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ABSTRAK
PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN ProShow
PADA MATERI SATUAN UKUR DAN SATUAN BERAT
Oleh
Rosi Wahyana
Dunia pendidikan saat ini sudah mulai berkembang, dengan berbagai macam
pembaharuan telah dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan,
peningkatan kualitas perlu segera dibenahi untuk meningkatkan peran aktif peserta
didik, yang mengakibatkan terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang
mengarah pada peningkatan kemampuan pemecahan masalah.
Penelitianinimerupakanpenelitianpengembangan (Research and Development)
yang
bertujuanmenghasilkanpengembanganbahan
ajar
berbantuan
video
pembelajaran materi satuan ukur dan satuan beratpadapembelajaranmatematika SD
yang
layakdigunakanmenuruthasilvalidasidariahlimateri,
ahli
media
danmembantusiswauntukbelajarlebihmandiridannyamandalam
proses
belajarsertasiswasangattertarikdenganvideo pembelajaran.
Penelitian inimerupakanpenelitianpengembangan yang mengacupada model
pengembanganADDIEsesuaidenganpengembangan,
yang
menggunakanlimatahapandalampenelitianyaitu: 1) Analysis 2) Design, 3)
Development 4) Implementation, 5) Evaluation. Teknikpengumpulan data
dalampenelitianinimenggunakanangketresponsiswa.Analisis
data
padapenelitianinimenggunakanteknikanalisisdeskriptifkualitatifdankuantitatif.
Kata kunci :ADDIE, ProShow, Video Pembelajaran,

MOTTO
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“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)”
(QS. Ar-Rahman:60)

PERSEMBAHAN

Bismillairrohmanirrohim……..
Teriring do’a dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, ku persembahkan sebuah
karya kecil ini sebagai tanda cinta dan kasihku yang tulus kepada:
1.

Kedua orang tuaku, Bapak ku Wahmono dan Ibu ku Sumarsih yang telah mendidikku,
membesarkanku dalam kesederhanaan dan kasih sayangnya dan mengajarkan ku
tentang berjuang dalam kehidupan.

2.

Aaku, Mbaku dan Mamas tercinta, aa Marwanto yang telah mendukung ku sampai
sarjana ini, mba Dwi Wahyuni dan mas Reno Wahyudi yang selalu memberi semangat
kepadaku dalam menuntut ilmu dan menguatkan ku dalam menggapai cita-cita.

3.

Mbah Saklun (alm), mbah Getuk (alm), mbah Sutarman, emak Mariah (alm), mba
Rika, mba Ririn, kak Imron, dan keponakanku Noval, Siti salsabila, Rehan, Ibra,
Akbar, Aldo, dan Naura.

4.

Almamaterku tercinta, Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala kenikmatan dan karunia-Nya yang selalu
diberikan kepada hamba-hamba-Nya. Dengan petunjuk-Nyalah sehingga penulis mampu
menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini juga bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar serjana pendidikan matematika di Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Shalat beriringan salam semoga
senantiasa terlimpahkan kepada suri teladan kita Rasulallah Muhammad Saw dan keluarga,
sahabat serta orang-orang terdahulu yang mengikuti sunnah-sunnah-Nya.
Tersusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak, oleh karena itu
penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Hi. Choirul Anwar, M.Pd selaku dekan fakultas tarbiyah dan keguruan UIN
Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Nanang Supriadi, M.Sc selaku Ketua JurusanPendidikan Matematika

3. Bapak Dr. Nanang Supriadi, M.Sc selaku pembimbing I dan Bapak Iip Sugiharta,
M.Si salaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan bagi
penulis untu menyelesaikan skripsi.
4. Bapan dan Ibu dosen fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Raden Intan Lampung
yang telah memberikan didikannya dan mewarisi ilmu pengetahuan kepada Penulis.
5. Bapak Drs. Hi. Bustam Arifin, M.Pd beserta guru-guru SDN 2 Palapa, yaitu telah
membantu dan memberi kemudahan hingga terselesainya skripsi ini.

6. Ibu yuli sebagai guru di SDN 2 palapa yang telah membantu proses penelitian dan
penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman angkatan 2013 khususnya jurusan matematika kelas f ( Suci
Atmidasari, Ainul Marzukoh, Rohaelah Fadlila Anwar, Mega Muslimah, Eli
Kurniawati, Endah Yuliani, Wiwin Sumiati, Ulfa Farida dan lain-lain yang tidak bisa
kusebutkan satu persatu terima kasih atas ukiran persahabatan kita)
8. Pengurus KAMMI komisariat Raden Intan Lampung periode 2016-2017 (Akh
Samsul, Ukh Ega, Ukh Anil, Akh Sofwan, Akh Roy, Akh Faisol, Ukh Iit, Ukh
Jamila, Ukh Fitri, Ukh Opri.
9. Pengurus HUMAS KAMMI komisarian Raden Intan Lampung periode 2016-2017,
Pengurus HUMAS KAMMI Bandar Lampung periode 2016-2017, Pengurus QHI
Lampung, Kopfi Lampung, MA Masyariqul Anwar.
10. Teman-teman seperjuangan dkovets (Aji Sumantri, Ayu Ningtiyas, Adi, Oky
Ridwinsyah, Rangga Puta Bayu, Muhammad Romi, Yuli Dewi Yani, Ferdinand,
Amelia Andini, Ginanti)
11. Saudara-saudari yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsiku (Fahra

Anderesta, Stella Dahnia, Kunni Mushlihah, Susilo DM, Nanang Purwadi,
GaluhLarasati,Mila, Annisa Inayatul Aini dan Jundi Abdurobbi Robbani)
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah
membantu baik moril ataupun materil kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna. Oleh
karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi
ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya, amin.

Bandar Lampung, April 2018

Rosi Wahyana
NPM. 1311050267

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL .............................................................................................

i

ABSTRAK ..........................................................................................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN.............................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ..............................................................................

iv

MOTTO................ .................................................................................................

v

PERSEMBAHAN..................................................................................................

vi

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................. vii
KATA PENGANTAR ...........................................................................................viii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL .................................................................................................. xiii
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. xiv
DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................................
xvi

BAB I

A.
B.
C.
D.
E.
F.

PENDAHULUAN

Latar Belakang ........................................................................................
Identifikasi Masalah ................................................................................
Batasan Masalah ......................................................................................
Perumusan Masalah .................................................................................
Tujuan Penelitian .....................................................................................
Manfaat Penelitian ...................................................................................

BAB II LANDASAN TEORI

1
6
6
7
7
8

A. Tinjauan Pustaka .....................................................................................
1. Media Pembelajaran ...............................................................................
a. Pengertian Media Pembelajaran .......................................................
b. Manfaat Media Pembelajaran ...........................................................
c. Prinsip Pengembangan Media Pembelajaran ...................................
2. Deskripsi Video Interaktif ......................................................................
a. Pengertian Video ................................................................................
b. Karakteristik Media Video Pembelajaran ........................................
c. Tujuan dan Fungsi Media Video .......................................................
3. Software ProShow Producer ..................................................................
a. Pengertian ProShow Producer ..........................................................
b. Fitur ProShow Producer ....................................................................
4. Materi Satuan Ukur dan Berat ...............................................................
a. Mengenal Satuan Ukur ......................................................................
1. Menentukan Hubungan Antara Satuan Panjang ..............................
2. Menyelesaikan Masalah Berkaitan dengan Satuan Panjang ...........
b. Mengenal Satuan Berat ......................................................................
1. Menentukan Hubungan Antara Satuan Berat ...................................
2. Menyelesaikan Masalah Berkaitan dengan Satuan Berat ................

9
9
9
11
13
16
16
17
19
20
20
21
22
22
22
23
24
24
26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Metode Penelitian ....................................................................................
Validator dan Subjek Penelitian .............................................................
Prosedur Penelitian dan Pengembangan ................................................
Teknik Pengumpulan Data ......................................................................
Instrumen Pengumpulan Data.................................................................
Analisis Data ...........................................................................................
Angket Validasi Ahli ..............................................................................
Angket Respon Guru dan Peserta Didik ................................................

27
27
28
32
32
33
33
34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN ..............................................................................
1. Analysis ............................................................................................
2. Design ................................................................................................
3. Devlopment ......................................................................................

34
34
35
37

4. Implementation .................................................................................. 45
B. PEMBAHASAN ....................................................................................... 47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN ......................................................................................... 51
B. SARAN ..................................................................................................... 52
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman
Tabel3.2 Tabel Kriteria Validasi. ........................................................................ 31
Tabel 3.3 Kriteria Interprestasi Kemenarkan ..................................................... 33
Tabel4.1 Hasil Validasi Ahli Materi ................................................................... 39
Tabel4.3 Hasil Validasi Ahli Media ................................................................... 38
Tabel4.5 Hasil Penilaian Angket Evaluasi Peserta Didik.................................. 47

DAFTAR GAMBAR
Lampiran
Gambar 3.1
Gambar 4.2
Gambar 4.4

Halaman
Tahap Pengembangan ADDIE ................................................. 25
Grafik Perbandingan Validasi Materi Validasi ........................ 41
Grafik Perbandingan Validasi Media Validasi ........................ 42

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman
Lampiran1Data Hasil Validasi Tahap 1 dan 2 olehAhliMateri ......................... 69
Lampiran 3 Data Hasil Validasi Tahap 1 dan 2 olehAhli Agama ..................... 70
Lampiran5Data Hasil Validasi Tahap 1 dan 2 olehAhli Media ........................ 71
Lampiran 7Data Hasil Validasi Tahap 1 dan 2 olehAhliBahasa....................... 72
Lampiran 9 Kisi-kisi Angket Uji Coba ............................................................... 73
Lampiran 10Data HasilUji Coba Kelompok Kecil ............................................ 76
Lampiran 11Data HasilUji Coba Lapangan ....................................................... 77
Lampiran 12HasilWawancara ............................................................................. 79
Lampiran 13SuratPermohonanPenelitian ........................................................... 81
Lampiran14SuratBalasandariSekolah SMPN 3 Bandar Lampung ................... 82
Lampiran 15FotoPenelitian di SMPN 3 Bandar Lampung ............................... 83
Lampiran 16Pengesahan Proposal ...................................................................... 84
Lampiran 17KonsultasiSkripsi ............................................................................ 85

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dunia pendidikan saat ini sudah mulai berkembang, dengan berbagai macam
pembaharuan telah dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
Peningkatan kualitas pendidikan diperlukan terobosan baru, seperti pengembangan
kurikulum, inovasi pembelajaran dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
Prestasi belajar peserta didik dapat ditingkatkan dengan menciptakan proses
pembelajaran menjadi lebih inovatif, sehingga dapat mendorong peserta didik untuk
belajar secara optimal.1
Peningkatkan kualitas diatas perlu segera dibenahi untuk meningkatkan peran
aktif peserta didik, yang mengakibatkan terbentuknya pengetahuan dan keterampilan
yang mengarah pada peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Sehingga guru
perlu menerapkan model pembelajaran yang efektif.2 Sebagai tugas guru dalam

proses belajar mengajar sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar, katalisator,

1

Eko Setiawan, Marzuki dan Siti Halidjah, “Pengembangan Pembelajaran Menyimak Berbasis
Multimedia Interaktif Di Kelas Va Sekolah Dasar” (tahun 2014) h.2
2
S.Rufaida, E.H Sujiono, “Pengaruh Model Pembelajaran Dan Pengetahuan Awalterhadap
Kemampuan Memecahkan Masalah Fisikapeserta Didik Kelas Xi Ipa Man 2 Model
Makassar” (tahun 2013)h.161-168

dalam belajar dan peran lain yang memang sudah menjadi tuntunan seorang guru
yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif.3
Model pembelajaran yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pada
pembelajaran matematika umumnya menggunakan model pembelajaran
konvensional. Pembelajaran konvensional masih berpusat pada guru, sehingga guru
menyampaikan pelajaran dengan metode ceramah atau ekspositori, sementara siswa
hanya mendengar dan mencatatnya pada buku catatan. Model pembelajaran tersebut
akan membuat siswa cenderung menjadi pasif, sehingga siswa merasa jenuh dalam
menerima pelajaran matematika dan enggan menggungkapkan ide-ide atau
penyelesaian dari masalah yang diberikan guru. Kondisi ini banyak terjadi di
lapangan, seperti dalam pelaksanaan pembelajaran matematika sekarang ini pada
umumnya guru masih menggunakan metode konvensional yaitu guru masih
mendominasi kelas, siswa datang, duduk, nonton, berlatih, dan lebih mudah lupa akan
materi yang diberikan guru.4

3

Nanang Khoirudin, Daru Wahyuningsih, Dwi Teguh R, “Pengembangan Media
Pembelajaran Dengan APlikasi Mindjet Mindmanager 9 Untuk Siswa SMA Pada Pokok
Bahasan Alat Optik” (Jurnal Pendidikan Fisika Vol I, Nomor 1 Tahun 2013) h.2
4
Bambang Sri Anggoro, “Analisis Persepsi Siswa Smp Terhadap Pembelajaran Matematika
Ditinjau Dari Perbedaan Gender Dan Disposisi Berpikir Kreatif Matematis” (tahun 2016)
h.37

Q.S Al Ankabut : 69

ۡ َ
َ
َ ِ ِ ۡ ُ َوٱ ِ َ َ ٰ َ ُ وا ْ ِ َ َ َ ۡ ِ َ ُ ۡ ُ ُ َ ۚ ن ٱ َ َ َ ٱ

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan
Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benarbenar beserta orang-orang yang berbuat baik”.

Berdasarkan uraian di atas, pengembangan bahan pembelajaran perlu untuk
meningkatkan kreativitas belajar siswa untuk belajar lebih mandiri. Dengan
pengembangan bahan pembelajaran guru dapat memberikan sebanyak-banyaknya
bahan ajar dan siswa dapat memilih sesuai keinginan.
Bahan pembelajaran dalam bentuk media pembelajaran berfungsi sebagai
perantara dalam komunikasi pembelajaran karena media merupakan sesuatu yang
dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat
merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian. Pesan pembelajaran yang
didesain dalam bentuk media pembelajaran akan membuat komunikasi pembelajaran
menjadi lebih efektif dan efisien. Efisiensi dan efektivitas pembelajaran terwujud

dalam bentuk pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang dipelajari, dan
respon siswa yang didasarkan atas pemahaman materi pelajaran yang dipelajari.5

5

Aprilia Dinda Permata , I Nyoman Jampel , Luh Putu Putrini Mahadewi, “Pengembangan
Multimedia Interaktif Matematika Untuk Kelas V Semester Genap Di Sd Negeri 4 Bebetin”
(Volume:2 No. 1 Tahun 2014)

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di kelas III A
dan III B SD Negeri 2 Palapa, Kota Bandar Lampung, pada tanggal 25 Januari 2017
ditemukan beberapa permasalah. Masalah pertama pada pihak siswa merasa kesulitan
dalam menyerap materi yang disampaikan oleh guru. Berkaitan dengan ketidak
sukaan terhadap hitung menghitung dan media pembelajaran yang terbatas pada buku
taks yang penyajian materinya padat dan tampilannya tidak menarik sehingga
membuat siswa bosan untuk mempelajarinya. Ketika guru meminta siswa untuk
menyimak buku, banyak siswa yang kurang perhatian terlihat dari relaksi ketika
diminta untuk menjawab pertanyaan, siswa tidak merespon. Di kelas juga terdapat
terbanyak siswa dengan beragam gaya belajar, minat, dan kemampuan penyerapan
materi yang tidak semuanya dapat belajar dengan cara yang sama.
Permasalahan selanjutnya, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga
banyak materi yang harus disampaikan terbatasi alokasi waktu. Materi yang sifatnya
hitung menghitung memang tidak mudah untuk diajarkan keterbatasan dialokasi
waktu dan media pembelajaran. Permasalahan yang timbul dari sisi sarana dan prasarana. Jumlah kelas di SD Negeri 2 Palapa Kota Bandar Lampung memiliki jumlah

yang cukup lumayan banyak sehingga untuk menggunakan media pembelajaran atau
pun alat-alat seperti leptop, LCD, Sound Sistem terbatas.
Video pembelajaran dirancang secara khusus untuk media pembelajaran
secara efektif. Berisi materi praktis yang tepat sararan, disajikan dalam bentuk audio
dan visual (gambar dan suara) yang dilengkapi dengan suara penuntun yang mudah

dimengerti dan dipahami dan dikemas dalam autorun sehingga dengan video
pembelajaran siswa dapat belajar secara mandiri dan sangat menunjang bagi
pendalaman materi6.
Penelitian perlu meperhatikan media pembelajaran untuk materi satuan ukur
dan berat karena materi ini masih disajikan dalam bentuk buku atau teks saja,
sementara siswa kurang tertarik dengan materi sehingga kesulitan untuk memahami.
Solusi yang peneliti tawarkan pada penelitian ini yaitu mengembangkan pemahaman
siswa melalui video pembelajaran menggunakan ProShow, sehingga peneliti
terdorong untuk melakukan penelitian “PENGEMBANGAN VIDEO
PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN ProShow PADA MATERI SATUAN
UKUR DAN BERAT”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti dapat mengidentifikasi
beberapa masalah sebagai berikut:
1. Siswa merasa kesulitan untuk memahami materi satuan ukur dan berat karena

materinya banyak dan keterbatasan media pembelajaran.
2. Perbedaan gaya belajar, minat, dan kemampuan penyerapan materi yang tidak
semuanya dapat belajar dengan cara yang sama.

6

Auliya Niswah, “Pengembangan Bahan Ajar Mendengarkan Berbasis Video Interaktif Bermedia
Flash Kelas Viid Smp Negeri 1 Kedamean”, (Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia Volume 01 Nomor
01 Tahun 2012)

3. Keterbatasan alokasi waktu untuk materi matematika
4. Minimnya media pembelajaran sehingga siswa bosan menggunakan buku dan
teks saja.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi penelitian
sebagai berikut :
1.

Video pembelajaran dikembangkan menggunakan software ProShow

2.

Video pembelajaran hanya membahas materi tentang satuan ukur dan berat di SD
Negeri 2 Palapa Kelas 3

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai
berikut :
1.

Bagaimana mengembangkan Media Pembelajaran Video Pada Materi satuan
Ukur dan Berat?

2.

Bagaimana kelayakan Video pembelajaran digunakan dalam pembelajaran?

E. Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya Penelitian ini adalah:
1.

Mengembangkan Media Video Pembelajaran Pada Materi satuan Ukur dan
Berat.

2.

Mengetahui kelayakan Media Video Pembelajaran pada materi satuan ukur dan
berat.

F. Manfaat penelitian
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat member manfaat
berarti bagi:
1.

Peneliti dapat menambah pengetahuan terkait media video pembelajaran materi
satuan ukur dan berat.

2.

Guru dapat membantu dalam menjelaskan pembelajaran, terutama materi satuan
ukur dan berat, menambah wawasan guru tentang alternative media
pembelajaran yang bermanfaat untuk mendukung proses pembelajaran, menjadi

motivasi bagi guru untuk memanfaatkan media pembelajaran yang lebih
menarik.
3. Sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan wawasan
dalam bidang teknologi pembelajaran khususnya penamfaatan video

pembelajaran bagi tenaga edukatif dalam meningkatkan profesionalisme guru
dan tenaga pendidik yang lain.

BAB II
LANDASAN TEORI

A.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Media Pembelajaran
a. Pengertian Media Pembelajaran
Sebuah media adalah segala alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan
isi materi pengajaran7. Media merupakan saluran komunikasi tempat berlalunya
pesan dari komunikator kepada komunikan.8 Media digunakan untuk menyampaikan
amanat amanat kepada penerima.9 Media komunikasi jelas berkontribusi besar bagi
dunia pendidikan.10 Keberhasilan menggunakan media dalam proses pembelajaran
untuk meningkatkan hasil belajar pergantung pada (1) isi pesan, (2) cara menjelaskan
pesan dan (3) karakteristik penerima pesan11. Media sebagai bentuk-bentuk
komunikasi baik tercetak maupun audio-visual dan peralatannya; dengan demikin

7
M. Taufiq, N. R. Dewi, A. Widiyatmoko, “Pengembangan Media Pembelajaran IPA Terpadu
Berkarakter Peduli Lingkungan Tema “Konservasi” Berpendekatan Science-Edutainment” (JPII 3 (2),
tahun 2014) h. 141
8
Tito Siswanto, “Optimalisasi Sosial Media Sebagai Media Usaha Pemasaran Usaha Kecil
Menengah” (Jurnal Liquidity, Vol. 2 N0. 1, Januari- Juni 2013) h. 82
9
Ilham Prisgunanto, “Pengaruh Sosial Media Terhadap Tingkat Kepercayaan Bergaul Siswa”
(Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 19 No. 2, Agustus 2015) h. 103
10
Arcadius Benawa,”Peran Media Komunikasi Dalam Pembentukan Karakter Intelektual Di
Dunia Pendidikan” (Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume II, Nomor 1, Juni 2010) h. 43
11

Nurul Hidayati, “Analisis Penggunaan Media Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Ekonomi
Materi Akutansi Kelas XI IPS Di SMA Negeri 1 Gedangan Sidoarjo” (Jurnal Universitas Negeri
Surabaya, 2013) h. 4

media dapat dimanupulasi, dilihat, didengar atau dibaca12. Menurut Lesle J. Brigges
dalam jurnal yang ditulis oleh Budi Purwanti menyatakan bahwa media adalah alat
untuk perangsang bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut
Rossi & Breidle media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat
dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, majalah dan
sebagainya13. Media belajar adalah alat bantu yang berguna dalam kegiatan belajar
mengajar14. Media pembelajaran merupakan hal yang penting untuk berlangsungnya
suatu pembelajaran di kelas, pembelajaran yang kreatif, komunikatif, dan inovatiflah
yang dapat mendukung dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik15. Menurut
Kustiono (A.D Kurniawan) media pembelajaran adalah setiap alat, baik hardware
maupun software sebagai media komunikasi untuk memberikan kejelasan
informasi16. Yusufhadi Miarso memberikan batasan media pengajaran sebagai segala
sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan
kemauan siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa17.
12

Aria Pramudito, “Pengembangan Media Pembelajaran Video Tutorial Pada Mata Pelajaran
Kompetensi Kejuruan Standar Kompetensi Melakukan Pekerjaan Dengan Mesin Bubut Di SMK
Muhammadiyah 1 Playen”(Jurnal Pendidikan Teknik Mesin, Tahun 2013) h. 3
13
Budi Purwanti, “Pengembangan Media Video Pembelajaran Matematika dengan Model
Assure” (Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 3, Nomor 1, Januari 2015) H. 44
14
S. Priatmoko, Saptorini, H.H. Diniy, “Penggunaan Media Sirkuit Cerdik Berbasis ChemoEdutainment Dalam Pembelajaran Larutan Asam Basa”( JPII 1 (1), Tahun 2012) h. 37
15
Rahma Diani, Yuberti, Shella Syafitri, “Uji Effect Size Model Pemblajaran Scramble Dengan
Media Video Terhadap Hasil Belajar Fisika Peserta Didik Kelas X MAN 1 Pesisir Barat” (Jurnal
Ilmiah Pendidikan Fisika Al-BiRuNi 05 (2) Tahun 2016) h. 270
16
Meyta Pritandhari, Triani Ratnawuri, “Evaluasi Penggunaan Video Tutorial Sebagai Media
Pembelajaran Semester IV Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro”
(Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro Vol.3. No.2, tahun 2015) h. 13
17
Nunu Mahnun, “Media Pembelajaran (Kajian Terhadap Langkah-langkah Pemilihan Media
dan Implementasinya dalam Pembelajaran)” (Jurnal Pemikiran Islam; Vol. 37, No. 1 Januari-Juni
2012) h. 27

Berdasarkan pengertian tersebut, media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat
yang digunakan dalam proses pembelajaran baik tercetak maupun tidak tercetak.
Media pembelajaran digunakan sebagai sarana pembelajaran di sekolah bertujuan
untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Media adalah sarana yang dapat
digunakan sebagai perantara yang berguna untuk meningkatkan efektifitas dan
efisiensi dalam mencapai tujuan Berdasarkan pendapat tersebut, penggunaan media
dalam pembelajaran memberikan keuntungan bagi guru maupun bagi siswa. Guru
memiliki sarana yang cukup memadai dan representatif. Sebaliknya bagi siswa,
penggunaan media dapat membuat siswa mengatasi kebosanan dan kejenuhun pada
saat menerima pelajaran.18

b. Manfaat Media Pembelajaran
Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar juga dapat meningkatkan
pemahaman konsep dan dapat meningkatkan kreativitas siswa, membuat siswa lebih
ternarik untuk memperhatikan penjelasan dari guru dan juga dapat membantu siswa

untuk menerima informasi dengan seluruh panca indra19. Penggunaan media

18
Rubhan Masykur, Nofrizal, Muhamad Syazali, “Pengembangan Media Pembelajaran
Matematika dengan Macromedia Flash” (Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 8, No. 2,
2017) h .177
19
A.D. Kurniawan, “Metode Inkuiri Terbimbing Dalam Pembuatan Media Pembelajaran Biologi
Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Dan Kreativitas Siswa SMP” (JPII 2 (1), tahun 2013) h. 9

pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, kreatifitas, efektifitas dan
kualitas pembelajaran20.
Media pembelajaran memiliki manfaat khusus yang dapat kita jadikan
pertimbangan sebagai subjek penelitian, diantaranya: (1) Penyampaian materi dapat
diseragamkan, (2) Proses pembelajaran menjadi lebih menarik, (3) Proses belajar
siswa, mahasiswa lebih interaktif, (4) Jumlah waktu belajar mengajar dapat
dikurangi, (5) Kualitas belajar siswa, mahasiswa dapat ditingkatkan, (5) Proses
belajar dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, (6) Peran guru, dosen dapat berubah
kearah yang lebih positif dan produktif. Manfaat praktis dari penggunaan media
pembelajaran di dalam proses belajar mengajar adalah sebagi berikut: (1) media
pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat
memperlancar proses dan hasil belajar, (2) media pembelajaran dapat meningkatkan
dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, (3)
media pembelajaran dapat menanggulangi keterbatasan indera, ruang, serta waktu, (4)
media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang
peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka21. Media sebagai sarana penunjang bagi

manusia untuk memenuhi kebutuhan akan informasi maupun hiburan22.
c. Prinsip Pengembangan Media Pembelajaran

20
A. Kurniawati, W. Isnaeni, N.R. Dewi, “Implementasi Metode Penugasan Analisis Video Pada
Materi Perkembangan Kognitif, Sosial, Dan Moral” (JPII 2 (2), tahun 2013) h. 150
21
Nurul Hidayati, Loc. Cit.
22
Elsa Puji Juwita, Dasim Budimansyah, Siti Nurbayani.“Peran Media Sosial Terhadap Gaya
Hidup Siswa SMA Negeri 5 Bandung” (Jurnal Sosietas, Vol. 5, No. 1) h. 2

Menurut Mukminan untuk mengembangkan media pembelajaran perlu
diperhatikan prinsip VISUALS, yang dapat digambarkan sebagai singkatan dari katakata: (1) Visible : Mudah dilihat (2) Interesting : Menarik (3) Simple: Sederhana (4)
Useful : Isinya berguna/bermanfaat (5) Accurate : Benar (dapat
dipertanggungjawabkan) (6) Legitimate : Masuk akal/sah (7) Structured :
Terstruktur/tersusun dengan baik23.
Media pembelajaran yang dibuat (media by design) harus memenuhi syaratsyarat berikut ini:
1.

Faktor edukatif, meliputi ketepatan atau kesesuaian media pembelajaran dengan
tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan dan harus dicapai oleh peserta
didik sesuai kurikulum yang berlaku. Selain itu, pembuatan media pembelajaran
juga harus sesuai dengan tingkat kemampuan atau daya pikir peserta didik yang
dapat mendorong aktivitas dan kreativitasnya sehingga membantu mencapai
keberhasilan belajarnya.

2.

Faktor keindahan meliputi: bentuknya estetis, ukuran serasi dan tepat dengan
kombinasi warna menarik, sehingga menarik perhatian dan minat peserta didik

untuk menggunakannya.24
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Tejo Nurseto, “Membuat Media Pembelajaran Yang Menarik” (Jurnal Ekonomi & Pendidikan,
Volume 8 Nomor 1, April 2011) h. 24
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Ardian Asyhari, Helda Silvia, “Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Buletin Dalam
Bentuk Buku Saku Untuk Pembelajaran IPA Terpadu” (Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika ‘AlBiRuNi’ 05 (1), Tahun 2016) h. 4

d. Kelemahan dan Kelebihan Media Pembelajaran
Adapun kelebihan media pembelajaran yaitu:
-

Menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih banyak
menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa.

-

Menyiapkan variasi yang menarik dan perubahan tingkat kecepatan belajar
mengenai suatu pokok bahasan atau sesuatu masalah.

-

Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan menarik karena dua unsur
media, yaitu audio dan visual.

Adapun kekurangan media pembelajaran yaitu :
-

Terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya dan
tetap memandang materi audio visual sebagai alat bantu guru dalam proses
pembelajaran.

2. Video Pembelajaran
Video merupakan media penyampai pesan termasuk media audio-visual atau
media pandang -dengar. Media audio visual dapat dibagi menjadi dua jenis:
pertama, dilengkapi fungsi peralatan suara dan gambar dalam satu unit,
dinamakan media audio-visual murni; dan kedua, media audio-visual tidak murni.

Film bergerak, televisi, dan video termasuk jenis yang pertama, sedangkan slide,
opaque, OHP dan peralatan visual lainnya yang diberi suara termasuk jenis yang
kedua25.

25

Budi Purwanti, “Pengembangan Media Video Pembelajaran Matematika dengan Model
Assure” (Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan) Vol. 3 No 1, Januari 2015, h.44

Salah satu media audio-visual dimana dimedia ini menggambungkan dari
beberapa indra manusia, siswa tidak hanya mendengarkan ketika guru
menjelaskan saja tetapi melihat kenyataan-kenyataan apa yang ditampilkan oleh
gurunya dalam media tersebut. Hasil belajar melalui indra penglihatan lebih
kurang memperoleh hasil belajar 90%. 5% melalui indra pendengaran dan 5%
melalui indra lainnya.
Video merupakan salah satu jenis media pembelajaran yang berbasis audiovisual yang merangsan berfungsinya indra pendengaran dan penglihatan. Video
dapat dimanfaatkan dalam program pembelajaran karena dapat memberikan
pengalaman tak terduga kepada siswa.
a. Pengertian Media Pembelajaran
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut software dan
handware yang dapat digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan isi materi
ajar dari sumber belajar ke pelajar dengan metode pembelajaran yang dapat
memberikan respon balik terhadap pengguna dari apa yang telah diimputkan kepada
media tersebut.26 Multimedia banyak dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai media

presentasi, game, CD interaktif dan kuis interaktif. Kuis berasal dari kata quiz berarti
ulangan dan interaktif berkaitan adanya interaksi dua arah. Interaktifitas dalam
multimedia memberikan.

26
Annafi Arrosyida dan Suprapto, M.T, “Media Pembelajaran Interaktif Jaringan Komputer
Menggunakan Macromedia Flash 8 Di Smk Negeri 1 Saptosari”,

Atasan bahwa pengguna (user) dilibatkan untuk berinteraksi dengan program
aplikasi. Aplikasi informasi interaktif bertujuan agar pengguna bisa mendapatkan
informasi yang diinginkan tanpa harus mengetahui semuanya. Oleh karena itu, kuis
interaktif dapat diartikan sebagai sebuah media pembelajaran yang terdiri dari
seperangkat pertanyaan yang dilengkapi dengan pilihan jawaban dimana pengguna
dapat memilih jawaban tersebut dan dapat mengetahui hasilnya secara langsung
jawaban yang dipilih benar atau salah.27 Komponen komunikasi dalam multimedia
(berbasis komputer) adalah hubungan antara manusia (sebagaiuser/pengguna produk)
dan komputer (software/ aplikasi/produk dalam format filetertentu biasanya dalam
bentuk CD). Dengan demikian produk/CD/aplikasi yang diharapkan memiliki
hubungan dua arah/ timbal balik antara software/ aplikasi dengan usernya.
Interaktifitas dalam multimedia diberikan batasan sebagai berikut (1) pengguna (user)
dilibatkan untuk berinteraksi dengan program aplikasi, (2) aplikasi informasi
interaktif bertujuan agar pengguna bisa mendapatkan hanya informasi yang
diinginkan saja tanpa harus melahap semuanya.28
kelebihan media video salah satunya yakni mampu memperlihatkan objek dan

peristiwa dengan tingkat akurasi dan realisme yang tinggi. Disamping itu, media
video memiliki kemampuan untuk memperluas wawasan pengetahuan siswa dengan
27

Arda, Sahrul Saehana, Darsikin, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis
Komputer UntukSiswa Kelas VIII”(e-Jurnal Mitra Sains, Volume 3 Nomor 1, Januari
2015)hal.72
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Darmawaty Tarigan, Sahat Siagian, “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Pada
Pembelajaran Ekonomi”

menampilkan informasi, pengetahuan baru dan pengalaman belajar yang sulit
diperoleh secara langsung oleh siswa. Media ini juga mampu merangsang minat
belajar melalui penyajian gambar dan informasi yang menarik.
Media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan
keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan
belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. Selain
membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu
siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya,
memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi.
b.

Pengertian Video Pembelajaran
Video merupakan media penyampai pesan termasuk media audio-visual atau

media pandang -dengar. Media audio visual dapat dibagi menjadi dua jenis: pertama,
dilengkapi fungsi peralatan suara dan gambar dalam satu unit, dinamakan media
audio-visual murni; dan kedua, media audio-visual tidak murni. Film bergerak,
televisi, dan video termasuk jenis yang pertama, sedangkan slide, opaque, OHP dan
peralatan visual lainnya yang diberi suara termasuk jenis yang kedua.

kelebihan dan kelemahan pembelajaran berbentuk video, yaitu sebagai
berikut: kelebihan media video yaitu menyajikan obyek belajar secara konkret atau
pesan pembelajaran secara realistic, sehingga sangat baik untuk menambah
pengalaman belajar, memiliki daya tarik tersendiri dan dapat menjadi pemacu atau

memotivasi pembelajar untuk belajar, sangat baik untuk pencapaian tujuan belajar
psikomotorik, dapat mengurangi kejenuhan belajar, terutama jika dikombinasikan
dengan teknik mengajar secara ceramah dan diskusi persoalan yang ditayangkan,
menambah daya tahan ingatan atau retensi tentang obyek belajar yang dipelajari
pembelajar, portabel dan mudah didistribusikan, sedaangkan kelemahan Media Video
yaitu: pengadaanya memerlukan biaya mahal, tergantung pada energy.29
Video sebagai salah satu kemajuan teknologi telah banyak memberikan
pengaruh positif dan kemajuan bagi manusia dan kebudayaannya. Dengan adanya
video, orang tidak lagi sulit untuk mendapatkan berbagai informasi, pengetahuan dan
hiburan. Peristiwa dan kejadian-kejadian penting yang terjadi diseluruh penjuru di
dunia pun bisa disaksikan secara mudah dan cepat, hal ini menjadikan dunia yang
luas seakan menjadi sempit dan hampir tidak lagi dikenal dengan batas-batas waktu
maupun tempat
c.

Karakteristik Media Video Pembelajaran
Krakteristik media video pembelajaran yaitu menghasilkan video pembelajaran

yang mampu meningkatkan motivasi dan efektifitas penggunanya maka

pengembangan video pembelajaran harus memperhatikan karakteristik dan
kriterianya. Karakteristik video pembelajaran yaitu:
1.
29

Clarity of Massage (kejalasan pesan)

Budi Purwanti, “ Pengembangan Media Video Pembelajaran Matematika
dengan Model Assure”, ( Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 3
Nomor 1 Januari 2015)

Dengan media video siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih
bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh sehingga dengan sendirinya
informasi akan tersimpan dalam memori jangka panjang dan bersifat retensi.
2.

Stand Alone (berdiri sendiri).
Video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak
harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain.

3.

User Friendly (bersahabat/akrab dengan pemakainya).
Media video menggunakan bahasa yang sedehana, mudah dimengerti, dan
menggunakan bahasa yang umum. Paparan informasi yang tampil bersifat
membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai
dalam merespon, mengakses sesuai dengan keinginan.

4.

Representasi Isi
Materi harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau
demonstrasi. Pada dasarnya materi pelajaran baik sosial maupun sain dapat
dibuat menjadi media video.

5.

Visualisasi dengan media
Materi dikemas secara multimedia terdapat di dalamnya teks, animasi, sound,
dan video sesuai tuntutan materi. Materi-materi yang digunakan bersifat
aplikatif, berproses, sulit terjangkau berbahaya apabila langsung dipraktikkan,
memiliki tingkat keakurasian tinngi.

6.

Menggunakan kualitas resolusi yang tinggi
Tampilan berupa grafis media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital
dengan resolusi tinggi tetapi support untuk setiap speech sistem komputer.

7.

Dapat digunakan secara klasikal atau individual
Video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara individual, tidak
hanya dalam setting sekolah, tetapi juga di rumah. Dapat pula digunakan secara
klasikal dengan jumlah siswa maksimal 50 orang, dapat dipandu oleh guru atau
cukup mendengarkan uraian narasi dari narator yang telah tersedia dalam
program.

D.

Tujuan dan Fungsi Media Video

Media video pembelajaran sebagai bahan ajar bertujuan untuk :
1. Memperjelas dan mempermudah penyampaian pesan agar tidak terlalu verbalistis.
2. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera peserta didik maupun
instruktur.
3. Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi.

Fungsi-fungsi dari media video adalah sebagai berikut:
a.

Dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi siswa
kepada isi pelajaran.

b.

Dapat terlihat dari tingkat keterlibatan emosi dan sikap siswa pada saat
menyimak tayangan materi pelajaran yang disertai dengan visualisasi.

c.

Membantu pemahaman dan ingatan isi materi bagi siswa yang lemah dalam
membaca.

d.

Kriteria Media Pembelajaran.30

3. Software ProShow Producer
a. Pengertian Proshow Producer
Proshow Producer merupakan software editing video dan slide foto. Software ini
bagus dan lebih lengkap dibandingkan dengan software editing video yang lainnya.
Fitur dari ProShow Producer ini juga lebih lengkap, maka dari itu ukuran file
downloadnya pun lumayan besar, ukuran file installer kurang lebih ada 42MB.
Banyak efek video slide yang bisa anda terapkan, kurang lebih ada ratusan efek slide
yang ditawarkan ProShow Produce. Pada software ProShow ini gratis dan berbayar
terbaik dengan fasilitas komplit. Namun, dengan software yang berbayar
mendapatkan hasil yang bagus dengan harga yang terjangkau ProShow sebagai
pilihan yang bijak.
b. Beberapa Fitur ProShow Producer
Beberapa fitur yang ditawarkan Proshow Producer ini diantaranya:

1. Merupakan salah satu software Profesional Slideshow
2. Adanya Wizard Producer yang memungkinkan proses pembuatan video jadi lebih
cepat
30

Rasyid Hardi Wirasasmita, Yupi Kuspandi Putra, “Pengembangan Media Pembelajaran Video
Tutorial Interaktif Menggunakan Aplikasi Camtasia Studio Dan Macromedia Flash”,( Jurnal
Educatio Vol. 10 No. 2, Desember 2015) Hal. 262-279

3. Banyak style dan transisi di dalamnya
4. Anda bisa membuat efek sendiri pada video (Custom effect)
5. Beberapa tool yang ada di dalamnya semisal: Pan, Zoom, 3D, Rotate, Instan
Show Creation, keyframe animasi, Trim Video dan Lagu, Mask Adjust, Timing
Control, Image Editing, Custom Branding
6. Sangat mudah untuk digunakan
7. Soundtrack dan Voiceover yang dapat dikustomisasi
8. Mendukung Titles
9. Bisa memasukkan watermark untuk melindungi hasil karya video anda dari
pembajakan
10. Anda bisa langsung mempublikasikan hasil video ke Facebook atau Youtube
11. Mendukung HTML code31.
c. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan
Produk yang diharapkan sebagai hasil pengembangan produk Video Pembelajaran
interaktif dapat disimpan dalam Flashdisk sehingga produk lebih fleksibel untuk
digunakan bagi siswa, baik di sekolah maupun di rumah. Penyimpanan materi dalam

video pembelajaran interaktif menggunakan gambar, animasi, audio serta dilengkapi
dengan latihan soal. Program yang dipilih untuk mengembangkan video pembelajaran
interaktif yaitu ProShow.

31

http://teknikit.com/2013/05/software-bagus-untuk-membuat-video-dari-foto.html.
Tanggal 17 Juni 2017 Pukul 15.55)

Pada

Spesipikasi computer yang diperlukan untuk dapat menjalani video pembelajaran
interaktif dengan baik adalah sebagai berikut :
1. Komputer dengan OS Windows XP/7/8/Linux
2. Komputer dengan dilengkapi dengan program ProShow atau windows media
player
3. Minimal processor intel Pentium IV 450 Megahertz.
4. RAM (Random Access Memory) Minimal 128 Megabyte.
5. VGA (Video Graphics Array) 32 Megabyte
6. Resolusi monitor 1024 x 768 pixel dengan kedalaman warna 32 bit.
7. Speaker aktif atau headphone.
8. LCD Proyektor.

5. Materi Satuan Ukur dan Berat
a. Mengenal Satuan Ukur
Mari kita pelajari kembali satuan-satuan panjang yang baku. Perhatikan penggaris
kalian, satuan apakah yang digunakan? Coba kamu tuliskan kembali satuan-satuan
panjang yang baku.32

km = . . . . dm = . . . .
hm = . . . . m = . . . . .
cm = . . . .dam = . . . . mm = . . . .
32

Burhan Mustaqim, Ary Astuty, “Ayo Belajar Matematika” (Jakarta : Pusat Perbukuan,
2008) hal. 85

1.

Menentukan Hubungan Antar satuan Panjang

Bagaimana hubungan antarsatuan-satuan panjang tersebut? Untuk mengingat kembali
hubungan antarsatuan-satuan panjang, isilah titik-titik pada tangga satuan berikut.
Sekarang, mari kita lakukan perhitungan dengan satuan panjang. Coba kamu
perhatikan contoh berikut ini.
Contoh:
a. 3 km = . . . . m
Jawab:
a. 1 km = 1.000 m
3 km = 3 × 1.000 m
= 3.000 m
Jawab:
b. 3 km + 2 hm = . . . . dam

Jawab:
1 km = 300 dam
2 hm = 20 dam
3 km + 2 hm = 300 dam + 20 dam = 320 dam

2.

Menyelesaikan Masalah Berkaitan dengan Satuan Panjang
Nah, mari kita menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan panjang

bawah ini diberikan contoh permasalahan dan menyelesaiannya.
a. Marbun dan ayahnya setiaphari minggu bersepedah santai menempuh jarak 12km.
Berapa jarak yang ditempuh marbun dan ayahnya dalam setahun?
Penyelesaian:
Setiap minggu Marbun dan ayahnya menempuh jarak 12 km. Setahun ada 52 minggu.
Jarak yang ditempuh dalam setahun = 52 × 12 km = 624 km Jadi, total jarak yang
ditempuh Marbun dan ayahnya dalam setahun adalah 624 km.
b. Marbun, Abid, Ema, dan Menik satu regu dalam kegiatan Pramuka. Mereka
masing-masing membawa tongkat yang panjangnya 175 cm. Berapa meter jumlah
panjang tongkat mereka?
Penyelesaian:
Ada 4 anggota regu, yaitu Marbun, Abid, Ema, dan Menik Masing-masing membawa

tongkat yang panjangnya 175 cm Jumlah panjang tongkat = 4 × 175 cm = 700 cm = 7
meter

b. Mengenal Satuan Berat
Setelah mempelajari satuan-satuan panjang, sekarang mari kita pelajari satuan-satuan
berat yang baku. Berapa berat badanmu? Apa satuan untuk menyatakan berat badan
yang baku? Coba kamu tuliskan kembali satuan-satuan berat yang baku.
kg = . . . . dg = . . . .
hg = . . . . g = . . . . cg = . . . .
dag = . . . . mg = . . . .
i.

Menentukan Hubungan Antar Satuan Berat

Hubungan antarsatuan-satuan tersebut dinyatakan dalam tangga satuan sebagai
berikut. Isilah tangga satuan berat berikut. Selain itu, masih terdapat satuan-satuan
lain yang sering digunakan, yaitu ton dan kuintal. Berdasarkan tangga satuan, cobalah
kalian selidiki hubungan antarsatuan berat.
a. kg ke hg turun . . . . tingkat
1 kg = . . . . hg.

b. mg ke g naik . . . . tingkat
10.000 mg = . . . . g.
Dari jawaban tersebut, hubungan antarsatuan berat dalam tangga satuan dinyatakan
sebagai berikut. Turun satu tingkat dikalikan 10 dan naik satu tingkat dibagi 10

Sekarang, mari kita lakukan perhitungan dengan satuan berat. Perhatikan contoh
berikut ini.
Contoh:
a. 0,7 dag = . . . . cg
Jawab:
1 dag = 10.000 cg
0,7 dag = 0,7 × 10.000 cg = 7.000 cg
b. 3.500 kg = . . . . kuintal
Jawab:
3.500 kg =
3.500
100 kuintal = 35 kuintal

ii.

Menyelesaikan Masalah Berkaitan dengan Satuan Berat

Berikutnya, kalian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat seperti
diberikan contoh berikut ini.

a. Setiap hari ada 8 truk yang melewati jalan raya di dekat rumah Marbun. Setiap
truk memuat 15 kuintal kelapa. Berapa ton jumlah kelapa yang dibawa 8 truk
tersebut setiap hari?
Penyelesaian:
Ada 8 truk yang lewat setiap hari. Setiap truk memuat 15 kuintal kelapa. Sehingga
jumlah kelapa yang dibawa adalah 8 × 15 kuintal = 120 kuintal 120 kuintal = 12 ton
Jadi, setiap hari ada 12 ton kelapa yang dibawa truk.
b.

Menik dan ibunya pergi ke pasar membeli 10 kg beras, 2 kg gula pasir, 600 gram
bawang, dan 500 gram cabe. Berapa hg berat belanjaan mereka?

Penyelesaian:
10 kg beras

100 hg

2 kg gula pasir

20 hg

600 gram bawang

6 hg

500 gram cabe

5 hg

Jumlah

131 hg

A. Konversi Satuan Ukuran Panjang
Untuk satuan ukuran panjang konversi dari suatu tingkat menjadi satu tingkat di
bawahnya adalah dikalikan dengan 10 sedangkan untuk konversi satu tingkat di
atasnya dibagi dengan angka 10. Contoh :
- 1 km sama dengan 10 hm
- 1 km sama dengan 1.000 m
- 1 km sama dengan 100.000 cm
- 1 km sama dengan 1.000.000 mm
- 1 m sama dengan 0,1 dam
- 1 m sama dengan 0,001 km
- 1 m sama dengan 10 dm
- 1 m sama dengan 1.000 mm
Jadi turun 1 tingkat X 10
2 tingkat X 100
3 tingkat X 1000 dst

B. Konversi Satuan Ukuran Berat atau Massa
Untuk satuan ukuran berat konversinya mirip dengan ukuran panjang namun satuan
meter diganti menjadi gram. Untuk satuan berat tidak memiliki turunan gram persegi
maupun gram kubik. Contohnya :
- 1 kg sama dengan 10 hg
- 1 kg sama dengan 1.000 g
- 1 kg sama dengan 100.000 cg
- 1 kg sama dengan 1.000.000 mg
- 1 g sama dengan 0,1 dag
- 1 g sama dengan 0,001 kg
- 1 g sama dengan 10 dg
- 1 g sama dengan 1.000 mg

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

I.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and

Development). Metode penelitian pengembangan ini digunakan untuk menghasilkan
dan mengembangkan produk tertentu. Pada penelitian ini dikembangkan media video
pembelajaran pada materi satuan ukur dan berat. Pada media ini berbasis video
pembelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami visual yang lebih bersifat lihat,
dengar dan praktikan. Video ini menyajikan materi secara audio, video dan evaluasi
berupa latihan-latihan soal.
J.

Validator dan Subjek Penelitian
Validator dalam peneltian ini terdiri atas ahli materi dan ahli media, dimana

masing-masing terdiri dari dua dosen yang mumpuni di bidangnya. Subjek penelitian
dalam pengembangan ini terdiri dari uji telaah pakar, uji kelompok kecil, dan uji

kelompok luas. Uji validasi dilakukan dengan guru matematika di sekolah SD Negeri
2 Palapa. Uji kelompok kecil dilakukan dengan 12 siswa di SD Negeri 2 Palapa. Uji
kelompok luas dilakukan oleh 42 siswa di SD Negeri 2 Palapa.

K.

Prosedur Penelitian dan Pengembangan

Penelitian pengembangan ini digunakan model penelitian ADDIE. Pemilihan model
ini didsarai atas pertimbangan model ini mudah dipahami, selain itu juga model ini
dikembangkan secara sistematis dan berpijak pada landasan teoretis design
pembelajaran yang dikembangkan. Model ini disusun secara terprogram dengan
kegiatan sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan
media belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Adapun tahapan
penelitian ADDIE yaitu : Analysis, Design, Development,
Implementation,Evaluations.

Gambar 3.1
Tahap Pengembangan ADDIE33

33

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta: cetakan ke-23: 2016) h. 409.

Model ADDIE dikembangkan untuk merancang sistem pembelajaran. Berikut ini
diberikan contoh kegiatan pada setiap tahap pengembangan model atau metode
pembelajaran, yaitu:
a.

Analysis
Pada tahap ini, pengembangan metode pembelajaran baru dan menganalisis

kelayakan dan syarat-syarat pengembangan metode pembelajaran baru merupakan
kegiatan utama dalam menganalisis. Pengembangan metode pembelajaran baru
diawali oleh adanya masalah dalam metode pembelajaran yang sudah diterapkan.
Masalah dapat terjadi karena metode pembelajaran yang ada sekarang sudah tidak
relevan dengan kebutuhan sasaran, lingkungan belajar, teknologi, karakteristik
peserta didik, dsb. Setelah analisis masalah perlunya pengembangan model/metode
pembelajaran baru, peneliti juga perlu menganalisis kelayakan dan syarat-syarat
pengembangan metode pembelajaran baru tersebut. Proses analisis misalnya
dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini: (1) apakah metode baru
mampu mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi, (2) apakah metode baru
mendapat dukungan fasilitas untuk diterapkan; (3) apakah dosen atau guru mampu

menerapkan metode pembelajaran baru tersebut Dalam analisis ini, jangan sampai
terjadi ada rancangan metode yang bagus tetapi tidak dapat diterapkan karena
beberapa keterbatasan misalnya saja tidak ada alat atau guru tidak mampu untuk
melaksanakannya. Analisis metode pembelajaran baru perlu dilakukan untuk
mengetahui kelayakan apabila metode pembelajaran tersebut diterapkan.

b. Design
Tahap desain memiliki kemiripan dengan merancang kegiatan belajar mengajar
dengan merancang metode pembelajaran. Kegiatan ini merupakan proses sistematik
yang dimulai dari menetapkan tujuan belajar, merancang skenario atau kegiatan
belajar mengajar, merancang perangkat pembelajaran, merancang materi
pembelajaran dan alat evaluasi hasil belajar. Rancangan metode pembelajaran ini
masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses pengembangan berikutnya.
c.

Develoment
Develoment dalam model ADDIE berisi kegiatan realisasi rancangan produk.

Dalam tahapan design telah disusun dalam kerangka konsepyual penerapan metode
pembelajaran baru. Tahap pengembangan, kerangka yang masih konseptual tersebut
direalisasikan menjadi produk yang siap diimplementasikan. Sebagai contoh, apabila
tahap design yang telah dirancang pengguna model baru yang masih konseptual,
maka pada tahap pengembangan disiapkan atau dibuat perangkat pembelajaran
dengan model baru tersebut seperti RPP, media dan materi pembelajaran.
d. Implementation

Pada tahap ini diimplementasikan rancangan dan metode yang telah
dikembangkan pada situasi yang nyata yaitu di kelas. Selama implementasi,
rancangan model yang telah dikembangkan diterapkan pada kondisi yang sebenarnya.
Materi disampaikan sesuai dengan model/metode baru yang dikembangkan. Setelah

penerapan metode kemudian dilakukan evaluasi awal untuk memberi umpan balik
pada penerapan model berikutnya.
e.

Evaluation
Evaluation dilakukan dan dua bentuk yaitu evaluasi formatif dan sumatif.

Evaluasi formatif dilaksanakan pada saat akhir tatap muka (mingguan) sedangkan
evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan (semsteran).
Evaluasi sumatif mengukur kompetensi akhir dari mata pelajaran atau tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai. Hasil evaluasi digunakan untuk memberi umpan
balik kepada pihak pengguna model. Revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau
keburukan yang belum dapat dipenuhi oleh model baru tersebut.34
L. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan Kuisioner/angket, dokumentasi, dan wawancara.
1.

Wawancara
Wawancara digunaka sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti
dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih
mendalam dan jumlah respondennya sedikit.35
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Wawancara dalam penelitian ini ditunjukan untuk guru mata pelajaran matematika
di sekolah, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran matematika
dilaksanakan di sekolah tersebut dan data yang diperoleh digunakan sebagai data
awal analisis kebutuhan produk.
2.

Kuisioner/Angket
Angket merupakan teknik pengumpulan datang yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk
dijawab.36 Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data
mengenai kelayakan penggunaan media pembelajaran video interaktif yang diberikan
kepada para ahli media, ahli materi, guru matematika, dan siswa sebagai subjek uji
coba.
3.

Dokumentasi
Dokumentasi adalah alat pengukur data tertulis atau fakta tentang fakta-fakta yang

akan dijadikan sebagai bukti penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa
video proses pembelajaran yang berlangsung yang bertujuan untuk data analisis
kebutuhan serta dokumentasi saat berlangsungnya uji coba produk.

M. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen merupakan alat seperti kuisioner, dan pedoman observasi yang
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian37. Instrumen yang digunakan
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dalam pengumpulan data penelitian pengembangan ini adalah angket. Angket dalam
penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data kelayakan penggunaan media video
pembelajaran pada materi satuan ukur dan berat dari peserta didik dan guru.
N. Analisis Data
Instrumen non tes berupa angket analisis misalnya dilakukan dengan menjawab
beberapa pertanyaan berikut ini: (1) apakah metode baru mampu mengatasi masalah
pembelajaran yang dihadapi, (2) apakah metode baru mendapat dukungan fasilitas
untuk diterapkan; (3) apakah dosen atau guru mampu menerapkan metode
pembelajaran baru.
1. Angket Validasi Ahli
Nilai akhir suatu butir merupakan persentase nilai rata-rata perindikator dari
seluruh jawaban validator. Rumus untuk menghitung nilai rata-rata perindikator
adalah sebagai berikut:38

̅

∑

Keterangan:
̅

Nilai rata
∑

rata perindikator
Jumlah total nilai jawaban dari responden
Banyaknya responden
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Kemudian dicari persentase kriteria kelayakan. Adapun kriteria validasi yang
digunakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.2
Kriteria Validasi39
Interval

Kriteria

0% ≤ x ≤20%

Sangat Tidak Layak

20% < x ≤40%

Tidak Layak

40% < x ≤ 60%

Cukup Layak

60% < x ≤80 %

Layak

80% < x ≤100%

Sangat Layak

2.Angket Respon Guru dan Pesera Didik
Angket guru dan peserta didik menggunakan skala Likert dengan keterangan
makna sebagai berikut:
1. Pernyataan positif
a. Jawaban “sangat tidak setuju” (STS) diberi nilai 1
b. Jawaban “tidak setuju” (TS) diberi nilai 2

c. Jawaban “cukup” (C) diberi nilai 3
d. Jawaban “setuju” (S) diberi nilai 4
e. Jawaban “sangat setuju” (SS) diberi nilai 5
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Ardian Asyhari dan Helda Silvia, “Pengembangan Media Pembelajaran Berupa Buletin
Dalam Bentuk Buku Saku Untuk Pelajaran IPA Terpadu” (Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika
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2. Pernyataan negatif
a. Jawaban “sangat tidak setuju” (STS) diberi nilai 5
b. Jawaban “tidak setuju” (TS) diberi nilai 4
c. Jawaban “cukup” (C) diberi nilai 3
d. Jawaban “setuju” (S) diberi nilai 2
e. Jawaban “sangat setuju” (SS) diberi nilai 1
Dari perhitungan skor masing-masing pernyataan, dicari presentasi jawaban
keseluruhan responden dengan rumus:40
∑
∑

100%

Keterangan:

Persentase

∑

Jumlah nilai ideal dalam ite

Penentuan kriteria interpretasi skor angket dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.3
Kriteria Interpretasi Kemenarikan41
40
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Interval

Kriteria

0% ≤ x ≤20%

Sangat Tidak Layak

20% < x ≤40%

Tidak Layak

40% < x ≤ 60%

Cukup Layak

60% < x ≤80 %

Layak

80% < x ≤100%

Sangat Layak

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Penelitian ini menghasilkan pengembangan media video pembelajaran sebagai
Video pembelajaran satuan ukur dan berat menggunakan ProShow yang sudah di
validasi oleh para ahli, praktis pendidikan serta diujicoba oleh peserta pendidikan.
Berikut langkah-langkah yang digunakan dalam mengembangkan media pembelajara.
1.

Analysis
Pada tahap analisis, dilakukan ovservasi dan wawancara terhadap guru

matematika SD Negeri 2 Palapa. Tahap awal ini dilakukan untuk mengetahui
permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil
ovservasi dan wawancara tersebut, ditemukan masalah siswa merasa sulit
menyerapkan materi yang disampaikan, media pembelajaran yang terbatas pada buku
teks, tampilan tidak menarik sehingga siswa bosan mempelajarinya,. Oleh karena itu,
muncul ide mengembangkan media pembelajaran yang dapat memudahkan siswa

dalam belajar. Analisis yang dilakukan pada tahap ini adalah analisis kebutuhan
siswa, dan analisis materi matematika. Tahap analisis kebutuhan siswa, diketahui
bahwa siswa membutuhkan media pembelajaran yang dapat memudahkan siswa
dalam belajar sehingga menarik dan tidak bosan mempelajarinya. Materi matematika

yang disajikan dalam video pembelajaran adalah materi satuan ukur dan satuan berat.
Hasil analisis awal yang dilakukan di SD Negeri 2 Palapa :
a.

Guru membutuhkan media pembelajaran yang mudah digunakan oleh guru
maupun siswa.

b.

Media pembelajaran

yang dikembangkan

menarik dan praktis dalam

penggunaanya.
c.

Media pembelajaran yang dikembangkan yang dapat meningkatkan kemenarikan
siswa untuk mempelajarinya.
Selanjutnya dilakukan evaluasi pada tahap analyze, berdasarkan analisis diatas

maka peneliti mengembangkan video pembelajaran satuan ukur dan berat dengan
menggunakan ProShow. Video pembelajaran tersebut dibuat untuk mengatasi
permasalahan yang ada dan meningkatkan kemenarika siswa untuk mempelajarinya.
Video pembelajran ini juga dapat meminimalisir peran guru dalam pembelajaran
sehingga diharapkan siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran. Video pembelajaran
dibuat menggunakan software ProShow yang diharapkan dapat disajikan atau
ditampilkan lebih menarik, banyak animasi sehingga menarik bagi peserta didik.

2.

Design
Pada tahap kedua dilakukan perancangan media video pembelajaran sesuai

dengan format perancangan video pembelajaran. Video pembelajaran dirancang
dengan tampilan menarik dan bahasa yang mudah dipahami yang berisi materi
sekaligus latihan soal. Dikumpulkan materi-materi yang dapat dijadikan sebagai

bahan refrensi dalam penyusunan kerangka video dengan materi satuan ukur dan
satuan berat. Dalam kerangka yang telah ditentukan maka dilakukan perancangan
awal untuk mendapatkan cerita dalam video pembelajaran. Penyusunan isi materi
video pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi dasar. Kerangka yang terdapat
dalam materi video pembelajaran antara lain :
a.

Judul video pembelajaran
Judul dalam media video pembelajaran dibuat menarik dan sesuai dengan materi

yang akan dikembangkan yaitu satuan ukur dan satuan berat. Judul yang menarik
membuat siswa termotivasi melihat video pembelajaran.
b. Standar kompetensi dan kompetensi dasar
Video pembelajaran yang dikembangkan berisi kompetensi yang harus dipenuhi
oleh siswa dalam mempelajari materi. Kompetensi yang harus dimiliki siswa antara
lain pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Standar kompetensi dan kompetensi dasar
disesuaikan dengan dengan silabus yang digunakan oleh sekolah.
c.

Isi materi

Materi pada video pembelajaran mencakup materi yang berhubungan dengan
tema yang akan dikembangkan. Penyusunan materi diperoleh dari berbagai sumber
buku yang dikumpulkan.

d. Video
Video yang disajikan dalam video pembelajaran disesuaikan dengan materi yang
akan dikembangkan. Pemeran dalam video tersebuat adalah Suci Atmidasari yang
merupakan mahasiswa UIN Raden Intan lampung, pengambilan gambar dilakukan di
rumah dan kampus UIN Raden Intan Lampung. Setelah pengambilan gambar
selanjutnya proses pengeditan video tersebut dengan menggunakan Software
Proshow. Selain itu, dipadukan dengan backsound serta animasi sehingga menjadi
menari video pembelajaran tersebut.
Beberapan kerangka design diatas setelah itu lanjut dengan tahap editing yang
menggunakan software ProShow karena beberapa kelebihan software ProShow
tersebut yaitu mudah digunakan, banyak fitur efek sehingga menambah menarik
video tersebut. Dalam tahap editing banyak proses yang dilalui seperti ada beberapa
tambahan perekaman suara untuk menambahkan di video pembelajaran tersebut.
Penambahan suara dilakukan untuk mengisi video pembelajaran dalam bentuk soal
cerita. Setelah itu tahap editing dilakukan dengan memilih beberapa video yang
sesuai dengan naskah pembuatan video tersebut dan diedit sesuai alur cerita yang

diceritakan setelah semua video dan pengisi suara dimasukan lalu dilakukan proses
akhir dalam pengeditan yaitu proses render yaitu membentuk suatu video dengan
format video yang telah jadi. setelah editing selesai dilanjutkan ke tahap
pengembangan yang meliputi validasi ahli media dan materi.

3.

Development
Pada tahap pengembangan media mulai dibuat berdasarkan rancangan

pembuatan pada tahap design. Pembuatan media video pembelajaran dimulai dari
perancangan cerita sampai tahap editing video pembelajaran, yang meliputi hasil
validasi dari ahli materi dan ahli media :

a.

Hasil Validasi dan Revisi oleh Ahli Materi
Ahli materi dalam penelitian ini adalah Ibu Rany Widyastuti, S.Pd, M.Pd

merupakan dosen Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
dan Ibu Yuli Yani, M.Pd selaku guru matematika SD Negeri 2 Palapa. Validasi yang
dilakukan terkait dengan aspek cakupan materi akurasi materi, dan merangsang
keingintahuan dari video pembelajaran matematika yang dikembangkan dengan
pengisian angket berskala 1 – 5. Selain penilaian kelayakan dari ahli materi juga
memberi saran dan masukannya untuk memperbaiki kualitas media. Dalam validasi
ahli materi ini dilakukan dua tahap validasi yang pertama hasil penilaian dengan
kretaria layak namun ada beberapa saran yang di masukan dalam video pembelajaran

sehingga belum dikatakan layak untuk diuji cobakan setelah dilakukan revisi dalam
penambahan materi dan saran di video lalu dilakukan kembali validasi dengan
penilaian sangat layak dan dikatakan layak diujicobakan tanpa melakukan revisi.
Berikut disajikan hasil rekapitulasi penilaian kelayakan media video pembelajaran
oleh ahli media :

Tabel 4.1
Hasil Penilaian Angket Validasi oleh Ahli Materi Tahap 1
Sumber data : diolah dari hasil penilaian angket ahli materi
No

1.

Aspek Kelayakan

Cakupan materi

Analisis

Jumlah skor

Tahap 1
V1

V2

8

8

Rata-rata
2.

Akurasi materi

Jumlah skor

80
14

Rata-rata
3.

Merangsang

Jumlah skor

keingin tahuan

Rata-rata

12
65

8

10
60

Persentase : 68,3%

Tabel 4.2
Hasil Penilaian Angket Validasi oleh Ahli Materi Tahap 2
Sumber data : diolah dari hasil penilaian angket ahli materi

No

1.

Aspek Kelayakan

Cakupan materi

Analisis

Jumlah skor

Tahap 1
V1

V2

10

8

Rata-rata
2.

Akurasi materi

Jumlah skor

90
16

Rata-rata
3.

Merangsang
keingin tahuan

Jumlah skor
Rata-rata
Persentase : 86 %

18
85

12

13
63

Gambar 4.2
Grafik perbandingan validasi materi tahap 1 dan tahap 2
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Berdasarkan tabel dan gambar penilaian angket ahli materi, penilaian video
pembelajaran oleh ahli materi yang pertama dikatakan “layak” dengan rata-rata skor
sebesar 68,3% tapi dengan catatan melakukan revisi sesuai kemauan validator dan
menambahkan beberapa saran. Setelah dilakukan revisi video pembelajaran tersebut

melakukan validasi tahap dua yang dikatakan “Sangat Layak” dengan rata-rata skor
sebesar 86% yang berarti media video pembelajaran satuan ukur dan satuan berat
yang dikembangkan tanpa melakukan revisi kembali. Hasil validasi yang diperoleh
dari ahli materi menunjukan bahwa video pembelajaran yang di kembangkan “Layak
diujicoba sesuai revisi”.

Beberapa saran dan masukan yang diberikan oleh ahli materi untuk bahan
perbaikan media video pembelajaran, antara lain :
1.

Penulisan pada satuan ukur menggunakan huruf besar kecil pada penulisan
Satuan ukur.

2.

Penamabahan keterangan singkatan dari tiap-tiap satuan nya

3.

Penulisan satuan ukur yang benar

4.

Setiap contoh soal diberi jawaban dengan menjabarkannya langsung.

5.

Penambahan soal cerita

b. Hasil validasi dan revisi ahli media
Ahli media dalam penelitian ini adalah Bapak Ahmad Rifa’i, S.AB dan
Kurniawan, S.Kom,. M.T.I merupakan editor LPP TVRI Lampung dan Bapak Yuyun
Astria, ST selaku guru animasi di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Validasi yang
dilakukan terkait dengan aspek kelayakan penyajian dan keunikan dari video
pembelajaran matematika yang dikembangkan dengan pengisian angket berskala 1 –
5. Selain penilaian kelayakan dari ahli materi juga memberi saran dan masukannya

untuk memperbaiki kualitas media. Pada validasi ahli media ini juga dilakukan
dengan dua tahap yang pertama hasil penilaian dengan kretaria sangat layak namun
ada beberapa saran yang di masukan dalam video pembelajaran sehingga belum
dikatakan layak untuk diuji cobakan setelah dilakukan revisi sesuai saran validator
lalu dilakukan kembali validasi dengan penilaian sangat layak dan dikatakan layak

diujicobakan tanpa melakukan revisi. Berikut disajikan hasil rekapitulasi penilaian
kelayakan media video pembelajaran oleh ahli media
Tabel 4.3
Hasil Penilaian Angket Validasi oleh Ahli Media Tahap 1
No
Aspek
Analisis
Tahap 1
kelayakan
1
2
3
1

2

3

Teknik
Penyajian
Pendukung
penyajian
materi
Kemenarikan
media

Jumlah
skor
Rata -rata

8

Jumlah
skor
Rata –
rata
Jumlah
skor
Rata-rata

10

8

9

8,3
9

9

9,3
12

17

15

11

Persentase = 84,2%

Tabel 4.4
Hasil Penilaian Angket Validasi oleh Ahli Media Tahap 2
No

1

2

3

Aspek
kelayakan

Analisis

Teknik
Penyajian

Pendukung
penyajian
materi
Kemenarikan
media

Tahap 1
1

2

3

Jumlah
skor
Rata -rata

9

9

9

Jumlah
skor
Rata –
rata
Jumlah
skor

10

9
9

9

9,3
18

17

18

Rata-rata

17,6

Persentase = 90,8%
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dikatakan “sangat layak” dengan rata-rata skor sebesar 84,2% tapi dengan catatan
melakukan revisi sesuai kemauan validator dan menambahkan beberapa saran.
Setelah dilakukan revisi video pembelajaran tersebut melakukan validasi tahap dua
yang dikatakan “Sangat Layak” dengan rata-rata skor sebesar 90,8% yang berarti

media video pembelajaran satuan ukur dan satuan berat yang dikembangkan tanpa
melakukan revisi kembali. Hasil validasi yang diperoleh dari ahli materi menunjukan
bahwa video pembelajaran yang di kembangkan “Layak diujicoba sesuai revisi”.
Beberapa saran dan masukan yang diberikan oleh ahli media untuk bahan
perbaikan media video pembelajaran, antara lain :

1.

Perubahan warna pada tangga satuan ukur

2.

Menaikan volume suara

4.

Implementation
Setelah melakukan beberapa tahap penelitian pengembangan, rencana

pengembangan video pembelajaran yang telah dikembangkan selanjutnya diterapkan

pada kondisi yang sebenarnya. Awalnya video pembelajaran ini diujicobakan kepada
subjek uji coba kelompok kecil setelah proses revisi dan video pembelajaran dinilai
layak oleh validator. Kemudian video pembelajaran diujicobakan kepada siswa
subjek uji coba kelompok besar / lapangan setelah dinilai layak oleh siswa uji coba
kelompok kecil. Berikut disajikan hasil implementasi video pembelajaran:

a.

Uji Kelompok Kecil
Setelah proses validasi oleh ahli materi dan ahli media, video pembelajaran

diujicobakan kepada siswa kelompok kecil. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui
dan mengidentifikasi baik kekuatan maupun kelemahan video pembelajaran dari
calon pengguna. Pengumpul data dilakukan dengan memberi angket (kuesioner)
kepada 12 siswa sebagai respoden penelitian. Dengan kuesioner tersebut akan
diperoleh data mengenai penilaian kualitas video pembelajaran dari calon pengguna
dan sebagai masukan untuk revisi pada uji coba lapangan. Uji coba kelompok kecil
ini dilakukan pada tanggal 26 februari 2018. Hasil penilaian siswa terhadap video
pembelajaran untuk setiap aspek dalam uji kelompok kecil.
Tabel penilaian video pembelajran satuan ukur dan satuan berat pada ujicoba
kelompok kecil ditinjau dari kemenarikan video. Tabel tersebut menunjukan bahwa
total rata-rata skor penilaian kemenarikan video sebesar 77,6% maka kualitas video
pembelajaran pada kemenarikan video termasuk dalam katagori layak.
b. Uji coba lapangan
Setelah diuji coba pada kelompok kecil dan dinilai sangat layak, video

pembelajaran selanjutnya diujicobakan kepada siswa subjek uji coba kelompok besar
/ lapangan. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui respon siswa terhadap video
pembelajaran dari calon pengguna dala skala uji coba yang luas. Data dikumpulkan
menggunakan angket / kuesioner. Kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data
data mengenai penilaian kualitas video pembelajaran yang dikembangkan sesuai

saran dan masukan untuk revisi produk akhir. Uji coba lapangan ini dilakukan pada
tanggal 5 Maret 2018. Responden pada uji coba ini siswa kelas III SD Negeri 2
Palapa sebanyak 40 siswa. Berikut disajikan data yang diperoleh pada pelaksanaan uji
coba lapangan :
Penilaian video pembelajaran pada uji coba lapangan ditinjau dari kemenarikan
video. Hasil uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan diketahui bahwa pada
aspek kemenarikan video media pembelajaran masuk dalam katagori “Layak” dengan
rata-rata skor sebesar 74, 5% dari penilaian tersebut menunjukan bahwa setiap aspek
video pembelajaran layak digunakan untuk pembelajaran.
Hasil penelitian menunjukan bahwa media video pembelajaran layak digunakan.
Produk yang dikembangkan juga terbukti efektif meningkatkan motivasi dan hasil
belajar siswa kelas III SD Negeri 2 Palapa. Rata-rata skor penilaian hasil belajar pada
kelas lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar sebelumnya yang belum
menggunakan media video pembelajaran.

No

1.

2.

Tabel 4.5
Hasil Penilaian Angket Evaluasi Peserta Didik
Penilaian
Uji Coba
Analisis

Kelompok Kecil

Kelompok Besar

Jumlah Skor

792

Persentase

77,6%

Kriteria

Layak

Jumlah Skor

2535

Persentase

74, 5%

Kriteria

Layak

B. Pembahasan
Berdasarkan hasil pengamatan pada tahap analisis yang telah dikemukakan
dalam hasil penelitian diketahui siswa merasa kesulitan menyerap materi yang
disampaikan, media pembelajaran terbatas pada buku dan teks, tampilan tidak
menarik sehingga siswa bosen mempelajari oleh karena itu, mengembangkan media
pelajaran yang dapar memudahkan siswa dalam belajar.
Tahap analisis siswa, diketahui bahwa siswa membutuhkan media pembelajaran
yang dapat memudahkan siswa dalam belajar sehingga menarik dan tidak bosan
mempelajarinya. Pemilihan video pembelajaran sebagai pendukung media
pembelajaran yang dikembangkan karena dapat memudahkan siswa untuk belajar dan
tampilan menarik sehingga siswa menyukai pelajaran matematika. Video
pembelajaran dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar karena video
pembelajaran merupakan media yang memiliki unsur suara, gerak dan animasi.
Sofware pendukung untuk mengedit hasil video yang direkam yaitu sofware ProShow

dimana didalam proshow terdapat beberapa filter yang cukup menarik sehingga dapat
membantu dalam pembuatan video pembelajaran tersebut. Setelah analisis
permasalahan didapatkan untuk itu peneliti melanjutkan untuk pemilihan video
pembelajaran sebagai media video pembelajaran.
Setelah tahap analisis, tahap selanjutnya adalah tahap design (perancangan) pada
tahap ini dilakukan format perencanaan video pembelajaran. Dalam kerangka yang

telah ditentukan maka perencanaan dari kerangka judul video pembelajaran, standar
kompetensi dan kompetensi dasar, isi materi, dan video setelah kerangka design
selesai dilanjutkan tahap editing video. Setelah semua dirancanag kemudian
dilanjutkan dengan tahap evaluasi apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam tahap
design ini yang merancang dari beberapa unsur diatas.
Selanjutnya tahap development yaitu tahap pengembangan media mulai dibuat
berdasarkan rancangan pembuatan pada tahap design pembuatan media video
pembelajaran dimulai dari rancangan cerita sampai tahap editing video dan kemudian
dilakukan evaluasi oleh para ahli materi dan media yang disebut dengan validasi.
Tujuan untuk memperoleh saran guna memperbaiki video pembelajaran yang
dikembangkan.
Masukan dari para ahli dan praktisi pendidikan disunting sebagai acuan revisi.
Selain itu juga pengisian angket validasi akan menentukan kelayakan media untuk
dapat diuji cobakan kepada peserta didik. Revisi ini dilakukan sebagai langkah
pembuatan video pembelajaran yang layak. Produk yang telah dikembangkan
kemudian direvisi pada beberapa komponen yang hatus diperbaiki dalam media,

seperti perubahan warna pada tangga satuan supaya lebih terlihat menarik, menaikkan
volume suara supaya lebih jelas serta komponen lain yang harus diperbaiki.
Penilaian ahli materi terhadap media pembelajaran ini termasuk dalam katagori
"layak" dengan persentase rata-rata sebesar 86%. Penilaian ahli media terhadap media

pembelajaran ini termasuk dalam kategori "sangat layak" dengan persentase rata-rata
sebesar 90,8%.
Setelah media direvisi dan tinyatakan baik untuk diujicobakan, kemudian
dilakukan ujicoba kepada peserta didik. Tahap ini disebut dengan tahap implementasi.
Respon peserta didik terhadap video pembelajaran pada hasil uji coba termasuk
dalam kategori "layak" dengan rata-rata sebesar 77,6% pada kelompok kecil dan 74,
5% pada kelompok besar. Pada tahap ini produk tidak mengalami revisi, karena
peserta didik telah menyatakan bahwa produk yang dikembangkan kan sudah baik.
Pada penelitian Iqnas Brillian Retnaningrum yang mengembangkan media video
pembelajaran dengan hasil responden sebesar 84% dengan katagori sangat baik.
Berdasarkan hasil perolehan nilai dari kelompik eksperimen menggunakan video
pembelajaran nilai tertinggi siswa mencapai 95 dan terendah 60 jika dirata-ratakan
76,6% sedangkan kelompok kelas kontrol yang tidak menggunakan video
pembelajaran nilai tertinggi mencapai 90 dan terrendah 55 jika dirata-ratakan hasil
siswa adalah 70,3% sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil
belajar siswa yang menggunakan video pembelajaran dengan siswa yang tidak

menggunakan video pembelajaran.
Penelitian Budi Purwanti yang mengembangkan media video pembelajaran
matematika menunjukan bahwa media tersebut menjadi lebih positif dengan daya
tarik pengguna media video pembelajaran memotivasi peserta didik dalam belajar
matematika dibuktikan nilai rata-rata peserta didik kelas XI 1 sebelum 69,19 menjadi

81,48 sedangkan kelas XI 2 rata-rata nilai yang semula 69,58 menjadi 81,55 sesudag
menggunakan media video pembelajaran.

BAB V
KESIMPUAN DAN SARAN
1.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian pengembangan dan pembahasan dapat disimpulkan

bahwa :
1.

Pengembangan media video pembe

2.

lajaran pada materi satuan ukur dan berat dengan metode ADDIE yang dapat
mendukung proses pembelajaran dan menjadi motivasi bagi guru untuk
memanfaatkan media pembelajaran yang lebih menarik.

2. Kelayakan media video pembelajaran pada kompetensi dasar satuan ukur dan
satuan berat berdasarkan penilaian dari ahli materi dan ahli media ditinjau dari
aspek kelayakan isi, dan penyajian, adalah sebagai berikut :
a.

Penilaian kelayakan oleh ahli materi diperoleh rata-rata skor sebesar 85,6%
yang termasuk dalam kategori sangat layak.

b.

Penilaian kelayakan oleh ahli media diperoleh rata-rata skor sebesar 90,8%
yang termasuk dalam kategori sangat layak.

2.

Saran
Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian pengembangan

media video pembelajaran sebgai media pembelajaran matematika materi satuan ukur
dan satuan berat menggunakan ProShow adalah sebagai berikut:

-

Materi pada video pembelajaran matematika dapat dikembangkan lebih luas
dengan menambahkan kompetensi dasar yang lain.

-

Waktu yang diperlukan untuk penelitian dan pengembangan sebaiknya
diperpanjang, mulai dari tahap analisis hingga tahap evaluasi produk agar produk
yang dihasilkan dapat optimal.

-

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut seperti penelitian eksperimen ataupun
penelitian tindakan kelas agar dapat diketahui efektivitas penggunaan video
pembelajaran matematika dibandingkan dengan penggunaan media pembelajaran
yang lain.
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Hasil Uji Coba Skala Kecil
Data Hasil Uji Coba Skala Kecil
Responden

Jumlah Skor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jumlah

85
59
63
63
57
62
68
68
75
64
67
61
792
∑
∑

Skor
kelayakan
100 %
69,4 %
74,1 %
74,1 %
67 %
72,9 %
80 %
80 %
88,2 %
75,2 %
78,8 %
71,7 %
931,4%

Kriteria
Sangat Layak
Layak
Layak
Layak
Layak
Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Layak
Layak
Layak
̅ 77, 6 %

100%

Keterangan:
P
= Persentase
(∑ x) = Jumlah Jawaban responden dalam satu item
∑ xi = Jumlah nilai ideal dalam item
Interval

Kriteria

0% ≤ x≤20%

Sangat Tidak Layak

20% <x≤40%

Tidak Layak

40% <x≤ 60%

Cukup Layak

60% < x≤80 %

Layak

80% <x≤100%

Sangat Layak
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