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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) proses pengembangan bahan 

ajar PLC berbasis video tutorial pada mata pelajaran instalasi motor listrik, (2) 

Pengembangan bahan ajar telah memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif di 

SMK Negeri 1 Pattalassang. Pengembangan bahan ajar ini mengacu pada model 

pengembangan Borg & Gall. Objek peneliti adalah 20 orang siswa kelas XI listrik 

1 pada tahun pelajaran 2015-2016 di SMK Negeri 1 Pattallassang.Penelitian 

pengembangan bahan ajar berbasis video tutorial ini digunakan beberapa 

langkah, yaitu: pertama, studi pendahuluan yang terdiri dari studi pustaka, studi 

lapangan, penyusunan produk. kedua, uji coba pengembangan produk yang terdiri 

dari uji coba terbatas dan uji coba luas, dan yang ketiga adalah validasi produk. 

Setelah melakukan uji coba terbatas pada 5 orang siswa diperoleh hasil (82%) 

sangat diperlukan, sangat mudah dipahami, sangat berminat, dan sangat 

bermanfaat. 2 butir pertanyaan lainnya  (45%) dijawab menarik, praktis, mudah, 

lengkap, dan diperlukan. Berdasarkan hasil rerata respon siswa pada uji coba 

terbatas, diperoleh hasil bahwa pembelajaran dengan menggunakan video 

tutorial, 3 orang siswa (60%) diantaranya memberikan  respon sangat baik/sangat 

praktis dan 2 orang siswa (40%) memberikan respon baik/praktis. Pada uji coba 

luas dari 15 butir pertanyaan tentang penggunaan video tutorial pembelajaran, 

secara rerata oleh 20 orang siswa: 12 butir pertanyaan (80%) dijawab sangat 

menarik, sangat baik, sangat praktis,sangat berminat, sangat bermanfaat dan 

sangat mudah dipahami. 3 butir soal lainnya  (20%) dijawab mudah dipahami, 

mudah diikuti, dan praktis. Pada ujicoba lebih luas dengan jumlah responden 20 

orang siswa diperoleh hasil respon siswa yaitu 16 orang siswa (80%) memberikan 

respon sangat baik/sangat praktis dan 4 siswa lainnya (20%) memberikan respon 

baik/praktis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar PLC 

berbasis video tutorial pada mata pelajaran instalasi motor listrik di SMK Negeri 

1 Pattallassang memenuhi kriteria valid, praktis, dan efisien. 

 

Kata kunci : Pengembangan, Bahan Ajar, VideoTutorial, PLC Trainer. 

 

ABSTRACT 

 

The research aimed to discover (1) the development procces of PLC 

teaching material based on tutorial video in Electricity Motor Installation subject, 

(2) the development of teaching material had met valid, practical, and effective 

criteria in SMKN 1 Pattalassang. The development of teching device referred to 

Borg and Gall’s development model. The objects of the research wre 20 students 

in class XI Electricity 1 of academy year 2015-2016 in SMKN 1 Pattalassang. 

The developments research of teaching device based on tutorial video employed 

several stages, namely: first, preliminary study consistd of literature study, 

product making. Second, test of product development consisted of limited test 

and extensive test. Third was product validation. After  conducting  limited test  

to  5 students, results showed (82%)  was very  needed,very  easy to  understand,  

vory  interested  and very useful. Two other  question  items  (45%)  were  

answered  interesting,  practical,  easy, complete,  and needed. Based  on the  

average  result  of  the  students'  responses  in limited  tes,  results  indicated  
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that  learning  by  using  tutorial  video: 3 students  (60%) gave very  good/very  

practical responses and  2 students  (40%)  gave  good/practical responses. In  

extensive  test,  from  15 question items  on the  use  of tutorial  video in learning  

the  average  showed  by 20 students : 12 question  items  (80%)  were  answered 

very interesting  very  good,  very practical,  very  interrested,  very useful,  and 

very easy to  understand; 3 other  question  items (20%) were  answered easy  to  

understand,  easy to  follow,  and practical.  In  more  extensive  test  with  the  

total of respondents  20 students  obtained  students  responses  results: 16 

students (20%) gave  very good/very practical  responses  and 4 other  students  

(20%)  gave  good/practical  responses.  Thus,  it can  be concluded  that  the  

development  of PLC  teaching  media based on  tutorial  video in  the  subject  

of Electricity  Motor  Installation  in  SMKN 1 Pattallassang  has  met valid,  

practical, and  efficient criteria. 

 

Keywords:  Development,  Teaching Material,  Tutorial Video,  PLC Trainer 

 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran dapat dipahami sebagai 

suatu kegiatan yang melibatkan paling  

tidak  dua  pihak  yakni  subjek  belajar  

dan  pendukung  kegiatan  belajar  dalam  

hal ini fasilitator dan motivator belajar baik 

dalam bentuk pendidik, tutor maupun 

pembimbing lainnya. Kompleksitas  situasi  

dan  kondisi  yang  menunjang suatu  

proses pembelajaran inilah  yang  menjadi  

alasan  perlunya  pengelolaan  

pembelajaran  yang  baik  dan  lebih 

profesional. Para   ahli   pendidikan   

mengemukakan   beberapa   formula   dari   

pengelolaan pembelajaran agar berhasil 

dengan baik mencapai tujuan yang 

direncanakan baik secara substansial 

berupa materi yang diberikan disampaikan 

secara utuh dan juga keberhasilan 

mencapai perubahan yang diperlukan pada 

diri peserta didik  yang terlibat dalam  

proses itu. Keberhasilan  dalam  belajar  itu  

sendiri biasanya dituangkan dalam  bentuk  

hasil ujian ataupun tes yang dilakukan 

melalui pengukuran yang baku. Memang 

dalam proses belajar dan pembelajaran 

terdapat berbagai masalah yang dihadapi 

antara lain kurangnya antusiasme dari 

individu yang bersangkutan terhadap apa 

yang dipelajarinya. 

Kompetensi mengembangkan bahan 

ajar idealnya dikuasai pendidik secara baik, 

namun pada kenyataannya masih banyak 

pendidik yang belum menguasainya, 

sehingga dalam melakukan proses 

pembelajaran masih banyak yang bersifat 

konvensional. Dampak dari pembelajaran 

konvensional  ini antara lain aktivitas 

pendidik lebih dominan dan sebaliknya 

peserta didik kurang aktif karena lebih 

cenderung menjadi pendengar. Disamping 

itu pembelajaran yang dilakukannya juga 

kurang menarik  karena pembelajaran yang 

kurang variatif.  

Dalam kegiatan pembelajaran bahan 

ajar sangat penting artinya bagi pendidik 

dan peserta didik. Pendidik akan 

mengalami kesulitan dalam meningkatkan 

efektivitas pembelajarannya jika tanpa 

disertai bahan ajar yang lengkap. Begitu 

pula bagi peserta didik, tanpa adanya bahan 

ajar peserta didik akan mengalami 

kesulitan dalam belajarnya. Hal tersebut 

diperparah lagi jika pendidik dalam 

menjelaskan materi pembelajarannya cepat  

dan kurang jelas. Oleh karena itu bahan 

ajar merupakan hal yang sangat penting 

untuk dikembangkan sebagai upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Bahan ajar pada dasarnya memiliki 

beberapa peran  baik bagi pendidik, peserta 

didik, dan pada kegiatan 

pembelajaran.Bahan ajar adalah alat dan 

media yang memberi peluang kepada 

peserta didik untuk memperoleh 

pengalaman belajar. Melalui bahan ajar 

yang tersedia, pembelajar akan 

memperoleh pengalaman berhubungan 

dengan a) fakta-fakta dalam kehidupan, 

b) model-model kehidupan, c) simbol-

simbol yang dipakai dalam kehidupan 

(Sriasih, 2008). Melalui pengalaman ini 
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pembelajar akan berlatih a) menilai dan 

mengembangkan ide-ide, b) memecahkan 

persoalan, c) memperoleh keterampilan, 

dan d) membina dan mengembangkan 

sikap mental serta daya apresiatif dan 

kreatif. 

Konsep bahan ajar dalam kajian 

ilmiah memiliki banyak pengertian. 

Misalnya, menurut National Center for 

Vocational Education Research Ltd 

dalam Trianto:2013 mengemukakan 

bahan ajar adalah segala bentuk bahan 

yang digunakan untuk membantu 

pendidik atau instruktur dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di 

kelas. Bahan yang dimaksud ini bisa 

berupa bahan tertulis maupun tidak 

tertulis 

Bahan ajar dikembangkan berdasarkan 

teori pembelajaran.Sajian materi pada 

bahan ajar berlandaskan pada teori 

pembelajaran Bruner dan peristiwa 

pembelajaran menurut Gagne (1992). 

Teori Bruner digunakan sebagai prinsip 

penyajian materi yaitu dimulai dari hal 

mudah secara bertahap ke arah materi 

yang lebih kompleks.Pada bahan ajar, 

penyajian ini ditunjukkan pada rumusan 

indikator yang dimulai dari hal mudah 

hingga ke hal sulit.Rumusan indikator 

sekaligus menjadi acuan menyajikan isi 

bahan ajar.Rumusan indikator yang 

turunkan menjadi tujuan pembelajaran 

juga menjadi acuan menentukan ruang 

lingkup materi, sehingga materi tidak 

terlalu luas atau berlebihan dan tidak 

terlalu sempit. 

Pengajaran  berbagai  jenis  

keterampilan  di  laboratorium  dan  

bengkel  menempati  posisi dan   porsi   

strategis. Kualitas  pengajaran keterampilan  

sudah seharusnya selalu ditingkatkan 

melalui berbagai  pembaruan, diantaranya 

dengan membuat perangkat pembelajaran 

yang digunakan sebagai bahan ajar menjadi 

lebih menarik dan mudah di pahami 

dengan menggunakan video tutorial. Media 

pembelajaran berupa video tutorial yang 

interaktif  akan membantu peserta didik 

dalam pembelajaran praktik Programmable 

Logic Controller (PLC) dan komponen-

komponennya untuk persiapan pelaksanaan 

pembelajaran praktik. Media video tutorial 

interaktif menjadi salah satu bagian vital 

dari proses pembelajaran terutama dalam 

pembelajaran yang inovatif. Media 

pembelajaran dalam hal ini mempunyai 

peranan penting sebagai alat bantu untuk 

menciptakan keberhasilan dalam proses 

pembelajaran. Sebelum dilaksakannya 

proses pembelajaran perlu melakukan 

persiapan mengajar, diantaranya silabus, 

RPP, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, kisi-kisi dan perangkat 

evaluasi. Media pembelajaran video 

tutorial interaktif merupakan salah satu 

komponen penentu efektivitas belajar, 

video ini mengubah materi ajar yang 

berupa teroritis menjadi kegiatan interaktif 

yang menunjukan prosedur pelaksanaan 

dari materi ajar. 

Penggunaan video tutorial dalam 

pembelajaran Programmable Logic 

Controller (PLC) pada mata pelajaran 

instalasi motor listrik dapat membantu 

peserta didik dalam memahami dan 

melaksanakan langkah dan cara kerja pada 

sebuah rangkaian terlebih jika disajikan 

secara menarik dengan penggunaan video 

tutorial maka peserta didik akan lebih cepat 

memahami cara kerja dari rangkaian 

tersebut. 

Pendidikan saat ini menekankan pada 

proses pembinaan peserta didik secara 

menyeluruh tidak hanya dalam pemahaman 

materi ajar melainkan dari pembinaan 

kematangan kepribadian peserta didik. 

Sejalan dengan perkembangan Ilmu 

pengetahuan dan perkembangan teknologi 

saat ini, penggunaan media pembelajaran 

akan sangat membantu pendidik dalam 

peningkatan keefektifan pembelajaran 

Sagala (2010:163) menyatakan “telah 

banyak media yang tersedia bagi pendidik, 

namun yang penting dalam merencanakan 

pembelajaran dan 

mengimplementasikannya dalam mengajar 

ialah bagaimana menggunakan alat-alat 

media pendidikan ini sebagai suatu sistem 

yang terintegrasi dalam 
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pembelajaran”.Media memiliki peran 

yang penting untuk menjembatani 

penyampaian materi dalam proses 

pembelajaran. Pendidik yang mengajar 

peserta didik dengan media pembelajaran 

kemungkinan besar memperoleh hasil 

belajar yang baik pula (Umi Dayati, 

2010). Penyajian materi pelajaran pada 

pokok bahasan dengan menggunakan 

video pembelajaran diharapkan menarik 

minat peserta didik, membangkitkan 

gairah peserta didik untuk mempelajari 

kembali materi yang disajikan melalui 

kombinasi atau gabungan antara teks, 

citra, audio, video yang sangat menarik 

(Mahadewi, 2006). 

Penggunaan media dalam proses 

pembelajaran memiliki tujuan tertentu. 

Menurut Smaldino dkk. (2008:310), 

penggunaan media video dalam proses 

pembelajaran bertujuan untuk; 1) 

memperkenalkan, membentuk, 

memperkaya, serta memperjelas pengertian 

dan konsep yang abstrak kepada peserta 

didik, 2) mengembangkan sikapsikap yang 

dikehendaki, 3) mendorong peserta didik 

untuk melakukan kegiatan lebih lanjut. Ada 

banyak kelebihan video ketika digunakan 

sebagai media pembelajaran di antaranya 

menurut Nugent (dalam Smaldino dkk., 

2008:310), “video merupakan media yang 

cocok untuk berbagai aspek pembelajaran, 

seperti kelas, kelompok kecil, bahkan satu 

peserta didik seorang diri sekalipun”. Hal 

itu, tidak dapat dilepaskan dari kondisi para 

peserta didik saat ini yang tumbuh 

berkembang dalam dekapan budaya 

televisi, di mana paling tidak setiap 30 

menit menayangkan program yang 

berbeda.Video dengan durasi yang hanya 

beberapa menit mampu memberikan 

keluwesan lebih bagi pendidik dan dapat 

mengarahkan pembelajaran secara 

langsung pada kebutuhan peserta didik. 

Selain itu, menurut Smaldino, dkk 

(2008:310), pembelajaran dengan video 

multi-suara bisa ditujukan bagi beragam 

tipe pembelajaran.Teks bisa didisplai 

dalam aneka bahasa untuk menjelaskan isi 

video.Beberapa DVD bahkan menawarkan 

kemampuan memperlihatkan suatu objek 

dari berbagai sudut pandang yang berbeda. 

DVD juga memberikan fasilitas indeks 

pencarian melalui judul, topik, jejak atau 

kode-waktu untuk pencarian yang lebih 

cepat.Video juga bisa dimanfaatkan untuk 

hampir semua topik, tipe pembelajar, dan 

setiap ranah yaitu: ranah kognitif, ranah 

afektif, ranah psikomotor, dan ranah 

meningkatkan kompetensi interpersonal. 

Penggunaan multimedia dalam 

pembelajaran turut mempengaruhi 

perkembangan sajian isi bahan ajar dari 

mulanya tercetak hingga dikenal istilah 

bahan ajar multi-media.Percival dan 

Ellington (dalam Ahmad, 2007) memberi 

batasan tentang multimedia yang 

digunakan dalam pembelajaran sebagai 

suatu paket bahan belajar yang diwujudkan 

dalam beberapa bentuk media, tetapi hanya 

membahas atau berhubungan dengan suatu 

topik khusus (pokok bahasan) saja dan 

dibentuk dalam satu kesatuan yang 

terintegrasi dan menyeluruh. 

Peran multimedia dalam bahan ajar 

adalah membantu peserta didik memahami 

dan mempraktikkan pengetahuan 

prosedural dalam rangka penyelesaian 

proyek. Pemilihan bentuk atau format 

bahan ajar multimedia mengacu pada jenis 

pengetahuan yang akan dikonstruksi 

peserta didik. Robyler dan Doering (2010) 

membagi format multimedia menjadi lima 

bagian yaitu format tutorial, format drill 

and practice, format simulasi, format game, 

dan format problem solving. 

Format tutorial menyajikan topik-topik 

pembelajaran secara berurutan, mirip 

dengan pembelajaran oleh pengajar di 

kelas. Format tutorial biasanya digunakan 

sebagai bahan ajar mandiri. Format drill 

and practice bertujuan memberikan latihan 

kepada peserta didik agar memiliki 

kemahiran dalam suatu keterampilan dan 

ada umpan balik tentang kebenaran 

keterampilan yang sedang dipelajari. 

Format simulasi adalah sebuah model yang 

dirancang untuk membelajarkan tentang 

cara kerja suatu sistem. Format game 

merupakan format untuk memjembatani 
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antara hiburan dan pembelajaran dalam 

upaya menciptakan aktivitas belajar yang 

efektif dan menyenangkan. Format 

problem solving merupakan format yang 

menekankan pengembangan keterampilan 

memecahkan masalah. 

Bahan ajar yang dikembangkan 

menggunakan formulasi format tutorial dan 

format problem solving. Aspek desain 

pembelajaran memainkan peranan yang 

sangat penting dalam pengembangan bahan 

ajar multimedia. Dilihat dari aspek desain 

pembelajaran, ada dua hal yang sifatnya 

normatif untuk dipertimbangkan. Menurut 

Wahono, dkk., (2007) pertimbangan 

tersebut, yaitu komponen pembuka sebagai 

pemicu atau trigger dan kom-ponen inti. 

Pada komponen pembuka, ada tiga aspek 

penting yaitu: 1) judul harus menantang 

dan menarik, 2) tujuan pembelajaran 

dirumuskan secara jelas, dan 3) bahan ajar 

memuat apersepsi untuk mengkaitkan apa 

yang telah diketahui peserta didik dengan 

apa yang akan dipelajari dalam bahan ajar. 

Komponen inti merupakan hal utama yang 

memuat pesan-pesan pembelajaran. 

Komponen ini memuat beberapa hal 

yaitu: 1) uraian isi yang komunikatif, 2) 

menggunakan contoh, ilustrasi atau 

analogi, 3) menggunakan latihan, tes, dan 

umpan balik korektif, 4) pemilihan media 

yang relevan, 5) relevansi dan konsistensi 

antara latihan atau tes dan materi dengan 

tujuan pembelajaran, dan 6) adanya 

interaktivitas. Mengacu pada paparan di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1) 

menjelaskan rancang bangun bahan ajar 

multimedia berbasis proyek; 2) 

mendeskripsikan tanggapan para ahli, 

peserta didik, dan pendidik mata pelajaran 

terhadap bahan ajar multimedia; 3) 

menganalisis efektivitas penerapan bahan 

ajar multimedia berbasis proyek dilihat dari 

hasil belajar peserta didik 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

Research and Development (R&D). 

Penelitian dan pengembangan (R&D) 

merupakan suatu proses atau langkah-

langkah untuk mengembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan produk 

yang telah ada. Menurut Borg and Gall 

(1998) dalam Sugiyono (2014), penelitian 

dan pengembangan merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk 

mengembangkan atau memvalidasi 

produk-produk yang digunakan dalam 

pendidikan dan pembelajaran dan untuk 

menghasilkan produk tertentu serta 

menguji keefektifan produk 

tersebut.Karakteristik penelitian R&D 

adalah bahwa penelitian ini berbentuk 

“siklus” yang diawali dengan adanya 

kebutuhan atau permasalahan yang 

membutuhkan pemecahan dengan suatu 

produk tertentu. 

Pengembangan bahan ajar ini 

mengacu pada model pengembangan 

Borg & Gall. Menurut Borg & Gall 

(1989:783-795) pendekatan Research and 

Development (R&D) dalam pendidikan  

meliputi sepuluh langkah yang 

dimodifikasi ke dalam tujuh langkah 

yaitu; (1) pengumpulan informasi; (2) 

perencanaan; (3) pengembangan bentuk 

awal produk; (4) uji lapangan awal; (5) 

revisi produk; (6) uji lapangan 

operasional; dan (7) revisi produk akhir. 

Objek penelitian ini adalah 

pengembangan bahan ajar PLC berbasis 

video tutorial dan Subjek penelitian ini 

adalah peserta didik Kelas XI Jurusan 

Teknik Instalasi Pemamfaatan Tenaga 

Listrik di SMK Negeri 1 Pattalassang 

tahun pelajaran 2015/2016 dengan 

jumlah peserta didik 20 orang. Sesuai 

dengan keperluan dan jenis data yang 

ingin diuperoleh dalam penelitian ini, 

instrument penelitian yang digunakan 

oleh peneliti adalah instrument analisis 

kebutuhan peserta didik dan panduan 

wawancara guru, instrument penilaian 

dan tanggapan isi ahli, ahli pembelajar, 

praktisi pendidikan dan peserta didik 

sebagai kelompok kecil dan besar SMK 

Negeri 1 Pattalassang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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A. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan terdiri atas 3 

langkah: pertama, studi kepustakaan 

dengan mempelajari konsep atau teori 

yang berkenaan dengan 

pengembangan bahan ajar PLC 

berbasis video tutorial pada mata 

pelajaran instalasi motor listrik. 

Kedua, survei lapangan yang 

dilaksanakan dengan cara 

mengumpulkan data melalui 

wawancara dengan siswa mengenai 

kesulitan belajar siswa, diskusi dengan 

guru produktif tentang sarana dan 

prasarana bengkel, serta rendahnya 

minat dan hasil belajar siswa terhadap 

kompetensi kejuruan instalasi motor 

listrik dengan menggunakan PLC. 

Ketiga, penyusunan produk awal yang 

didasarkan pada studi kepustakaan dan 

data yang diperoleh dari survei 

lapangan. Berdasarkan hal tersebut  

maka peneliti menyusun draft awal 

model produk yang dikembangkan 

dalam hal ini berupa video tutorial 

PLC. Draft awal pembuatan simulasi 

berupa draft gambar rangkaian yang 

dibuatkan video tutorial. 

B. Uji coba pengembangan produk 

Setelah selesai kegiatan pada tahap 

pertama yaitu studi pendahuluan, 

kegiatan dilanjutkan dengan tahap 

kedua, uji coba pengembangan produk. 

Dalam tahap ini ada dua langkah: 

1. Uji coba terbatas 

Uji coba terbatas dilaksanakan 

pada 5 orang siswa SMK Negeri 1 

Pattalassang Kompetensi Kejuruan 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Pada 

uji coba terbatas ini dilakukan dengan 

memberikan video tutorial kepada 5 

orang siswa untuk diujicobakan dan 

hasilnya sebagai berikut: 

a. Respon siswa 

Pada kegiatan pelaksanaan uji coba 

terbatas, respon siswa untuk 

mengetahui kepraktisan produk video 

tutorial ini memperlihatkan hasil: 

Respon Siswa Pada Uji Coba Terbatas, 

15 butir pertanyaan tentang 

penggunaan video tutorial, secara 

rerata oleh 5 orang siswa: 13 butir 

pertanyaan (82%) dijawab sangat 

diperlukan, sangat mudah dipahami, 

sangat berminat, dan sangat 

bermanfaat. 2 butir pertanyaan lainnya  

(45%) dijawab menarik, praktis, 

mudah, lengkap, dan diperlukan. Jika 

berdasarkan hasil rerata respon siswa 

pada uji coba terbatas, diperoleh 

kesimpulan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan video tutorial 

yang diujicobakan pada 5 orang siswa, 

3 orang siswa (60%) diantaranya 

memberikan  respon sangat 

baik/sangat praktis dan 2 orang siswa 

(40%) memberikan respon 

baik/praktis. 

b. Tes hasil belajar siswa 

Tes hasil belajar pada uji coba 

terbatas reratanya menunjukkan bahwa 

dari 5 orang siswa yang diujicoba, 3 

orang siswa (60%) memperoleh hasil 

belajar sangat memuaskan, 1 orang 

siswa (20%) memperoleh hasil belajar 

memuaskan dan 1 orang siswa (20%) 

memperoleh hasil cukup memuaskan.  

c. Observasi aktifitas guru   

Seiring dengan pelaksanaan uji 

coba terbatas, dilakukan pula observasi 

terhadap guru dan siswa untuk 

mengetahui kepraktisan produk video 

tutorial yang digunakan. Observasi 

terhadap guru dilakukan dengan 

mengamati kegiatan guru dalam 

penggunaan  simulasi pembelajaran. 

Hasil observasi guru, angket siswa dan 

tes hasil belajar siswa serta penilaian 

validator tersebut kemudian dilakukan 

revisi produk. 

Kegiatan observasi pada guru 

dalam penggunaan video tutorial, 

aspek pengetahuan dialami, dipelajari, 

dan ditemukan oleh siswa 

dikategorikan  baik  dalam 

pelaksanaannya, aspek membangun 

pemahaman dikategorikan baik, aspek 

mengkomunikasikan sendiri hasil 

pemikiran dikategorikan baik dan 
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aspek berfikir reflektif dikategorikan 

baik pelaksanaannya. 

2. Revisi produk 

Revisi produk yang dilakukan 

yaitu: video tutorial PLC, awalnya 

hanya berupa video cara menggambar 

ladder diagram dan cara menggambar 

rangkaian pengawatan, kemudian 

dilakukan revisi, maka disarankan 

untuk membuatkan Auto Play 

sehinggga tampilannya dapat lebih 

menarik dengan menggabungkan 

semua file, adapun menu yang 

digunakan dalam yaitu, menu buku 

panduan, jobsheet, kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3), video tutorial 

sistem DOL, video tutorial sistem  

forward reverse, dan video tutorial 

sistem berurutan secara manual.  

3. Uji coba lebih luas 

Uji coba lebih luas dilaksanakan 

pada 20 orang siswa SMK Negeri 1 

Pattallassang Kompetensi Kejuruan 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Pada 

uji coba terbatas ini dilakukan dengan 

memberikan video tutorial kepada 20 

orang siswa untuk diujicobakan dan 

hasilnya adalah sebagai berikut: 

a. Respon siswa 

Seperti halnya pada ujicoba 

terbatas, ujicoba lebih luas ini 

mengevaluasi aspek-aspek 

pembelajaran, aspek isi, aspek 

tampilan dan aspek pemrograman 

untuk mengetahui kepraktisan produk 

video tutorial yang digunakan.Hasil 

Respon Siswa Pada Uji Coba Lebih 

Luas maka dari 15 butir pertanyaan 

tentang penggunaan video tutorial 

pembelajaran, secara rerata oleh 20 

orang siswa: 12 butir pertanyaan 

(80%) dijawab sangat menarik, sangat 

baik, sangat praktis,sangat berminat, 

sangat bermanfaat dan sangat mudah 

dipahami. 3 butir soal lainnya  (20%) 

dijawab mudah dipahami, mudah 

diikuti, dan praktis. Pada ujicoba lebih 

luas dengan jumlah responden 20 

orang siswa diperoleh hasil respon 

siswa yaitu 16 orang siswa (80%) 

memberikan respon sangat baik/sangat 

praktis dan 4 siswa lainnya (20%) 

memberikan respon baik/praktis. 

b. Tes hasil belajar siswa 

Tes hasil belajar siswa pada uji 

coba lebih luas menunjukkan bahwa 

dari 20 orang siswa sebagai subjek uji 

coba 7 orang siswa (30%) memperoleh 

hasil sangat memuaskan, 10 orang 

siswa (50%) memperoleh hasil 

memuaskan dan 3 orang siswa (20%) 

memperoleh hasil cukup memuaskan. 

c. Observasi guru dalam penggunaan 

video tutorial terhadap aktivitas 

belajar siswa 

Pelaksanaan uji coba lebih luas 

yang dilakukan observasi terhadap 

guru untuk mengetahui kepraktisan 

produk video tutorial yang digunakan. 

Observasi guru dilakukan dengan 

mengamati aktivitas siswa  dalam 

penggunaan video tutorial. Hasil 

observasi terhadap guru pada uji coba 

lebih luas adalah sebagai 

berikut:Observasi guru dalam 

penggunaan video tutorial dapat 

disimpulkan berdasarkan aspek-aspek 

berikut: pertama, aspek pengetahuan 

dialami, dipelajari, dan ditemukan oleh 

siswa dikategorikan  baik  dalam 

pelaksanaannya, kedua, aspek 

membangun pemahaman 

dikategorikan baik, ketiga, aspek 

mengkomunikasikan sendiri hasil 

pemikiran dikategorikan baik dan 

keempat, aspek berfikir reflektif 

dikategorikan baik pelaksanaannya. 

C. Validasi produk 

1. Validasi Angket Video Tutorial 

Angket Video tutorial yang telah 

dihasilkan/ dibuat kemudian di validasi 

oleh dua orang validator.Rerata dari 

dua orang validator  pada validasi 

produk pembelajaran berbasis video 

tutorial menunjukkan bahwa pada 

aspek tampilan memberikan penilaian 

valid (4.50), pada aspek pemrograman 

memberikan penilaian sangat valid 

(4.75) dan pada aspek bahasa 

memberikan penilaian valid (4.50).  
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Jika dilakukan penilaian secara 

keseluruhan produk multimedia yang 

dihasilkan dianggap valid (4.58) untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

2. Validasi buku panduan 

Buku panduan yang telah dihasilkan/ 

dibuat kemudian di validasi oleh dua 

orang validator dengan beberapa aspek 

penilaian, yaitu aspek petunjuk, aspek 

cakupan, dan aspek bahasa serta 

memberikan penilaian sebagaimana 

berikut aspek tampilan visual dinilai valid 

(4.50) dan aspek bahasa juga dinilai valid 

(4.50), sehingga secara umum buku 

panduan yang dihasilkan valid untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran 

dengan tetap dilakukan revisi kecil.     

3. Validasi Bahan Ajar 

Validasi  Bahan Ajar oleh dua 

orang validator memberikan penilaian: 

aspek pendukung perancangan bahan 

ajar dinilai valid (4.33), aspek struktur 

perangkat pembelajaran yang 

digunakan dalam bahan ajar juga 

dinilai valid (4.5), dan aspek 

pengembangan bahan ajar PLC dinilai 

sangat valid (5.00) sehingga penilaian 

secara keseluruhan terhadap bahan ajar 

yang dibuat oleh peneliti dianggap 

sangat valid (4.5) untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

d. Validator RPP 

Validasi  Bahan Ajar oleh dua 

orang validator memberikan penilaian: 

aspek format RPP dinilai sangat valid 

(4.7), aspek tujuan dalam RPP juga 

dinilai sangat valid (4.7), dan aspek 

materi (isi) yang disajikan dinilai 

sangat valid (4.66), aspek bahasa 

dinilai sangat valid (4.50), aspek 

sarana dan alat bantu pembelajaran 

dinilai sangat valid (4.66), aspek 

metode dan kegiatan pembelajaran 

dinilai sangat valid (4.50) dan aspek 

waktu juga dinilai sangat valid (4.50) 

sehingga penilaian secara keseluruhan 

terhadap RPP yang dibuat oleh peneliti 

dianggap sangat valid (4.63) untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

D. Hasil Uji Kevalidan Produk 

Kevalidan produk pada penelitian 

ini didasarkan pada hasil penilaian 2 

orang validator yang kemudian 

ditentukan nilai rata-ratanya.Dari rata-

rata nilai oleh masing-masing validator 

selanjutnya ditentukan nilai rata-rata 

total kevalidan produk.Kategori 

validitas setiap aspek atau keseluruhan 

aspek yang dinilai ditetapkan 

berdasarkan kriteria pengkategorian 

kualitas perangkat atau produk.Produk 

yang dimaksudkan disini adalah 

pembelajaran berbasis video tutorial, 

buku panduan dan RPP. 

  
Video 

Tutorial 

Buku 

Panduan 

RPP 

Validator 

1 

sangat 

valid 

(4.55) 

sangat 

valid 

(4.57) 

sangat 

valid 

(4.5) 

Validator 

2 

valid 

(4.44) 

valid 

(4.28) 

valid 

(4.36) 

 

Tabel diatas terlihat bahwa 

pembelajaran berbasis video tutorial 

yang dihasilkan pada penelitian ini, 

oleh validator pertama memberikan 

penilaian sangat valid (4.55) dan 

validator kedua memberikan penilaian 

valid (4.44), sementara buku panduan, 

validator pertama memberikan 

penilaian sangat valid (4.57) dan 

validator kedua memberikan penilaian 

valid (4.28). Sedangkan pada RPP, 

validator pertama memberikan 

penilain sangat valid (4.5) dan 

validator kedua memberikan penilaian 

valid (4.36). 

Jika berdasarkan hasil perhitungan 

rerata kedua validator, maka nilai rata-

rata ketiga produk adalah sama-sama 

valid sehingga dapat dikatakan layak 

digunakan di sekolah. 

 

E. Hasil Uji Kepraktisan Produk 

Produk dikatakan praktis apabila 

dapat diterapkan oleh guru sesuai dengan 
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yang direncanakan dan mudah digunakan 

oleh siswa. Hasil uji kepraktisan produk 

penelitian ini meliputi: hasil observasi 

guru dan hasil respon siswa dalam 

penggunaan pembelajaran berbasis video 

tutorial. 

1. Hasil Observasi Guru 

Tabel 4.12 Hasil Observasi Guru  
Aspek 

1 

Aspek 

2 

Asek 

3 

Aspek 

4 

Uji 

Coba 

1 

baik 

(3.99) 

baik 

(3.99) 

baik 

(3.88) 

baik 

(4.2) 

Uji 

Coba 

2 

baik 

(4.4) 

baik 

(4.2) 

baik 

(4.1) 

baik 

(4.28) 

R baik 

(4.19) 

baik 

(4.09) 

baik 

(3.99) 

baik 

(4.24) 

Dari tabel diatas terlihat bahwa: (1) 

aspek pengetahuan pada uji coba I 

dikategorikan baik (3.99); uji coba II 

dikategorikan baik (4.4) dan 

disimpulkan aspek pengetahuan dinilai 

baik  (4.19); (2) aspek membangun 

pemahaman pada uji coba I 

dikategorikan baik (3.99) dan pada uji 

coba II dikategorikan baik (4.2) dan 

dapat disimpulkan aspek membangun 

pemahaman dinilai baik (4.09), aspek 

eksplorasi pada uji coba I 

dikategorikan baik (3.88) dan pada uji 

coba II dikategorikan baik (4.1) 

sehingga disimpulkan aspek eksplorasi 

baik (3.99); aspek berfikir reflektif 

pada uji coba I dikategorikan baik 

(4.2) dan pada uji coba II 

dikategorikan baik (4.28) sehingga 

disimpulkan baik (4.24). Jika 

disimpulkan secara keseluruhan maka 

penggunaan video tutorial ini dianggap 

praktis/ baik. 

 

2. Hasil Respon Siswa 

Berikut adalah hasil respon siswa 

terhadap penggunaan video tutorial 

yang disajikan dalam bentuk tabel 

 

Tabel 4.13 Hasil Respon Siswa 
Uji Coba 1 Uji Coba 2 

3 orang siswa (60%) 16 orang siswa (80%) 

2 orang siswa (40%) 4 siswa lainnya (20%) 

 

Terlihat pada tabel bahwa pada uji 

coba terbatas penggunaan video 

tutorial yang diujicobakan pada 5 

orang siswa, 3 orang siswa (60%) 

diantaranya memberikan  respon 

sangat baik/sangat praktis (4.73) dan 2 

orang siswa (40%) memberikan respon 

baik/praktis (4.50).  

Pada ujicoba lebih luas dengan 

jumlah responden 20 orang siswa 

diperoleh hasil respon siswa yaitu 16 

orang siswa (80%) memberikan respon 

sangat baik/sangat praktis dan 4 siswa 

lainnya (20%) memberikan respon 

baik/praktis. Kesimpulannya pada uji 

coba  terbatas dan uji coba lebih luas, 

sebagian besar siswa memberikan 

respon sangat praktis/ sangat baik.Pada 

uji kepratisan produk ini, baik guru 

maupun siswa memberikan respon 

sangat praktis/sangat baik. 

F. Hasil Uji Keefektifan Produk 

Keefektifan produk video tutorial 

pada penelitian ini diukur melalui tes 

hasil belajar siswa, kemudian 

membandingkannya dengan hasil uji 

kompetensi tahun 2015 dan tahun 

2016. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Kompetensi  
Sangat 

Memuaska

n 

Memuaska

n 

Cukup 

Memuaska

n 

201

5 

4 orang 

siswa 

(14,28%) 

5 orang 

siswa 

(17,85%) 

19 orang 

siswa 

(67,85%) 

201

6 

6 orang 

siswa 

(20,68%) 

8 orang 

siswa 

(27,58%) 

15 orang 

siswa 

(51,72%) 

 

Tabel 4.15 Hasil Belajar Siswa  
Sangat 

Memuaskan 

Memuaskan Cukup 

Memuaskan 

THB 

1 

3 orang 

siswa (60%) 

1 orang 

siswa (20%) 

1 orang 

siswa (20%) 

THB 

2 

7 orang 

siswa (30%) 

10 orang 

siswa (50%) 

3 orang 

siswa (20%) 
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Terlihat pada bahwa hasil uji 

kompetensi pada tahun 2015, dari 28 

orang siswa hanya 4 orang siswa 

(14,28%) yang lulus memuaskan, 5 

orang siswa (17,85%) yang lulus 

memuaskan dan selebihnya 19 orang 

siswa (67,85%) lulus cukup 

memuaskan. Pada uji kompetensi 

2016, dari 29 orang siswa hanya 6 

orang siswa (20,68%) yang lulus 

memuaskan, 8 orang siswa (27,58%) 

yang lulus memuaskan dan selebihnya 

15 orang siswa (51,72%) lulus cukup 

memuaskan. Kesimpulannya pada 

hasil uji kompetensi tersebut tidak ada 

siswa yang lulus sangat memuaskan 

dan lebih banyak (diatas 50%) yang 

hanya lulus cukup memuaskan. 

Uji coba terbatas (THB I) hasil 

belajar siswa menunjukkan dari 5 

orang siswa yang menjadi subjek 

penelitian, 3 orang siswa (60%) yang 

lulus sangat memuaskan, 1 orang 

siswa (20%) yang lulus memuaskan 

dan 1 orang siswa (20%) yang lulus 

cukup memuaskan. 

Pada uji coba lebih luas (THB 

II) hasil belajar siswa menunjukkan 

dari 20 orang siswa yang menjadi 

subjek penelitian, 7 orang siswa (30%) 

lulus sangat memuaskan, 10 orang 

siswa (50%) lulus memuaskan dan 3 

orang siswa (20%) lulus cukup 

memuaskan. Kesimpulannya pada 

THB I dan THB II dengan 

menggunakan multimedia 

pembelajaran video tutorial beberapa 

siswa lulus sangat memuaskan, dan 

hanya sebagian kecil yang lulus cukup 

memuaskan. 

Uji keefektifan produk video 

tutorial ini, hasil pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran berbasis 

video tutorial menunjukkan bahwa 

hasil belajar siswa jauh lebih baik dan 

ada peningkatan dibandingkan dengan 

hasil belajar pada uji kompetensi tahun 

2015 dan tahun 2016, yang berarti 

produk video tutorial ini dapat 

dikatakan efektif untuk digunakan di 

lingkungan sekolah baik oleh guru 

maupun siswa untuk melatih 

kemampuan dalam membuat 

rangkaian pengawatan instalasi motor-

motor listrik dengan menggunakan 

metode pembelajaran berbasis video 

tutorial. 

KESIMPULAN 

Pertama, pengembangan bahan 

ajar berbasis video tutorial PLC pada 

mata pelajaran instalasi motor-motor 

listrik, pada penelitian ini efektif 

meningkatkan persentase tingkat 

kelulusan siswa dimana persentase 

kelulusan siswa jauh lebih baik dan ada 

peningkatan dibandingkan dengan 

persentase kelulusan pada uji kompetensi 

tahun 2015 dan tahun 2016. Hasil respon 

siswa menunjukkan bahwa produk video 

tutorial PLC yang dihasilkan sangat 

praktis dan siswa sangat berminat untuk 

belajar karena adanya variasi dalam 

pemberian materi ajar, sedangkan dari 

hasil observasi guru  yang menggunakan 

video tutorial PLC menunjukkan bahwa 

video tutorial yang digunakan  sangat 

baik, menarik dan sangat praktis. 

Kedua, untuk memenuhi syarat 

validitas, kepraktisan dan efektifitas 

dalam penelitian pengembangan bahan 

ajar berbasis video tutorial ini digunakan 

lima langkah, yaitu: studi pustaka, studi 

lapangan, penyusunan draft produk, uji 

coba terbatas, dan uji coba lebih luas. 

Adapun tahap pengembangannya dimulai 

dari pengembangan bahan ajar PLC 

berbasis  video tutorial pada mata 

pelajaran instalasi motor listrik, 

kemudian dilakukan  Uji kevaliditasan 

dilakukan oleh dua orang validator, uji 

kepraktisan dilakukan melalui hasil 

respon siswa dan observasi terhadap guru 

yang menggunakan video tutorial, 

sedangkan uji efektifitas dilakukan 

melalui penilaian terhadap hasil belajar 

siswa setelah diberikan tes uji terbatas 

dan uji lebih luas. 
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