mean ideal (Mi) 

Mi = 
1

2
 𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 + 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) 

Mi = 
1

2
 𝑥 (48 + 12) 

Mi = 30 

(2) Menghitung simpangan baku ideal (Sbi) 

Sbi = 
1

6
 𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) 

Sbi = 
1

6
 𝑥 (48 − 12) 

Sbi = 6 
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(3) Kategori layak 

X ≥ Mi + 1,5 Sbi 

X ≥ 30 + ( 1,5 x 6 ) 

X ≥ 30 + 9 

X ≥ 39 

(4) Kategori cukup layak 

Mi + 1,5 Sbi > X ≥ Mi 

30 + ( 1,5 x 6 ) > X ≥ 30 

39 > X ≥ 30 

(5) Kategori kurang layak 

Mi > X ≥ Mi – 1,5 Sbi 

30 > X ≥ 30 – ( 1,5 x 6 ) 

30 > X ≥ 21 

(6) Kategori tidak layak 

X < Mi – (1,5 x Sbi) 

X < 30– ( 1,5 x 6 ) 

X < 21 

Setelah dihitung nilai rata-rata ideal (Mi) serta simpangan baku ideal menggunakan 

rumus dan dibuat konversinya. Kemudian, dimasukkan Skor Yang Diperoleh (X) 

yang berjumlah 44 ke dalam konversi sebagai berikut: 

X ≥ Mi + 1,5 Sbi 

X ≥ 39 

44 ≥ 39 
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Dari skor konversi ini didapatkan, Hasil Skor Yang Diperoleh (X) dengan 

jumlah 44 lebih besar sama dengan Mi + 1,5 Sbi yang berjumlah 39. Hasil ini 

menunjukkan bahwa media pembelajaran video demonstrasi masuk dalam kategori 

layak dari sisi materi oleh Ahli Materi.  

b. Revisi Validasi oleh Ahli Materi 

Meskipun media pembelajaran yang telah dikembangkan mendapatkan 

penilaian dengan kategori sangat layak, namun untuk hasil video demonstrasi yang 

lebih baik lagi maka validator memberikan masukan kepada peneliti terkait isi 

materi yang ada dalam video. Berikut revisi yang dilakukan berdasarkan saran dari 

dosen ahli materi dalam tabel 8 berikut: 

Tabel 2. Hasil Revisi Ahli Materi 

No Saran Perbaikan Hasil Perbaikan 

1 Perbaikan definisi sipat datar 

memanjang 

Definisi sipat datar memanjang 

diperbaiki 

 

Tampilan sebelum perbaikan 

 

Tampilan sesudah perbaikan 

 

2 

Pemberian penjelasan bahwa 

panjang 1 slag kira-kira 50 m 

Diberikan tampilan yang 

menjelaskan bahwa pengukuran ini 

dalam 1 slag nya memiliki jarak 50 

m 

 Tampilan sebelum perbaikan Tampilan sesudah perbaikan 
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No Saran Perbaikan Hasil Perbaikan 

  

3 

Pemberian pengertian/gambaran 

bahwa peletakan alat tidak harus 

selalu di tengah-tengah garis ukur 

tetapi bisa juga di luar garis ukur 

dengan catatan memiliki jarak yang 

sama ke masing-masing rambu ukur 

Diberikan tampilan referensi 

peletakan pesawat penyipat datar 

yang tidak harus selalu di tengah-

tengah garis ukur tapi juga di luar 

garis ukur. 

 

Tampilan sebelum perbaikan tidak 

tersedia  

Tampilan sesudah perbaikan 

 

 

2. Analisis Penilaian Ahli Media 

1. Hasil Validasi oleh Ahli Media 

Selain di validasi oleh dosen ahli materi, media pembelajaran juga di validasi 

oleh dosen ahli media. Pengujian kelayakan media dilakukan oleh dosen Jurusan 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan yakni Bapak Dr. Nuryadin Eko Raharjo, 

M.Pd. Berikut analisis data hasil validasi ahli media yang disajikan dalam tabel 9 

di bawah ini. 
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Tabel 3. Hasil Validasi Ahli Media 

No Aspek Penilaian 
Jumlah 

Butir (n) 

Skor yang 

Diperoleh (x) 

Skor 

Minimal 

Skor 

Maksimal 

1. Rekayasa Waktu 3 9 3 12 

2. Rekayasa Tempat 3 12 3 12 

3. Kualitas Video 12 42 12 48 

Jumlah n = 18 Σx = 63 18 72 

 

(1) Menghitung mean ideal (Mi) 

Mi = 
1

2
 𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 + 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) 

Mi = 
1

2
 𝑥 (72 + 18) 

Mi = 45 

(2) Menghitung simpangan baku ideal (Sbi) 

Sbi = 
1

6
 𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) 

Sbi = 
1

6
 𝑥 (72 − 18) 

Sbi = 9 

(3) Kategori layak 

X ≥ Mi + 1,5 Sbi 

X ≥ 45+ ( 1,5 x 9 ) 

X ≥ 45 + 13,5 

X ≥ 58,5 

(4) Kategori cukup layak 

Mi + 1,5 Sbi > X ≥ Mi 

45 + ( 1,5 x 9 ) > X ≥ 45 

58,5 > X ≥ 45 
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(5) Kategori kurang layak 

Mi > X ≥ Mi – 1,5 Sbi 

45 > X ≥ 45 – ( 1,5 x 9 ) 

45 > X ≥ 31,5 

(6) Kategori tidak layak 

X < Mi – (1,5 x Sbi) 

X < 45 – ( 1,5 x 9 ) 

X < 31,5 

Setelah dihitung nilai rata-rata ideal (Mi) serta simpangan baku ideal menggunakan 

rumus dan dibuat konversinya. Kemudian, dimasukkan Skor Yang Diperoleh (X) 

yang berjumlah 63 ke dalam konversi sebagai berikut: 

X ≥ Mi + 1,5 Sbi 

X ≥ 58,5 

63 ≥ 58,5 

Dari skor konversi ini didapatkan, Hasil Skor Yang Diperoleh (X) dengan jumlah 

63 lebih besar sama dengan Mi + 1,5 Sbi yang berjumlah 58,5. Hasil ini 

menunjukkan bahwa media pembelajaran video demonstrasi masuk dalam kategori 

layak dari sisi media oleh Ahli Media.  

2. Revisi Validasi oleh Ahli 

Setelah dilakukan validasi oleh dosen ahli media, maka didapatkan beberapa 

masukan untuk meningkatkan kelayakan video pembelajaran yang dikembangkan 

ini. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dari validator ahli 

media. Berikut revisi yang dilakukan berdasarkan saran dari validator ahli media:  
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Tabel 4. Revisi Validasi Ahli Media 

No Saran Perbaikan Hasil Perbaikan 

1 
Tujuan pembelajaran dibacakan Tujuan pembelajaran dibacakan 

menggunakan voice over 

 

Tampilan sebelum perbaikan tidak 

dapat ditampilkan karena berupa 

audio 

Tampilan sesudah perbaikan tidak 

dapat ditampilkan karena berupa 

audio 

2 

Pada saat menampilkan bagian-

bagian waterpass terlalu cepat 

Memperlambat durasi pada saat 

menampilkan bagian-bagian 

waterpass 

 

Tampilan sebelum perbaikan tidak 

dapat ditampilkan karena berupa 

durasi 

 

Tampilan sesudah perbaikan 

tidak dapat ditampilkan karena 

berupa durasi 

3 
Suara jenis-jenis sipat datar berbeda 

volumenya, harap disamakan 

Menyamakan volume suara pada 

bagian “jenis-jenis sipat datar” 

 

Tampilan sebelum perbaikan tidak 

dapat ditampilkan karena berupa 

audio 

 

Tampilan sesudah perbaikan tidak 

dapat ditampilkan karena berupa 

audio 

 

4 
Tampilan alat-alat yang digunakan 

dirubah menjadi satu persatu 

Tampilan alat-alat yang digunakan 

ditampilkan menjadi satu per-satu 

 

Tampilan sebelum perbaikan 

 

Tampilan sesudah perbaikan 

 

5 
Tampilan menghitung beda tinggi 

titik terlalu cepat 

Memperlambat tampilan saat 

mengolah data hasil pengukuran  

 

Tampilan sebelum perbaikan tidak 

dapat ditampilkan karena berupa 

durasi 

 

Tampilan sesudah perbaikan 

tidak dapat ditampilkan karena 

berupa durasi 

6 

Video perlu ditambah dengan 

penutup/kesimpulan 

Menambahkan penutup dan credit 

scene pada akhir video 
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No Saran Perbaikan Hasil Perbaikan 

 

Tampilan sebelum perbaikan 

 
 

Tampilan sesudah perbaikan 

 

 

3. Analisis Penilaian Media oleh Guru Mata Pelajaran 

Penilaian media oleh guru dilakukan oleh 4 responden. Keseluruhan 

responden ini merupakan guru mata pelajaran Dasar-Dasar Konstruksi dan Teknik 

Pengukuran Tanah di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Penilaian dilakukan setelah para 

responden melihat video pembelajaran yang telah dikembangkan kemudian 

mengisi angket yang telah disediakan. Penilaian dalam angket memiliki 4 skala 

nilai: Sangat Sesuai dengan bobot nilai 4, Sesuai dengan bobot nilai 3, Cukup 

Sesuai dengan bobot nilai 2 dan Kurang Sesuai dengan bobot nilai 1. Setelah para 

responden selesai mengisi angket, maka data dapat dirangkum menjadi sebagai 

berikut: 

a. Hasil uji kelayakan oleh responden 1  

Angket pertama diisi oleh responden 1, guru mata pelajaran Dasar-Dasar 

Konstruksi dan Teknik Pengukuran Tanah Ibu Anggini Winandra, S.Pd. 
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Tabel 5. Hasil Validasi Responden 1 

No Aspek Penilaian 
Jumlah 

Butir (n) 

Skor yang 

Diperoleh (x) 

Skor 

Minimal 

Skor 

Maksimal 

1. Aspek Materi 10 36 10 40 

2. Aspek Media 9 28 9 36 

Jumlah n = 19 Σx = 64 19 76 

 

(1) Menghitung  mean ideal (Mi) 

Mi = 
1

2
 𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 + 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) 

Mi = 
1

2
 𝑥 (76 + 19) 

Mi = 47,5 

(2) Menghitung simpangan baku ideal (Sbi) 

Sbi = 
1

6
 𝑥 (𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙) 

Sbi = 
1

6
 𝑥 (76 − 19) 

Sbi = 9,5 

(3) Kategori layak 

X ≥ Mi + 1,5 Sbi 

X ≥ 47,5+ ( 1,5 x 9,5 ) 

X ≥ 47,5 + 14,25 

X ≥ 61,75 

(4) Kategori cukup layak 

Mi + 1,5 Sbi > X ≥ Mi 

47,5 + ( 1,5 x 9,5 ) > X ≥ 47,5 

61,75> X ≥ 47,5 
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(5) Kategori kurang layak 

Mi > X ≥ Mi – 1,5 Sbi 

47,5  > X ≥ 47,5 – ( 1,5 x 9,5 ) 

47,5  > X ≥ 33,25 

(6) Kategori tidak layak  

X < Mi – (1,5 x Sbi) 

X < 47,5 – ( 1,5 x 9,5 ) 

X < 33,25 

Setelah dihitung nilai rata-rata ideal (Mi) serta simpangan baku ideal menggunakan 

rumus dan dibuat konversinya. Kemudian, dimasukkan Skor Yang Diperoleh (X) 

yang berjumlah 63 ke dalam konversi sebagai berikut: 

X ≥ Mi + 1,5 Sbi 

X ≥ 58,5 

63 ≥ 58,5 

Dari skor konversi ini didapatkan, Hasil Skor Yang Diperoleh (X) dengan jumlah 

63 lebih besar sama dengan Mi + 1,5 Sbi yang berjumlah 58,5. Hasil ini 

menunjukkan bahwa media pembelajaran video demonstrasi masuk dalam kategori 

layak menurut angket yang diisi responden 1. 

b. Hasil uji kelayakan oleh responden 2  

Angket kedua diisi oleh responden 2, guru mata pelajaran Dasar-Dasar Konstruksi 

dan Teknik Pengukuran Tanah Ibu Rohmatul Khasanah, S.Pd. 
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Tabel 6. Hasil Validasi Responden 2 

No Aspek Penilaian 
Jumlah 

Butir (n) 

Skor yang 

Diperoleh (x) 

Skor 

Minimal 

Skor 

Maksimal 

1. Aspek Materi 10 35 10 40 

2. Aspek Media 9 29 9 36 

Jumlah n = 19 Σx = 64 19 76 

 

Hasil Skor Yang Diperoleh (X) berjumlah 64, kemudian dimasukkan hitungan 

konversi sebagai berikut-: 

X ≥ Mi + 1,5 Sbi 

X ≥ 58,5 

64 ≥ 58,5 

Hasil ini menunjukkan bahwa media pembelajaran video demonstrasi masuk dalam 

kategori layak menurut angket yang diisi responden 2. 

c. Hasil uji kelayakan oleh responden 3  

Angket ketiga diisi oleh responden 3, guru mata pelajaran Dasar-Dasar Konstruksi 

dan Teknik Pengukuran Tanah Bapak Wagian Dikky Ag Etriana, S.Pd. 

Tabel 7. Hasil Validasi Responden 3 

No Aspek Penilaian 
Jumlah 

Butir (n) 

Skor yang 

Diperoleh (x) 

Skor 

Minimal 

Skor 

Maksimal 

1. Aspek Materi 10 28 10 40 

2. Aspek Media 9 25 9 36 

Jumlah n = 19 Σx = 53 19 76 
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Hasil Skor Yang Diperoleh (X) berjumlah 53, kemudian dimasukkan hitungan 

konversi sebagai berikut-: 

X ≥ Mi + 1,5 Sbi 

X ≥ 58,5 

53 ≥ 58,5 

Setelah dihitung dan dikonversi menggunakan kategori layak. Hasilnya belum 

memenuhi untuk dikategorikan layak. Kemudian dicoba lagi menggunakan 

konversi kategori selanjutnya, sebagai berikut: 

Mi + 1,5 Sbi > X ≥ Mi 

45 + ( 1,5 x 9 ) > X ≥ 45 

58,5 > 53  ≥ 45 

Hasil ini menunjukkan bahwa media pembelajaran video demonstrasi masuk dalam 

kategori cukup layak menurut angket yang diisi responden 3. 

d. Hasil uji kelayakan oleh responden 4  

Angket keempat diisi oleh responden 4, guru mata pelajaran Dasar-Dasar 

Konstruksi dan Teknik Pengukuran Tanah Ibu Nuring Sekar Winahyu, S.Pd. 

Tabel 8. Hasil Validasi Responden 4 

No Aspek Penilaian 
Jumlah 

Butir (n) 

Skor yang 

Diperoleh (x) 

Skor 

Minimal 

Skor 

Maksimal 

1. Aspek Materi 10 32 10 40 

2. Aspek Media 9 27 9 36 

Jumlah n = 19 Σx = 59 19 76 

 

Hasil Skor Yang Diperoleh (X) berjumlah 59, kemudian dimasukkan hitungan 

konversi sebagai berikut-: 
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X ≥ Mi + 1,5 Sbi 

X ≥ 58,5 

59 ≥ 58,5 

Hasil ini menunjukkan bahwa media pembelajaran video demonstrasi masuk dalam 

kategori layak menurut angket yang diisi responden 4. 

C. Kajian Produk 

Produk media pembelajaran yang peneliti kembangkan ialah video 

pembelajaran tentang demonstrasi penggunaan pesawat penyipat datar untuk 

pengukuran sipat datar memanjang. Video ini telah melewati proses penggabungan 

dari gambar, cuplikan video serta voice over menggunakan beberapa aplikasi 

media. 

Video pembelajaran ini memiliki ukuran memori 295 MB dengan format 

.mp4 dan dapat diputar menggunakan gadget yang ramah dengan siswa masa kini. 

Gadget yang dapat memutar video ini meliputi smartphone yang menggunakan 

operating system seperti iOS, Android dan Windowsphone serta laptop/komputer 

yang menggunakan operating system seperti Windows, Mac dan Linux. Video 

pembelajaran dibuat semenarik mungkin dengan menambahkan color grading agar 

meningkatkan suasana video yang nyaman dipandang mata dan menarik minat 

siswa untuk belajar. Dalam video ini terbagi menjadi 3 bagian pokok yakni intro 

video, isi video dan penutup video yang akan dijabarkan pada penjelasan berikut: 
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1. Intro Video Pembelajaran 

Intro video merupakan tampilan awal yang akan mengenalkan identitas dari sebuah 

video. Dalam video pembelajaran ini akan dijelaskan tampilan yang terdapat pada 

intro video di tabel 15 berikut: 

Tabel 9. Tampilan dalam Intro Video 

No Tampilan Penjelasan 

1 

 

Pada tampilan ini diperkenalkan 

instansi tempat peneliti menempuh 

pendidikan  

2 

 

Ditampilkan judul video yang 

merupakan materi pokok yang 

akan dijelaskan dalam video ini 

3 

 

Penjelasan tujuan pembelajaran 

dari pembuatan video ini 

4 

 

Ditampilkan daftar isi video yang 

akan ditayangkan  
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2. Isi Video Pembelajaran 

Seperti yang telah ditampilkan di intro video, daftar isi video pembelajaran ini 

meliputi 6 bagian, yakni: 

(1) Pengenalan alat 

Pada bagian pengenalan alat ditampilkan pengertian pesawat penyipat datar 

dan gambar alat yang akan digunakan yakni pesawat penyipat datar Topcon 

AT-B4. 

Gambar 1. Penjelasan pengertian pesawat penyipat datar 

Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan nama bagian-bagian dari pesawat 

penyipat datar Topcon AT-B4. 

Gambar 2. Nama bagian-bagian Topcon AT-B4 
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(2) Pengertian sipat datar 

Pada bagian ini dijelaskan pengertian dari sipat datar, jenis-jenis dari 

pengukuran sipat datar, kemudian dijelaskan pengertian dari sipat datar 

memanjang yang merupakan fokus dari materi yang dibahas dalam video 

pembelajaran ini. 

Gambar 3. Penjelasan pengertian sipat datar 

Gambar 4. Penjelasan jenis-jenis sipat datar 
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Gambar 5. Penjelasan sipat datar memanjang 

 

(3) Alat-alat yang digunakan 

Pada bagian ini dijelaskan alat-alat yang digunakan untuk pengukuran sipat 

datar memanjang menggunakan pesawat penyipat datar. Peralatan yang 

digunakan antara lain lembar kerja, palu, pathok paku, payung, rambu ukur, 

pesawat penyipat datar, tripod dan roll meter. Alat ditampilkan satu persatu 

agar siswa dapat melihat dengan jelas detail alat yang digunakan. 

Gambar 6. Alat yang digunakan 
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(4) Kesehatan dan keselamatan kerja 

Untuk menghindari kecelakaan kerja baik untuk alat maupun praktikan saat 

melakukan pengukuran. Video ini menampilkan K3 untuk alat dan K3 

pelindung diri. 

Gambar 7. K3 pelindung diri 

Gambar 8. K3 pelindung alat 

(5) Langkah kerja 

Langkah kerja pengukuran sipat datar memanjang diawali dengan 

menentukan titik A dan B yang akan diukur beda tingginya. 
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Gambar 9. Menentukan titik pengukuran 

Langkah kedua yakni membagi jarak pendek menjadi beberapa slag 

menggunakan roll meter. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengukuran 

titik A dan B yang sangat berjauhan. 

Gambar 10. Membagi jarak menggunakan roll meter 

 

  



 

79 

 

Langkah ketiga yang dilakukan ialah menanam pathok paku pada titik-titik 

yang akan diukur. 

Gambar 11. Menanam pathok paku 

Langkah keempat yang dilakukan ialah mendirikan rambu ukur secara tegak 

di titik yang telah diberi pathok paku. 

Gambar 12. Mendirikan rambu ukur 
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Langkah ke lima yakni mendirikan pesawat penyipat datar dan ditempatkan 

di tengah-tengah antara rambu belakang dan rambu muka. 

Gambar 13. Mendirikan pesawat penyipat datar 

Setelah pesawat penyipat datar berdiri di atas tripod, dilakukan langkah K3 

alat yang telah di ulas pada cuplikan sebelumnya yakni melindungi alat 

dengan payung. Payung digunakan untuk melindungi alat dari paparan sinar 

matahari dan hujan. 

Gambar 14. Melindungi alat dengan payung 
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Sebelum digunakan, pesawat penyipat datar harus dalam kondisi datar 

terlebih dahulu. Langkah ini ditampilkan pada langkah ke tujuh dengan 

menyetel kedataran pesawat menggunakan sekrup ABC. 

Gambar 15. Menyetel kedataran pesawat penyipat datar 

Untuk memudahkan pembidikan rambu ukur, maka langkah selanjutnya 

yakni membidik rambu ukur secara kasar menggunakan visir. Rambu ukur 

yang dibidik pertama kali ialah rambu belakang. 

Gambar 16. Membidik rambu ukur dengan visir 
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Selanjutnya langkah ke sembilan yang dilakukan ialah mengatur fokus lensa 

dengan memutar sekrup fokus benang diafragma dan sekrup gerak halus 

horizontal. 

Gambar 17. Mengatur fokus lensa 

 

Langkah selanjutnya ialah melakukan pembacaan rambu ukur dengan 

bantuan benang atas, benang tengah dan benang bawah yang nampak di lensa 

pesawat penyipat datar. 

Gambar 18. Melakukan pembacaan rambu ukur 
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Setelah angka yang dibidik dari rambu ukur berhasil dibaca, langkah ke 

sebelas yang dilakukan ialah mencatat hasil bidikan pada lembar kerja yang 

telah dipersiapkan. 

Gambar 19. Mencatat hasil bidikan 

 

Setelah rambu belakang telah dibidik dan dicatat hasil bidikannya, kemudian 

dilanjutkan dengan membaca rambu muka. Langkah ini dilakukan dengan 

cara memutar pesawat penyipat datar dan diarahkan ke rambu muka tanpa 

harus memindahkan tripod.  

Gambar 20. Membaca rambu muka 
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Setelah pembacaan rambu di slag 1 usai dilakukan, kemudian dilanjutkan 

dengan membaca rambu di slag 2. 

Gambar 21. Pembacaan rambu di slag 2 

Pembacaan rambu di slag 2 dilakukan dengan cara memindahkan alat ke slag 

2. Kemudian mendirikan pesawat penyipat datar bersama dengan tripodnya 

kembali seperti yang dilakukan pada cuplikan video sebelumnya.  

Gambar 22. Memindahkan alat ke slag 2 
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(6) Mengolah data 

Materi terakhir yang ada di video pembelajaran ini ialah mengolah data 

hasil pengukuran sipat datar memanjang. Pada bagian video ini 

ditampilkan cara pengisian tabel data bacaan sipat datar memanjang dan 

cara menghitung beda tingginya. 

Gambar 23. Tabel data bacaan sipat datar 

Setelah tabel data bacaan sipat datar usai diisi kemudian ditampilkan 

gambar kerja hasil pengukuran sipat datar memanjang. 

Gambar 24. Gambar kerja hasil pengukuran 
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3. Penutup Video Pembelajaran 

Penutupan video dilakukan dengan menampilkan tulisan selamat belajar. Pada 

tampilan ini disisipkan voice over bahwa video telah usai dan ucapan selamat 

belajar. 

Gambar 25. Tampilan selamat belajar 

Tampilan terakhir ialah post credit scene yang berisi pengenalan nama dosen 

pembimbing beserta kru pembuatan video.  

Gambar 26. Tampilan post credit scene 
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D. Pembahasan Hasil Penelitian  

Hasil penelitian pengembangan media pembelajaran dibagi menjadi dua, yakni 

hasil analisis data dan penyebaran video pembelajaran yang dapat dirangkum 

sebagai berikut: 

1. Hasil Analisis Data 

Penelitian pengembangan membutuhkan penilaian para ahli agar produk yang 

dikembangkan terbukti dapat dipertanggungjawabkan kelayakannya. Untuk 

penelitian ini, produk media pembelajaran divalidasi oleh dua ahli yakni ahli materi 

dan ahli media. Kemudian produk media pembelajaran dinilai oleh guru mata 

pelajaran yang akan menggunakan video ini sebagai media dalam pembelajaran. 

a. Hasil Analisis Validasi Ahli Materi 

Validasi materi dilakukan oleh ahli materi Bapak Ir. Ilham Marsudi, M.Kom. 

Penilaian validasi materi didasarkan pada 3 aspek yakni aspek pembelajaran, aspek 

materi dan aspek bahasa yang dikembangkan menjadi 12 butir indikator penilaian. 

Dari penilaian tersebut produk media pembelajaran mendapatkan predikat “layak” 

dengan perolehan skor sebanyak 44. Kekurangan video pembelajaran menurut ahli 

materi berada di aspek materi, dapat dilihat dari perolehan skor sebanyak 21 

sedangkan skor maksimalnya ialah 24. Kemudian untuk aspek pembelajaran 

mendapat skor 11 dari skor maksimal 12, dan aspek bahasa mendapatkan skor 12 

dari skor maksimal 12. 

Adapun beberapa masukan perbaikan berdasarlan saran dari dosen, sebagai 

berikut: (1) Perbaikan definisi sipat datar memanjang (2) Pemberian penjelasan 

bahwa panjang 1 slag kira-kira 50 m (3) Pemberian pengertian/gambaran bahwa 
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peletakan alat tidak harus selalu di tengah-tengah garis ukur tetapi bisa juga di luar 

garis ukur dengan catatan memiliki jarak yang sama ke masing-masing rambu ukur.  

b. Hasil Analisis Validasi Ahli Media 

Validasi materi dilakukan oleh ahli materi Bapak Dr. Nuryadin Eko Raharjo, 

M.Pd. Penilaian validasi materi didasarkan pada 3 aspek yakni rekayasa waktu, 

rekayasa tempat dan kualitas video yang dikembangkan menjadi 18 butir indikator 

penilaian. Dari penilaian tersebut produk media pembelajaran mendapatkan 

predikat “layak” dengan perolehan skor sebanyak 63. Kekurangan video 

pembelajaran menurut ahli media berada di aspek kualitas video, dapat dilihat dari 

skor yang diperoleh sebanyak 42 sedangkan skor maksimalnya ialah 48. Kemudian 

untuk aspek rekayasa waktu mendapat skor 9 dari skor maksimal 12, dan aspek 

rekayasa tempat mendapatkan skor 12 dari skor maksimal 12 

 Adapun beberapa masukan perbaikan berdasarlan saran dari dosen, sebagai 

berikut: (1) Tujuan pembelajaran dibacakan (2) Pada saat menampilkan bagian-

bagian waterpass terlalu cepat (3) Suara jenis-jenis sipat datar berbeda volumenya, 

harap disamakan (4) Tampilan alat-alat yang digunakan dirubah menjadi satu 

persatu (5) Tampilan menghitung beda tinggi titik terlalu cepat (6) Video perlu 

ditambah dengan penutup/kesimpulan. 

c. Hasil Penilaian Media Oleh Guru Mata Pelajaran 

Penilaian media oleh guru mata pelajaran dilakukan oleh 4 responden yang 

merupakan guru mata pelajaran Dasar-Dasar Konstruksi dan Teknik Pengukuran 

Tanah di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Keempat responden diberikan video 

pembelajaran yang telah divalidasi dan direvisi sesuai saran dari validator, 
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kemudian responden mengisi angket yang memiliki 2 aspek yakni aspek materi dan 

aspek media. Dari kedua aspek tersebut didalamnya dikembangkan menjadi 19 

butir indikator penilaian. Berdasarkan hasil angket yang diisi oleh keempat 

responden, video pembelajaran mendapatkan rerata skor 60 degan predikat “layak” 

digunakan. Kemudian untuk kekurangan video pembelajaran menurut 4 responden 

guru mata pelajaran, rata-rata berada di aspek media. 

Adapun masukan umum yang didapat dari keempat responden yakni: 

(1) Penggunaan kata masih belum sesuai dengan EYD 

(2) Ada beberapa kata yang masih belum sesuai EYD seperti “keluar atau 

kedalam” seharusnya ke luar atau ke dalam 

(3) Pada saat akan melepas pesawat penyipat datar, pergantian gambar dan 

perintah kurang halus, tolong untuk dapat di revisi 

(4) Dalam pertengahan video terdapat tampilan “selamat belajar” yang kurang 

sesuai apabila diletakkan di tengah-tengah. Sebagiknya ditampilkan di akhir 

video. 

(5) Keseluruhan sudah baik pengerjaannya sudah lumayan untuk digunakan 

dalam pembelajaran. 

(6) Keseluruhan sudah baik, video dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Good 

job! 

(7) Video yang dibuat sudah bagus dan menarik, kombinasi warna yang 

digunakan sudah kontras dan pengucapan pada dubbing sudah sangat jelas. 
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2. Penyebaran Video Pembelajaran 

Langkah akhir dari penelitian ini ialah penyebaran. Penyebaran produk video 

pembelajaran dilakukan agar media pembelajaran yang telah dikembangkan 

peneliti dapat dimanfaatkan secara bijak dan diakses dengan mudah. Secara khusus 

video pembelajaran ini diperuntukkan kegiatan belajar mengajar pelajaran Dasar-

Dasar Konstruksi dan Teknik Pengukuran Tanah kelas X Desain Permodelan dan 

Informasi Bangunan SMK Negeri 3 Yogyakarta.  

Video pembelajaran disebarkan dengan cara mengirimkan file menggunakan 

flashdisk kepada guru mata pelajaran yang akan menggunakan video ini untuk 

kegiatan belajar mengajar. Dan untuk alasan kepraktisan, video pembelajaran dapat 

diakses di Youtube pada channel Faustina Dea. 

 

 


