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ABSTRAK
Adiar, Akmal Yuditya. 2017. Implementasi Video Tutorial Sebagai Bahan Ajar
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Materi Pokok Membangun
Jaringan Siswa Kelas X Jurusan Teknik Komputer Dan Jaringan (TKJ)
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Islam Surakarta. Skripsi.
Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Heri Triluqman BS, S.Pd.,
M.Kom. Pembimbing II Drs. Sugeng Purwanto, M.Pd.
Kata Kunci: Implementasi, Video Tutorial, Hasil Belajar.
Salah satu permasalahan dalam proses belajar mengajar bahwa seringkali peserta
didik dihadapkan pada materi abstrak dan di luar pengalaman sehari-hari,
sehingga materi menjadi sulit diajarkan guru dan sulit dipahami peserta didik.
Proses pembelajaran pada mata pelajaran produktif di SMK Al-Islam Surakarta
menunjukan adanya kesulitan saat guru menyampaikan materi di dalam kelas.
Kurangnya variasi dalam penyampaian materi menyebabkan siswa merasa bosan,
sehingga materi yang disampaikan oleh guru tidak dapat diterima dengan baik
oleh siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas media
pembelajaran video tutorial sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran
produktif khususnya pada materi pokok membangun jaringan. Lokasi penelitian
dilaksanakan di SMK Al-Islam Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode eksperimen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X TKJ
SMK Al-Islam Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa
pretest dan posttest. Analisis data dilakukan dengan deskriptif presentase dan uji t
satu sampel untuk ketuntasan siswa. Media yang digunakan dalam penelitian
adalah media video tutorial yang telah dikembangkan oleh Kemdikbud. Hasil
penelitian menunjukkan: (1) Hasil uji efektifitas dengan menggunakan Uji t satu
sampel didapati hasil bahwa pada α = 5 % dengan dk=27-1 = 26 diperoleh ttabel =
2,056. Didapat thitung = 7,188 > ttabel = 2,056. Karena thitung > ttabel maka hipotesis
(Ha) diterima sehingga terdapat perbedaan hasil belajar siswa setelah
menggunakan media pembelajaran video tutorial. (2) Hasil belajar materi pokok
membangun jaringan yang menggunakan media pembelajaran video tutorial lebih
baik daripada yang menggunakan media presentasi pada siswa kelas X TKJ SMK
Al-Islam Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa media pembelajaran video tutorial efektif untuk digunakan
sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran produktif materi pokok
membangun jaringan kelas X di SMK Al-Islam Surakarta. Berdasarkan simpulan
tersebut maka dapat disarankan bahwa media pembelajaran video tutorial dapat
dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran dalam mata
pelajaran produktif materi pokok membangun jaringan dasar.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan
pesat seiring dengan era globalisasi dan modernisasi. Masyarakat dituntut harus
semakin kompleks dalam persaingan yang semakin ketat. Salah satu upaya dalam
meningkatkan sumber daya manusia untuk menghadapi persaingan yang ketat
tersebut adalah melalui pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini berdasarkan UU
RI NO. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan memegang
peran penting dalam era globalisasi ini. Karena pendidikan merupakan faktor
utama terciptanya masyarakat yang sejahtera dan makmur untuk memajukan
bangsa dan negara.
Proses pembelajaran harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan
agar tujuan yang hendak dicapai dapat terpenuhi dengan baik. Pembelajaran
merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar pada setiap individu atau
kelompok untuk merubah sikap dari tidak tahu menjadi tahu sepanjang hidupnya.
Proses pembelajaran memiliki konteks interaktif dan terjadi interaksi edukatif
antara pengajar dan peserta didik. Proses pembelajaran yang baik dapat
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membentuk perubahan tingkah laku dalam diri peserta didik dan meningkatkan
pengetahuan yang ada dalam diri peserta didik.
Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berlangsung
dengan baik, maka diperlukan pendukung-pendukung pembelajaran yang
memadai. Dengan pendukung-pendukung pembelajaran yang memadai, maka
kinerja siswa akan optimal dalam proses pembelajaran. Terlebih dalam proses
pembelajaran bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Model
pembelajaran SMK memiliki perbedaan dengan SMA. Pendidikan menengah
kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta
mengembangkan sikap profesional. Sesuai dengan bentuknya, sekolah menengah
kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan
dengan jenis-jenis lapangan kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990).
SMK memiliki banyak program keahlian. Program keahlian yang dilaksanakan di
SMK menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Program keahlian
pada jenjang SMK juga menyesuaikan pada permintaan masyarakat dan pasar.
Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta
didik terutama agar siap bekerja dalam bidang tertentu, sehingga dalam proses
pembelajarannya lebih mengedepankan praktek daripada teori.
Salah satu permasalahan dalam proses belajar bahwa seringkali siswa
dihadapkan pada materi abstrak dan di luar pengalaman siswa sehari-hari,
sehingga materi menjadi sulit diajarkan guru dan sulit dipahami siswa, terlebih
bagi siswa SMK. Media pembelajaran menjadi salah satu cara yang dapat
dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena media pembelajaran
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mampu memvisualisasikan sesuatu yang abstrak menjadi konkrit dalam proses
pembelajaran. Hamalik (1986) dalam Arsyad (2013:19) mengemukakan bahwa
pemakaian

media

pembelajaran

dalam

proses

belajar

mengajar

dapat

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan
rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis
terhadap siswa.
Menurut Saroso (2005) dalam Dinata (2013:3), perkembangan teknologi
telah menjanjikan potensi besar dalam merubah cara seseorang untuk belajar,
untuk

memperoleh

informasi,

menyesuaikan

informasi

dan sebagainya.

Multimedia juga menyediakan berbagai peluang kepada para pengajar untuk
mengaplikasikan berbagai metode pengajaran dan memberikan pilihan pada siswa
untuk menentukan teknik belajar yang sesuai dengan keinginan mereka, yaitu
pengalaman, suasana belajar yang menarik dan berkesan. Perpaduan yang tepat
antara pemilihan metode pembelajaran dengan media yang digunakan akan
menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik. Dengan pembelajaran yang
menarik, tentu akan menimbulkan kesan yang positif dalam diri peserta didik
sehingga materi yang disampaikan akan terus dipahami dan tidak hilang begitu
saja seiring dengan tersampaikannya materi-materi baru.
Sarana yang dapat mendukung proses pembelajaran untuk mempermudah
pemahaman siswa, khususnya bagi siswa SMK salah satunya ialah video tutorial
pembelajaran. Video tutorial merupakan sebuah media pembelajaran yang mampu
memberikan visualisasi yang baik terhadap mata pelajaran produktif terutama
materi yang membahas tentang membangun jaringan lokal. Dengan adanya video
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tutorial pembelajaran tersebut diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih
maksimal kaitannya dalam hal penyampaian materi sehingga siswa lebih mudah
menyerap dan memahami materi. Media pembelajaran ini juga dapat
dimanfaatkan secara mandiri, dalam hal ini dapat diatasi dengan pembuatan
sebuah CD (Compact Disk) yang berbasis multimedia yang dapat dioperasikan di
PC (Personal Computer) maupun notebook.
Pada penelitian ini peneliti mempersiapkan guru menggunakan video
tutorial yang telah dikembangkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Video tutorial
yang digunakan merupakan video yang dikembangkan oleh Kemdikbud.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang mana peneliti mengambil
dua kelompok sample. Dua kelompok sample terdiri dari dua kelas, yang mana
satu kelas sebagai kelas eksperimen yakni kelas yang diberi perlakuan penerapan
video tutorial dalam proses pembelajaran. Satu kelas lain sebagai kelas kontrol
yang merupakan kelompok sample yang diberi perlakuan penerapan pembelajaran
konvensional yakni dengan metode ceramah dengan media presentasi powerpoint
ataupun modul yang sudah akrab bagi kalangan guru dalam penyampaian materi
untuk siswa.
Video tutorial

yang akan diterapkan dalam penelitian ini telah

dikembangkan oleh Kemdikbud. Video tutorial ini tersedia dalam laman web
video.kemdikbud.go.id. Pada laman web video.kemdikbud.go.id atau biasa disebut
sebagai laman web VOD (Video On Demand) Kemdikbud berisikan banyak video
pembelajaran untuk Paud sampai SMK. Video pembelajaran yang tersedia di
laman Vod Kemdikbud ini dapat diunduh oleh pengunjung situs tersebut. Namun
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untuk dapat mengunduh, pengunjung harus mendaftar sebagai user terlebih
dahulu. Untuk mendaftar sebagai user cukup mudah dilakukan. Pengunjung hanya
perlu mendaftar dengan memilih menu login pada laman web setelah itu pilih
daftar registrasi kemudian isi biodata yang diperlukan dan hal terakhir untuk
aktivasi user, dilakukan melalui email.
Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di SMK Al-Islam
Surakarta, proses pembelajaran di sekolah tersebut masih banyak siswa yang tidak
memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini disebabkan dalam
menyampaikan materi, guru menggunakan metode ceramah dan hanya didukung
oleh media presentasi powerpoint. Alangkah baiknya pada materi pokok yang
akan dibahas terdapat media pembelajaran lain yang mendukung guru dalam
penyampaian materi sehingga siswa yang cenderung tidak fokus dalam
pelaksanaan proses pembelajaran menjadi fokus dan dapat menggugah rasa
ketertarikan siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran menggunakan video
tutorial ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih fokus
dan mudah memahami materi yang diajarkan. Pembelajaran menggunakan video
tutorial ini dapat sebagai pengganti media presentasi maupun modul yang sudah
menjadi 'senjata andalan’ guru sebagai media pembelajaran.
Hal ini diharapkan, media video tutorial dapat mempermudah pembelajaran
secara mandiri dan meningkatkan prestasi belajar siswa yang menurun. Sehingga
diharapkan dengan adanya “Implementasi Video Tutorial Sebagai Bahan Ajar
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Materi Pokok Membangun Jaringan
Siswa Kelas X Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Sekolah Menengah

6

Kejuruan (SMK) Al-Islam Surakarta” dapat menjadi pemecahan masalah dari
menurunnya nilai dari siswa kelas X TKJ SMK Al-Islam Surakarta.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah:
1. Bagaimana perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media
pembelajaran video tutorial dengan yang menggunakan media presentasi
maupun modul pada materi pokok membangun jaringan?
2. Bagaimana keefektifan penggunaan media pembelajaran video tutorial
untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pokok membangun
jaringan?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
1.

Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media
pembelajaran video tutorial dengan yang menggunakan media presentasi
dan modul pada materi pokok membangun jaringan.

2.

Untuk mengetahui keefektifan penggunaan media pembelajaran video
tutorial untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pokok
membangun jaringan.
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1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1.4.1 Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis, penelitian yang dilakukan peneliti berkaitan dengan
Jurusan Teknologi Pendidikan khususnya konsentrasi pengembangan media
pembelajaran mengenai implementasi media pembelajaran di sekolah.
1.4.2 Manfaat Praktis
1. Bagi Guru, media ini dapat memberikan kemudahan dalam penyampaian
materi ajar mata pelajaran Produktif khususnya dalam proses pembelajaran
membangun jaringan lokal.
2. Bagi Siswa, media ini dapat menarik minat dan perhatian dalam mata
pelajaran Produktif untuk proses pembelajaran membangun jaringan lokal di
sekolah maupun ketika belajar mandiri sebagai sumber belajar.

1.5. Penegasan Istilah
Untuk menghindari kesalahan pengertian, penafsiran judul dalam penelitian
ini, perlu ditegaskan istilah-istilah dalam penelitian ini, yaitu:
1.5.1 Implementasi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi memiliki pengertian:
pelaksanaan, penerapan (1997:374).
1.5.2 Video Tutorial
Video tutorial adalah metode pentransferan ilmu pengetahuan yang
dikirimkan atau dibentuk dalam format gambar bergerak. Pengertian tersebut
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memperjelas bahwa video tutorial akan membuat suatu penjelasan atas materi
menjadi lebih mudah (Wind, 2014:2).
1.5.3 Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku siswa akibat belajar. Perubahan
perilaku disebabkan karena dia mencapai penguasaan atau sejumlah bahan yang
diberikan dalam proses belajar mengajar. Pencapaian itu didasarkan atas tujuan
pengajaran yang telah ditetapkan (Purwanto, 2014:46).
1.5.4 Materi Pokok Membangun Jaringan Komputer
Materi pokok membangun jaringan dalam mata diklat produktif diartikan
sebagai materi yang membahas mengenai suatu himpunan interkoneksi sejumlah
komputer yang berdiri sendiri. Komputer-komputer dalam sebuah jaringan saling
berkomunikasi, bertukar informasi, dan dapat menggunakan resources yang dapat
digunakan bersama melalui sebuah media, seperti; printer, harddisk, faksimili dan
lain-lain.

1.6. Sistematika Penelitian Skripsi
Secara garis besar sistematika penelitian skripsi terbagi menjadi tiga bagian,
yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian akhir.
Bagian pendahuluan berisi halaman judul, persetujuan pembimbing,
pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar
isi, daftar bagan, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran.
Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:
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1. Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika
penelitian skripsi.
2. Bab II Landasan Teori, yang memuat landasan teori, penelitian yang
relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian,
populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan
teknik analisis data.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan, berisi tentang uraian hasil penelitian dan
pembahasan.
5. Bab V Penutup, memuat Simpulan dan Saran.
Bagian akhir skripsi terdiri dari lampiran-lampiran.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Video
Hanson dalam Fatkhiyati (2015:15) mengungkapkan pengertian video
dalam kutipan sebagai berikut:
“video is a unique form of visual communication that has been influenced by
historical factors, technical development, and criticism given to other form of
media. Defining video is difficult because we have been introduced to the medium
through a number of related technologies – most of which grew from the
development of other form of media. The term „video‟ relates to a process, and
can denote either the actual visual image.”
Dalam penjelasan Hanson diatas dapat diartikan bahwa video merupakan
suatu bentuk komunikasi visual unik yang dipengaruhi oleh faktor sejarah,
pengembangan teknis, dan kritik yang diberikan kepada bentuk media lainnya.
Istilah "video" berhubungan dengan proses, dan dapat menunjukkan dengan baik
citra visual yang sebenarnya.
Uraian lain menyatakan bahwa video adalah teknologi pengiriman sinyal
elektronik dari gambar bergerak. Aplikasi umum dari video adalah televisi, tetapi
penggunaan video saat ini tidak terbatas pada pertelevisian. Video merambah juga
ilmu pengetahuan, teknik, produksi, dan keamanan (Wind, 2014:1).
Daryanto (2015:87) menyatakan media video adalah segala sesuatu yang
memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak
secara

sekuensial.

Program

video

dapat

dimanfaatkan

dalam

program

pembelajaran karena dapat memberikan pengalaman yang tidak terduga kepada
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siswa. Selain itu, program video dapat dikombinasikan dengan animasi dan
pengaturan kecepatan untuk mendemostrasikan perubahan dari waktu ke waktu.
Kemampuan video dalam memvisualisasikan materi terutama efektif untuk
membantu guru menyampaikan materi yang bersifat dinamis.
Riyana dalam Pramudito (2013:23) menyatakan bahwa media video
pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesanpesan pembelajaran baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi
untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Untuk
menghasilkan media yang menarik maka video pembelajaran dapat dikemas
menggunakan multimedia, yang mana menurut Sahat, “Multimedia merupakan
penyajian informasi yang berupa teks, gambar dan suara secara bersamaan
(integrated) sehingga menjadi efektif dan efisien”. Multimedia dapat merangsang
indra manusia juga dapat fleksibel menyesuaikan kemampuan kecepatan belajar
seseorang, selain itu multimedia dapat mempermudah siswa untuk menyerap
pesan yang akan disampaikan dan pesan tersebut sampai maknanya dengan jelas.
Video dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama
dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan video melukiskan
gambar hidup dan suara memberi daya tarik tersendiri. Video yang biasanya
disebut bersama dengan film dapat menyajikan informasi, memaparkan proses,
menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan ketrampilan, menyingkat
atau memperpanjang waktu dan memengaruhi sikap.
Arsyad (2013:50-51) mengungkapkan keuntungan film dan video,
antaralain;

12

a. Film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari
siswa ketika mereka membaca, berdiskusi, berpraktik, dan lain-lain. Film
merupakan pengganti alam sekitar dan bahkan dapat menunjukkan objek
yang secara normal tidak dapat dilihat, seperti cara kerja jantung ketika
berdenyut.
b. Film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat
disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. Misalnya, langkahlangkah dan cara yang benar dalam berwudlu.
c. Di samping mendorong dan meningkatkan motivasi, film dan video
menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya. Misalnya, film kesehatan
yang menyajikan proses berjangkitnya penyakit diare atau eltor dapat
membuat siswa sadar terhadap pentingnya kebersihan makanan dan
lingkungan.
d. Film dan video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang
pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. Bahkan, film dan
video, seperti slogan yang sering didengar, dapat membawa dunia ke
dalam kelas.
e. Film dan video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat
secara langsung seperti lahar gunung berapi atau perilaku binatang buas.
f. Film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kelompok
kecil, kelompok yang heterogen, maupun perorangan.
g. Dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar frame demi frame,
film yang dalam kecepatan normal memakan waktu satu minggu dapat
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ditampilkan dalam satu atau dua menit. Misalnya, bagaimana kejadian
mekarnya kembang mulai dari lahirnya kuncup bunga hingga kuncup itu
mekar.
Namun walaupun memiliki berbagai manfaat, video dan film juga memiliki
keterbatasan, antaralain (Arsyad, 2013:51) :
1. Pengadan film dan video umumnya memerlukan biaya mahal dan waktu
yang banyak.
2. Pada saat film dipertunjukkan, gambar-gambar bergerak terus sehingga
tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang ingin disampaikan
melalui film tersebut.
3. Film dan video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan
tujuan belajar yang diinginkan; kecuali film dan video itu dirancang dan
diproduksi khusus untuk kebutuhan sendiri.
Video merupakan suatu medium yang sangat efektif untuk membantu
proses pembelajaran, baik untuk pembelajaran masal, individual, maupun
berkelompok. Video juga merupakan bahan ajar noncetak yang kaya informasi
dan tuntas karena dapat sampai ke hadapan siswa secara langsung. Di samping itu,
video menambah suatu dimensi baru terhadap pembelajaran. Hal ini karena
karakteristik teknologi video yang dapat menyajikan gambar bergerak pada siswa,
disamping suara yang menyertainya. Dengan demikian, siswa merasa seperti
berada di suatu tempat yang sama dengan program yang ditayangkan video
(Daryanto, 2015:86).
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Kemajuan teknologi video juga telah memungkinkan format sajian video
dapat bermacam-macam, mulai dari kaset, CD (Compact Disk), dan DVD (Digital
Versatile Disc). Hal ini dapat mempermudah kita dalam menontonnya. Oleh
karena itulah, suatu materi yang telah direkam dalam bentuk video dapat
digunakan, baik untuk proses pembelajaran tatap muka (langsung), maupun jarak
jauh tanpa kehadiran guru. Karena kemampuan itulah maka teknologi video
banyak digunakan sebagai salah satu alat pembelajaran utama dalam sistem
pendidikan, terutama di negara-negara maju.
2.1.1. Jenis Video
Video bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni video berdasarkan
standar pembuatannya dan berdasarkan tujuan pembuatannya (Penta, 2013:6-7).
2.1.1.1. Jenis Video Berdasarkan Standar Pembuatannya
2.1.1.1.1. Video Analog
Video analog merupakan produk dari industri pertelevisian dan oleh
sebab itu dijadikan sebagai standar televisi. Meskipun banyak video yang
diproduksi hanya untuk platform display digital (untuk Web, CD-ROM, atau
sebagai presentasi HDTV DVD), video analaog (kebanyakan masih digunakan
untuk penyiaran televisi) masih merupakan platform yang paling banyak diinstal
untuk mengirim dan melihat video.
2.1.1.1.2. Video Digital
Video digital adalah produk dari industri komputer oleh sebab itu
dijadikan standar data digital. Integrasi penuh dari video digital dalam kamera dan
komputer mengurangi bentuk televisi analog dari video dan produksi multimedia
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serta platform pengiriman, jika kamera video anda menggerakkan sinyal output
digital, maka dapat merekam video langsung ke disk yang telah siap untuk diedit.
Jika sebuah video klip disimpan sebagai data pada harddisk, CD-ROM atau
perangkat penyimpanan massal lain, klip tersebut dapat memainkannya kembali
dimonitor tanpa perangkat keras khusus.
Dunia video kini telah mengalami perubahan dari analog ke digital.
Perubahan ini terjadi pada setiap tingkatan industri. Pada konsumen rumahan dan
perkantoran kita dapat menikmati kualitas video digital yang prima lewat hadirnya
teknologi VCD (Video Compact Disk) dan DVD (Digital Versatile Disc),
sedangkan dunia broadcasting kini juga lambat laun mengalihkan teknologinya
kearah DTV (Digital Television). Sebagian besar rumah tangga di Amerika
Serikat telah menggunakan penerimaan sinyal kabel digital dan sinyal satelit
digital untuk menikmati siaran televisi digital.
2.1.1.2. Jenis Video Berdasarkan Tujuan Pembuatannya
2.1.1.2.1. Video Cerita
Video yang bertujuan untuk memaparkan cerita.
2.1.1.2.2. Video Dokumenter
Video yang bertujuan merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam
kehidupan nyata.
2.1.1.2.3. Video Berita
Video yang bertujuan memaparkan sebuah berita.
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2.1.1.2.4. Video Pembelajaran
Video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar
mudah diserap dan dapat dimainkan ulang salah satu contohnya ialah
video tutorial yang akan dijelaskan pada poin 2.1.2.
2.1.1.2.5. Video Presentasi
Video yang bertujuan untuk mengomunikasikan ide atau gagasan.
Kelebihan media video pembelajaran ketika digunakan sebagai media
pembelajaran diantaranya menurut Nugent (2005) dalam Arsyad (2013:163),
video merupakan media yang cocok untuk berbagai media pembelajaran, seperti
kelas, kelompok kecil, bahkan satu siswa seorang diri sekalipun. Penggunaan
video pembelajaran model tutorial sangat cocok untuk mengajarkan berbagai
macam pembelajaran yang bersifat praktek.
Keberadaan video tutorial bukan hanya sebagai pelengkap penjelasan,
melainkan mampu membuat pemahaman lebih mendalam atas sesuatu yang
dibahas. Sebagai bahan ajar, video tutorial diperlukan untuk membantu guru
dalam menumbuhkan pemahaman siswa terhadap materi kaitannya disini adalah
mengenai membangun jaringan.
Penggunaan media pembelajaran video tutorial ini akan membantu dan
mempermudah proses pembelajaran untuk siswa maupun guru. Siswa dapat
belajar lebih dahulu dengan melihat dan menyerap materi belajar dengan lebih
utuh. Dengan demikian, guru tidak harus menjelaskan materi secara berulangulang sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih menarik, lebih
efektif dan efisien. Dengan adanya video tutorial, siswa dapat memperoleh
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informasi dari berbagai sumber video sebagai bahan ajar. Namun penggunaan
video tutorial sebagai alat bantu media bukan sepenuhnya mengganti peran guru
dalam mengajar. Jadi peran guru juga penting dalam penggunaan video tutorial
dalam pembelajaran disamping juga menumbuhkan kemandirian siswa.
2.1.2. Video Tutorial
Video tutorial terdiri dari dua kata, yakni video dan tutorial. Pengertian
video sudah dijelaskan dalam poin 2.1. Sementara itu tutorial dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (2001 : 1230), memiliki pengertian (1) Pembimbingan kelas
oleh seorang pengajar (tutor) untuk seorang mahasiswa atau sekelompok kecil
mahasiswa, (2) Pengajaran tambahan melalui tutor.
Dalam uraian lain disebutkan tutorial adalah metode pentransferan ilmu
pengetahuan yang lebih efektif daripada buku maupun guru. Dalam tutorial ini
selalu disertakan contoh langsung, baik pengoperasian atau kasus yang nyata,
sehingga dalam proses pemahaman akan menjadi lebih baik (Wind, 2014:1).
Arsyad (2013:150) mengungkapkan program pembelajaran tutorial dengan
bantuan komputer bisa dikatakan sebagai informasi atau pesan berupa suatu
konsep disajikan di layar komputer dengan teks, gambar, atau grafik. Pada saat
yang tepat siswa diperkirakan telah membaca, menginterpretasi, dan menyerap
konsep itu.
Berdasarkan penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa video tutorial
merupakan panduan tentang cara menjelaskan sesuatu, baik materi pembelajaran
atau pelatihan maupun proses pengoperasian suatu sistem (hardware dan
software) yang dikemas dalam bentuk media video yang ditujukan kepada siswa/
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peserta didik. Video tutorial juga bisa dikatakan sebagai metode pentransferan
ilmu pengetahuan yang dikirimkan atau dibentuk dalam format gambar bergerak.
Pengertian tersebut menperjelas bahwa video tutorial akan membuat suatu
penjelasan atas materi menjadi lebih mudah.
Model tutorial memiliki konsep yang disajikan teks, gambar diam atau
gambar gerak, serta grafik. Model tutorial ini menggunakan software yang
diprogram dalam komputer. Model tutorial ini memiliki beberapa karakteristik,
seperti berikut (Kustandi, 2013:70-71) :
1. Bahan ajar diprogram dalam komputer biasa menggunakan CD atau
melalui situs internet
2. Pebelajar dapat merespon dalam mempelajari materi
3. Jawaban pebelajar dievaluasi oleh program pembelajaran di komputer
4. Setiap kegiatan belajar, pebelajar perlu mengulang atau melanjutkan
kegiatan belajar selanjutnya
Riyana (2007:8-11) menyatakan untuk menghasilkan video pembelajaran
yang mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas penggunanya maka
pengembangan video pembelajaran harus memperhatikan karakteristik dan
kriterianya. Karakteristik video pembelajaran yang baik sebagai berikut:
1. Clarity of Massage (kejalasan pesan)
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.

19

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 ditampilkan
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 didalamnya teks, animasi,
suara, dan video sesuai tuntutan materi. Materi-materi yang digunakan
bersifat aplikatif, berproses, sulit terjangkau berbahaya apabila langsung
dipraktikkan, dan memiliki tingkat keakurasian tinggi.
6. Menggunakan kualitas resolusi yang tinggi
Tampilan berupa grafis media video dibuat dengan teknologi rakayasa
digital dengan resolusi tinggi tetapi mendukung untuk setiap spesifikasi
sistem komputer.
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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 bisa
dapat dipandu oleh guru atau cukup mendengarkan uraian narasi dari
narator yang telah tersedia dalam program.
2.1.3.

Video Tutorial yang Dikembangkan Kemdikbud

2.1.3.1. Halaman situs VOD Kemdikbud
Seperti yang sudah sedikit diulas pada Bab I, video tutorial yang akan
diterapkan pada penelitian ini merupakan video pembelajaran yang telah
dikembangkan oleh Kemdikbud. Kemdikbud menyediakan berbagai sumber
bahan belajar melalui halaman website yang dikembangkannya, diantaranya:
Rumah Belajar, Suara Edukasi, TV Edukasi, TV Edukasi VOD (Video On
Demand), dll. Sumber belajar ini terbuka dan gratis yang dapat dengan mudah
dimanfaatkan untuk memperkaya pengetahuan para siswa. Ditambah materimateri yang disediakan menggunakan bahasa indonesia sehingga memudahkan
user dalam menerapkannya dalam pembelajaran.
Untuk mengakses laman web VOD, pengguna dapat mengaksesnya
melalui alamat http://video.kemdikbud.go.id/. Laman web VOD Kemdikbud juga
menyediakan rekaman video acara yang ditayangkan di TV Edukasi.
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Gambar 2.1
Tampilan utama homepage VOD Kemdikbud

Pada laman web VOD Kemdikbud juga disediakan berbagai video
pembelajaran mulai dari Paud hingga untuk SMK. Pada laman web ini tidak
hanya menyediakan materi saja, namun juga menyediakan pengetahuan mengenai
Kurikulum 2013, video berita serta bimbingan untuk siswa menjelang ujian
nasional.
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Gambar 2.2
Menu materi video pembelajaran VOD Kemdikbud
2.1.3.2. Mendaftar user di VOD Kemdikbud
Pada laman web VOD Kemdikbud kita dapat mengunduh berbagai media
pembelajaran kurikulum 2013 baik dari jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP,
hingga SMA (sederajat). Namun sebelum kita dapat mengunduh berbagai video
yang berformat FLV dan MP4 tersebut, kita harus melakukan registrasi terlebih
dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1.

Masukkan

Username

dan

http://video.kemdikbud.go.id/register.

Email

Anda

di

laman

23

Gambar 2.3
Registrasi user Vod Kemdikbud
2.

Input tulisan angka chapta yang terlihat, lalu klik “Daftar Sekarang”.

Gambar 2.4
Registrasi user Vod Kemdikbud
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3.

Cek inbox (kotak masuk) email dari @vod.kemdikbud.go.id, lalu klik
pada "links aktivasi akun" yang tersedia.

Gambar 2.5
Aktivasi user Vod Kemdikbud melalui email

4.

Unduh video pembelajaran yang akan anda unduh. Format video yang
disajikan FLV dan MP4.

2.1.3.3. Implementasi Video Tutorial VOD Kemdikbud
Video tutorial yang akan diterapkan pada penelitian ini merupakan video
yang telah diunduh di laman VOD Kemdikbud dan berformat video FLV.
Walaupun terdapat layanan video streaming (online) pada laman VOD
Kemdikbud, namun untuk menghindari kendala-kendala yang ada nantinya seperti
sinyal internet yang tidak stabil, maka peneliti telah mengunduh video tutorial
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pembelajaran terlebih dahulu, kemudian video tutorial tersebut diputar melalui PC
yang tersambung LCD Proyektor. Siswa juga dapat memanfaatkannya video
tutorial tersebut secara individu, sehingga video tutorial tidak terbatas
penerapannya hanya dalam proses pembelajaran di sekolah. Siswa dapat
menggunakan komputer, ponsel, dan alat-alat komunikasi elektronik lainnya yang
berkemampuan mengakses konten audio-visual untuk mengakses video tutorial
tersebut.
Sesuai dengan materi pokok yang dibahas, video tutorial yang akan
diterapkan adalah video pembelajaran Membangun Jaringan LAN. Terdapat dua
video pembelajaran yang akan diterapkan, video pertama merupakan pengenalan
jaringan LAN; jenis jaringan LAN (peer to peer dan client server), tipe
pengkabelan, topologi jaringan, serta kelebihan dan kelemahan topologi jaringan.
Sedangkan pada video kedua bermaterikan konfigurasi jaringan LAN; pemberian
nama komputer, dan konfigurasi hardware NIC (Network Interface Card).
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Gambar 2.6
Tampilan awal video tutorial Membangun jaringan LAN

Gambar 2.7
Tampilan isi video tutorial Membangun jaringan LAN
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Gambar 2.8
Tampilan isi video tutorial Membangun jaringan LAN

Gambar 2.9
Tampilan penutup video tutorial Membangun jaringan LAN
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2.2. Hasil Belajar
Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang
membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (product) menunjuk
pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang
mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Dalam siklus input-proseshasil, hasil dapat dengan jelas dibedakan dengan input akibat perubahan oleh
proses. Begitu pula dalam kegiatan belajar mengajar, setelah mengalami belajar
siswa berubah perilakunya dibanding sebelumnya (Purwanto, 2014:44).
Belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku pada
individu yang belajar. Aspek perubahan itu mengacu kepada taksonomi tujuan
pengajaran yang dikembangkan oleh Bloom, Simpson, dan Harrow mencakup
aspek kognitif, afektif dan psikomotorik (Winkel dalam Purwanto, 2014:45).
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia
menerima pengalaman belajaranya. Horwart Kingsley membagi tiga macam hasil
belajar, yakni (a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c)
sikap dan cita-cita (Sudjana dalam Arikunto, 2006:22).
Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri
siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap
dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan
pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari
tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan menjadi sopan dan sebagainya.
Dimyati dan Mudjiono (2006:3-4) juga menyebutkan hasil belajar
merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi
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guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi
siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa hasil belajar
adalah

kemampuan-kemampuan

yang

dimiliki

siswa

setelah

menerima

pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek
kognitif,

afektif,

dan

psikomotorik.

Pada

belajar

kognitif,

prosesnya

mengakibatkan perubahan dalam aspek kemampuan berpikir (cognitive), pada
belajar afektif mengakibatkan perubahan dalam aspek kemampuan merasakan
(afective), sedangkan belajar psikomotorik memberikan hasil belajar berupa
ketrampilan (psychomotoric). Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi
yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan
tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Hasil belajar memiliki berbagai manfaat yang penting khususnya bagi siswa
maupun guru. Bagi siswa dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa dapat
menilai apakah cara belajarnya sudah efektif untuk mencapai hasil dan
meningkatkannya di masa mendatang. Hasil belajar juga menginformasikan hasil
jerih payah siswa dalam belajar. Hasil belajar yang tinggi akan memuaskannya
dan makin memotivasinya untuk meningkatkan menjadi lebih baik. Hasil belajar
yang rendah akan memacu siswa untuk meningkatkan hasil belajarnya (Gronlund
dan Linn dalam Purwanto, 2014:11).
Bagi

guru,

hasil

belajar

dapat

menginformasikan

apakah

tujuan

pembelajaran sudah tercapai melalui proses pembelajaran. Dengan melihat hasil
evaluasi, guru menilai efektivitas proses pembelajarannya. Hasil belajar
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merupakan cermin hasil kerja guru. Berdasarkan hasil belajar siswa, guru akan
terdorong untuk memperbaiki proses pembelajarannya agar hasil belajar yang
dicapai lebih optimal. Hasil belajar yang tinggi akan memuaskan dan memotivasi
untuk terus meningkatkan, sedang hasil belajar yang rendah memacu guru untuk
memperbaiki pembelajarannya.
Menurut teori dari Benyamin Bloom, klasifikasi hasil belajar dibagi menjadi
tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris.
Perinciannya adalah sebagai berikut:
1. Ranah kognitif
Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek,
yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis,
dan evaluasi.
2. Ranah afektif
Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan,
jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi.
3. Ranah psikomotoris
Berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak.
Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Diantara
ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di
sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi
bahan pengajaran (Sudjana dalam Arikunto, 2006:22-23).
Potensi perilaku untuk diubah, pengubahan perilaku dan hasil perubahan
perilaku dapat digambarkan sebagai berikut:
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Tabel 2.1
Domain Hasil Belajar
INPUT

PROSES

Siswa:

Proses

1. Kognitif

mengajar

HASIL

belajar Siswa:
1. Kognitif

2. Afektif

2. Afektif

3. Psikomotorik

3. Psikomotorik

Potensi perilaku yang Usaha mengubah Perilaku yang telah berubah:
dapat diubah

perilaku

1. Efek pengajaran
2. Efek Pengiring
(Purwanto, 2014:49)

2.3. Penelitian yang Relevan
1.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulia Rahmayani, Jurusan Pendidikan
Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2011 yang berjudul Pengaruh
Penggunaan Multimedia Berbasis Camtasia Studio Terhadap Hasil Belajar
Matematika Siswa. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui
pengaruh penggunaan multimedia berbasis Camtasia Studio (Video
Tutorial) terhadap hasil belajar matematika siswa dengan siswa yang diajar
menggunakan multimedia PowerPoint 2007.

2.

Penelitian Yogi Nurcahyo Dinata, Jurusan Pendidikan Teknik Sipil Dan
Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013
yang berjudul Penggunaan Media Pembelajaran Video Tutorial Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Teknik Gambar Bangunan SMK N 1
Seyegan Pada Mata Pelajaran Menggambar Dengan Autocad. Penelitian
tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dimana hasil belajar
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siswa yang menggunakan video tutorial lebih tinggi dibanding yang
menggunakan media konvensional. Dengan demikian, media pembelajaran
video tutorial ini efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata
pelajaran menggambar dengan autocad.
3.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fatkhiyati, Jurusan Teknik Elektro,
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, tahun 2015 yang berjudul
Implementasi Pembelajaran Integrated Video Tutorial Based Learning
Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Database Siswa
Kelas XI RPL SMK Negeri 10 Semarang. Penelitian tersebut menunjukan
bahwa penerapan Integrated Video Tutorial dapat meningkatkan prestasi
belajar siswa kelas XI dalam kompetensi membuat database dan
merelasikan database menggunakan PHP MyAdmin.

2.4. Kerangka Berpikir
Proses pembelajaran membangun jaringan dalam mata pelajaran produktif
di SMK menggunakan beberapa metode pembelajaran. Berbagai metode
pembelajaran bertujuan dan digunakan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif,
dan psikomotor. Siswa dituntut untuk memahami materi tidak sekedar menulis
maupun mendengarkan namun juga mampu belajar sambil bekerja. Oleh karena
itu, proses pembelajaran dengan video tutorial merupakan metode yang cukup
efektif

untuk

menyampaikan

dan

memberikan

contoh

serta

dapat

memvisualisasikan hal yang abstrak menjadi konkrit kepada siswa mengenai
materi sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi.
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Selain itu, model pembelajaran menggunakan video tutorial juga
membantu guru dalam hal inovasi penyampaian materi pelajaran, sehingga
pembelajaran cenderung tidak monoton dan siswa tidak jenuh terhadap
pembelajaran. Video tutorial juga mampu menguatkan pemahaman yang lebih
nyata bagi siswa. Dengan demikian, apabila pembelajaran melalui video tutorial
diterapkan dengan baik maka siswa lebih fokus serta mudah dalam belajar serta
memiliki daya ingat dan pemahaman yang lebih baik lagi yang dapat
meningkatkan hasil belajar siswa dan melatih kemandirian siswa.

Kondisi Awal

Tindakan

Kondisi Akhir

Guru belum
menggunakan
video tutorial

Hasil belajar siswa
rendah

Guru
menggunakan
video tutorial

Penggunaan video
tutorial secara
berkelompok

Diduga melalui penerapan video
tutorial dapat meningkatkan hasil
belajar siswa kelas X TKJ SMK
Al-Islam Surakarta

Bagan 2.1
Kerangka Berpikir
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2.5. Hipotesis
Berdasarkan landasan teori di atas maka hipotesis dalam penelitian ini
adalah:
Ha: Ada perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran membangun jaringan
setelah menerapkan media pembelajaran video tutorial pada siswa kelas X
SMK Al Islam Surakarta.
Ho: Tidak ada perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran membangun
jaringan setelah menerapkan media pembelajaran video tutorial pada siswa
kelas X SMK Al Islam Surakarta.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
5.1.1. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media
pembelajaran video tutorial lebih tinggi daripada hasil belajar siswa yang
menggunakan media presentasi. Terdapat perbedaan yang signifikan antara
rata-rata hasil pretest dan posttest kedua kelompok, yakni kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol. Dimana rata-rata pretest kelompok
eksperimen dan kontrol masing-masing sebesar 54,2 dan 54,3 sedangkan
hasil posttest kelompok eksperimen dan kontrol masing-masing sebesar
70,2 dan 60,8. Dengan demikian rata-rata hasil belajar siswa dengan
menggunakan media video tutorial lebih besar dari rata-rata hasil belajar
siswa dengan menggunakan media presentasi.
5.1.2. Keefektifan media pembelajaran video tutorial dalam proses pembelajaran
terbukti efektif. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan nilai pretest dan
posttest siswa yang memperoleh thitung sebesar 7,188 dengan ttabel untuk
jumlah responden 27 siswa adalah 2,056 maka thitung > ttabel. Berdasarkan
hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar
siswa sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran video

54

55

tutorial pada materi pokok membangun jaringan dasar sehingga media
pembelajaran video tutorial efektif.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti dapat
memberi saran sebagai berikut:
5.2.1. Media pembelajaran video tutorial ini dapat dimanfaatkan dan digunakan
sebagai media pembelajaran untuk membantu guru dalam penyampaian
materi. Karena dalam penelitian ini, media pembelajaran video tutorial
dapat meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan sebelum
siswa menggunakan media pembelajaran video tutorial.
5.2.2. Media pembelajaran video tutorial dapat digunakan sebagai media
pembelajaran mandiri bagi siswa serta sarana pembelajaran yang
menyenangkan dan memudahkan siswa dalam memahami materi yang
diajarkan. Sehingga pembelajaran cenderung tidak monoton yang
membuat siswa tidak cepat bosan terhadap materi yang disampaikan guru.
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