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Ayun Tri Hartati. 2019. Pembuatan Media Pembelajaran Video Alat Berat Pada 

Mata Kuliah Pemindahan Tanah Mekanis Untuk Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Tekni Bangunan Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri 

Semarang. Dosen Pembimbing: Drs. Harijadi Gunawan B.W., M.Pd. 

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. 

 
Pada Mata Kuliah Pemindahan Tanah Mekanis terdapat materi mengenai Alat 

Berat. Dimana pada Pemindahan Tanah Mekanis terdapat berbagai alat berat, 

diantaranya; alat penggali dan alat pemuat. Media yang digunakan pembelajaran 

pada saat ini masih menggunakan metode konvensional (ceramah). Pembuatan 

video alat berat: alat penggali dan alat pemuat merupakan salah satu alternatif untuk 

menjadi solusi alat bantu yang benar-benar baik agar proses belajar menjadi efektif, 

menarik, interaktif, menyenangkan dan dapat memperjelas penyajian pesan, 

mengatasi keterbatasan ruang dan mengatasi sikap pasif pelaku belajar. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian R&D (Research and 

Development). Tahapan penelitian tersusun atas lima tahapan, yaitu (1) Potensi dan 

masalah, (2) Pengumpulan data, (3) Desain produk, (4) Validasi desain, (5) Revisi 

desain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi pustaka, 

kuesioner, dan dokumentasi. 

Dari hasil analisis kebutuhan materi terhadap mahasiswa dilakukan 

mendapatkan persentase sebesar 73% menunjukkan bahwa Mahasiswa mengetahui 

materi namun masih kurang memahami isi materi. Pembuatan video alat berat, 

diantaranya; alat penggali dan alat pemuat menggunakan model four-D. Hasil 

penilaian yang didapatkan dari ahli materi mendapatkan rata-rata 85 dengan 

presentase 85.8% berada pada kategori Sangat Layak. Hasil penilaian yang 

didapatkan dari ahli media mendapatkan rata-rata 90.7 dengan presentase 91.3% 

berada pada kategori Sangat Layak. Hasil hasil penilaian Persepsi Mahasiswa yang 

mendapatkan rata-rata 85 dengan presentase 86.3% berada pada kategori Sangat 

Baik. 

 
Kata Kunci : Video Alat Berat, Alat Penggali, Alat Pemuat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan proses pembelajaran kepada peserta didik agar 

memiliki pemahaman terhadap sesuatu dan membuatnya menjadi seseorang yang 

kritis dalam berpikir. Dengan adanya pendidikan maka manusia dapat memiliki 

kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan ketrampilan yang 

bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Adanya pendidikan pula 

berbagai aspek kehidupan dikembangkan melalui proses belajar dan pembelajaran. 

Salah satu tolak ukur kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan, 

maka diperlukan lembaga pendidikan yang mampu mencetak sumber daya manusia 

yang berkualitas. 

“Belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang dimana 

perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku, seperti 

peningkatan pengetahuan, ketrampilan, daya pikir, pemahaman sikap, dan berbagai 

kemampuan lainnya. Dari segi psikologi perbedaan individu ditimbulkan oleh 

berbagai macam aspek baik secara langsung atau tidak langsung yang timbul dari 

pelaku belajar. Adapun aspek-aspek tersebut, yaitu; kognitif (pengetahuan), afektif 

(kemampuan), dan psikomotorik (keterampilan), tidak ketinggalan juga termasuk 

intelegensia, minat, bakat dan keadaan sosial ekonomi. Dalam proses pembelajaran 

terdapat tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu; pemateri belajar (dosen, 

guru, instruktur atau tentor) yang berfungsi sebagai komunikator, pelaku belajar 

 

 

1 
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(mahasiswa atau siswa) yang berperan sebagai komunikan, bahan ajar yang 

merupakan pesan yang akan disampaikan kepada pelaku belajar untuk dipelajari” 

(Situmorang, 2009). 

Kedudukan alat bantu memiliki peranan yang penting karena dapat membantu 

proses belajar mahasiswa. Penggunaan alat bantu, bahan belajar yang abstrak dapat 

dikongkritkan dan membuat suasana belajar yang tidak menarik menjadi menarik. 

Banyak alat bantu atau media belajar diciptakan untuk belajar mandiri saat ini, 

namun untuk mencari suatu pilihan atau solusi alat bantu yang benar-benar baik 

agar proses belajar menjadi efektif, menarik dan interaktif serta menyenangkan 

merupakan suatu permasalahan yang perlu dicari solusinya. Alat bantu atau media 

untuk belajar mandiri pada era kemajuan teknologi sangat dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran untuk dapat membantu mengatasi berbagai hambatan dalam proses 

pembelajaran termasuk hambatan psikologis, hambatan fisik, hambatan kultural 

dan hambatan lingkungan. Secara umum media pembelajaran mempunyai 

kegunaan, yaitu; memperjelas penyajian pesan, mengatasi keterbatasan ruang dan 

mengatasi sikap pasif pelaku belajar. Dengan demikian penggunaan media sebagai 

sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran mempunyai arti penting untuk 

melengkapi, memelihara, memperkaya proses pembelajaran media kedudukan 

untuk meningkatkan kegiatan akademik pelaku belajar. 

Alat bantu atau media pembelajaran dibuat dan digunakan sesuai dengan 

subyek dan urgensi dari mata kuliah. Subyek mata kuliah yang cenderung bersifat 

hafalan atau teoritis dalam pentransferannya mungkin cukup hanya dengan 

memakai buku panduan. Lain halnya dengan pembelajaran yang cenderung ke arah 
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aplikatif atau praktek yang membutuhkan informasi tambahan. Dalam pelajaran 

praktek, dalam memvisualkan suatu bahan ajar terkadang mengalami hambatan 

yang disebabkan oleh keterbatasan pengajar, peralatan, alat, bahan, biaya dan 

sebagainya di mana proses penyampaian informasi atau transfer ilmu tidak cukup 

hanya dengan penyampaian secara verbal (ceramah). Berkenaan dengan hal 

tersebut, terkadang pembelajar sebagai penyampai informasi kepada pelaku belajar 

kurang dapat menciptakan suasana belajar yang menarik dan kondusif. 

Pada Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan di Universitas Negeri 

Semarang terdapat mata kuliah Pemindahan Tanah Mekanis yang membahas 

mengenai pekerjaan awal didalam konstruksi atau suatu proyek pembangunan. 

Dalam sebuah proyek pembangunan terdapat banyak tahapan pekerjaan 

diantaranya ialah pekerjaan pengolahan lahan. Dimana seorang kontraktor wajib 

membersihkan lokasi proyek dari hal-hal yang dapat menghambat proses 

pembangunan. Pekerjaan ini dapat diartikan dengan suatu pekerjaan yang 

memindahkan sejumlah volume tanah dengan menggunakan bantuan alat-alat 

mekanis. Pekerjaan ini berhubungan dengan kegiatan penggalian (digging, 

breaking, loosening) dan pemuatan (loading) tanah atau batuan dengan 

menggunakan alat-alat mekanis (alat-alat berat/besar). 

Alat-alat berat yang sering dikenal di dalam ilmu Teknik Sipil merupakan alat 

yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan 

pembangunan suatu struktur bangunan. Alat berat merupakan faktor penting dalam 

sebuah proyek, terutama proyek-proyek konstruksi maupun pertambangan dan 

kegiatan lainnya dengan skala yang besar. 
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Dilakukan dengan cara mekanis atau menggunakan bantuan tenaga mesin atau 

peralatan berat bertujuan untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan 

pekerjaannya karena setiap pekerjaan konstruksi memperhitungkan masalah 

efisiensi waktu dan efektifitas kegiatan pada proyek yang berskala besar sehingga 

hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah dengan waktu yang relatif 

lebih singkat. 

Kaitannya dengan mata kuliah Pendidikan Tanah Mekanis, para mahasiswa 

lulusan Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan dengan keahlian 

diluar Teknik Sipil pada umumnya akan asing dengan alat berat yang terdapat di 

dunia Teknik Sipil. Akan tetapi, mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik 

Bangunan dituntut mampu memahami, mengerti dan dapat mengajarkan ilmu-ilmu 

Teknik Sipil didunia pendidikan. Pada mata kuliah Pemindahan Tanah Mekanis 

mencakup kriteria/indikator, diantaranya; (1) Mendefinisikan tentang macam alat 

penggali dan pemuat, (2) Mengerti kegunaan dan perhitugan kemmapuan produksi 

alat. Kriteria/indikator tersebut tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester 

mata kuliah Pemindahan Tanah Mekanis. 

Melalui media pembelajaran video ini diharapkan dapat memotivasi belajar 

mahasiswa mejadi lebih mandiri, kreatif, efektif, dan efisien serta dapat menjadi 

alat bantu yang benar-benar baik agar proses belajar menjadi efektif, menarik dan 

interaktif serta menyenangkan serta dapat memperjelas penyajian pesan, mengatasi 

keterbatasan ruang dan mengatasi sikap pasif pelaku belajar. 

Bertolak dari latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan dalam bentuk 

penulisan skripsi dengan judul “Pembuatan Media Pembelajaran Video Alat 
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Berat pada Mata Kuliah Pemindahan Tanah Mekanis untuk Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Jurusan Teknik Sipil 

Unversitas Negeri Semarang”. 

 
 

1.2 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah diterapkan untuk menghindari perkembangan permasalahan 

yang terlalu luas. Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi : 

a. Objek Penelitian 

 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Teknik 

Bangunan S1 yang telah mengambil mata kuliah Pemindahan Tanah 

Mekanis. 

b. Subjek Penelitian 

 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Media Pembelajaran Video 

Alat Berat pada Mata Kuliah Pemindahan Tanah Mekanis. 

c. Parameter Penelitian 

 

Paramater yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelayakan produk 

Media Pembelajaran Video Alat Berat pada Mata Kuliah Pemindahan 

Tanah Mekanis ditinjau dari Ahli Media, Ahli Materi dan mahasiswa 

Pendidikan Teknik Bangunan S1 yang telah mengambil mata kuliah 

Pemindahan Tanah Mekanis. 

d. Materi Perkuliahan 

 

Materi yang dibahas dalam penelitian ini disesuaikan pada Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) pada pertemuan minggu ke 11 dengan 

kriteria/indikator, diantaranya; (1) Mendefinisikan tentang macam alat 
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penggali dan pemuat, (2) Mengetahui kegunaan dan perhitungan 

kemampuan produksi alat pada mata kuliah Pemindahan Tanah Mekanis 

program studi Pendidikan Teknik Bangunan kurikulum 2016. 

e. Buku Panduan 

 

Bentuk buku panduan yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

 

handbook dan e-book. 

 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana tingkat kelayakan Media Video Alat Berat pada Mata Kuliah 

Pemindahan Tanah Mekanis ditinjau dari Ahli Media dan Ahli Materi? 

b. Bagaimana respon kelayakan Media Video Alat Berat pada Mata Kuliah 

Pemindahan Tanah Mekanis ditinjau dari mahasiswa yang mengambil mata 

kuliah Pemindahan Tanah Mekanis? 

 
 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat 

disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut: 

a. Mengetahui tingkat kelayakan Media Video Alat Berat pada Mata Kuliah 

Pemindahan Tanah Mekanis ditinjau dari Ahli Media dan Ahli Materi. 
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b. Mengetahui respon kelayakan Media Video Alat Berat pada Mata Kuliah 

Pemindahan Tanah Mekanis ditinjau dari mahasiswa yang mengambil mata 

kuliah Pemindahan Tanah Mekanis. 

 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat. 

Kegunaan atau manfaat dari penelitian dibagi menjadi kegunaan teoritis dan praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah ilmu 

pengetahuan mengenai alat berat pada Mata Kuliah Pemindahan Tanah 

Mekanis. 

b. Manfaat Praktis 

 

1) Bagi Penulis 

 

Menambah pengetahuan penulis mengenai materi alat berat pada Mata 

Kuliah Pemindahan Tanah Mekanis. 

2) Bagi Mahasiswa 

 

Membantu mahasiswa dalam memahami berbagai materi alat berat pada 

Mata Kuliah Pemindahan Tanah Mekanis. 

3) Bagi Dosen 

 

Sebagai referensi tambahan yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. 
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4) Bagi Perguruan Tinggi 

 

Sebagai bahan kajian untuk proses pembelajaran di Universitas Negeri 

Semarang. 

 
 

1.6 Sistematika Penelitian 

 

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, isi dan 

bagian akhir. 

a. Bagian Awal 

 

Bagian awal skripsi meliputi: judul, abstrak, lembar pengesahan, motto, dan 

bagian persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan daftar lampiran. 

b. Bagian Isi 

 

Bagian isi skripsi disajikan dalam lima bab, dengan beberapa sub bab pada 

tiap babnya. 

BAB I : Pendahuluan 

 

Bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II : Landasan Teori 

 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian 

dan dijadikan acuan peneliti untuk mengadakan penelitian, 

alur penelitian. 
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BAB III : Metode Penelitian 

 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah penelitian, metode 

penelitian, dan teknik pengumpulan data. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Bab ini berisi tentang penjelasan analisis data penelitian, hasil 

penelitian, dan pembahasannya. 

BAB V : Penutup 

 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran- 

saran yang akan diberikan berdasarkan penelitian. 

c. Bagian Akhir 

 

Bagian akhir ini berisikan daftar pustaka dan lamiran- 

lampiran yang mendukung hasil penelitian. 



 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 

Menurut UU RI No.20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 20: “ Pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar”. Media pembelajaran adalah salah satu komponen 

pendukung keberhasilan suatu proses belajar mengajar. Media dalam 

pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan yang 

disampaikan pemateri belajar. 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

 

Melalui proses pembelajaran tersebut dapat mengembangkan 

kreatifitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

pelaku belajar, serta dapat meningkatkan kemampuan 

mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. Definisi belajar 

pun memiliki berbagai versi. Secara umum pengertian pembelajaran 

adalah proses interaksi antara pelaku belajar dengan pemateri 

belajar dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang 

meliputi guru/dosen dan siswa/mahasiswa yang saling bertukar 

informasi. 

Dengan kata lain, definisi pembelajaran adalah proses untuk 

membantu pelaku belajar agar dapat belajar dengan baik. Atau dapat 
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pula diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh pemateri 

belajar agar terjadinya perubahan tingkah laku pada diri pelaku 

belajar tersebut dalam proses belajarnya. Dimana peruahan tersebut 

berupa kemampuan baru yang berlaku dalam waktu tertentu dan 

karena adanya usaha oleh kedua belah pihak. 

Pengertian pembelajaran adalah seperangkat perisriwa- 

peristiwa eksternal yang dirangcang untuk mendukung beberapa 

proses belajar yang bersifat internal (Gagne, 1977). Sedangkan 

menurut Arifin pada tahun 2010:10; “Pembelajaran merupakan 

suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan sistemik yang bersifat 

interaktif dan komunikatif antara pendidik “guru” dengan siswa, 

sumber belajar, dan lingkungan untuk menciptakan suatu kondisi 

yang memungkinkan terjadinya tindakan belajar siswa”. Dan Oemar 

Hamalik menyatakan: “Pembelajaran merupakan kombinasi yang 

tertata meliputi segala unsur manusiawi, perlengkapan, fasilitas, 

prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan dari 

pembelajaran. Beliau mengemukakan tiga rumusan yang dianggap 

penting tentang pembelajaran yaitu; (a) pembelajaran merupakan 

upaya dalam mengorganisasikan lingkungan pendidikan untuk 

menciptakan situasi dan kondisi belajar bagi pelaku belajar, (b) 

pembelajaran merupakan upaya penting dalam mempersiapkan 

pelaku belajar untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan 

diharapkan, (c) pembelajaran merupakan proses dalam membantu 
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pelaku belajar untuk menghadapi kehidupan atau terjun di 

lingkungan masyarakat. 

2.1.2 Tujuan Pembelajaran 

 

Banyak pengertian dari para ahli mengenai tujuan dari suatu 

pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, tujuan merupakan 

persoalan tentang misi dan visi suatu lembaga pendidikan. Dimana 

tujuan penyelenggaraan pendidikan tersebut diturunkan dari visi dan 

misi lembaga, dan sebagai arah yang harus dijadikan rujukan dalam 

proses pembelajaran. Komponen ini memiliki fungsi yang sangat 

penting dalam sistem pembelajaran. Jika diibaratkan, tujuan 

pembelajaran adalah jantungnya, dan suatu proses pembelajaran 

terjadi apabila terdapat tujuan yang harus dicapai. 

Tujuan dari suatu pembelajaran ialah tercapainya perubahan 

perilaku atau kompetensi pada pelaku belajar setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Tujuan tersebut dapat dirumuskan dalam 

bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Menurut Robert F. 

Mager pada tahun 1962 menyatakan; “Tujuan pembelajaran adalah 

perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh 

pelaku belajar pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu”. 

Sedangkan menurut Kemp pada tahun 1977 dan David E. Kapel 

pada tahun 1981 menyatakan; “Tujuan pembelajaran suatu 

pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau 

penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk 
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menggambarkan hasil belajar yang diharapkan”. Dan Henry 

Ellington pada tahun 1984 menyatakan; “Tujuan pembelajaran 

adalah pernyataan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil 

belajar”. Sementara Oemar Hamalik pada tahun 2005 menyatakan: 

“Tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku 

yang diharapkan tercapai oleh pelaku belajar setelah berlangsung 

pembelajaran”. 

Meski para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang 

beragam, tetapi semuanya menunjuk pada esensi yang sama, bahwa; 

(a) tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau 

kompetensi pada pelaku belajar setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. (b) tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau 

deskripsi yang spesifik. 

Yang menarik untuk digarisbawahi yaitu dari pemikiran Kemp 

dan David E. Kapel bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus 

diwujudkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mengandung implikasi 

bahwa setiap perencanaan pembelajaran seyogyanya dibuat secara 

tertulis (written plan). 

a. Tujuan Pembelajaran Kognitif 

 

Kawasan kognitif yaitu kawasan yang berkaitan dengan 

aspek-aspekk intelektual atau berfikir/nalar seperti pengetahuan, 

pengertian, dan keterampilan berpikir. Tujuan pembelajaran 

kognitif diharapkan agar pelaku belajar dapat: 
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1) Mengetahui, yakni mempelajari dan mengingat fakta, kata- 

kata, istilah, peristiwa, konsep, aturan, kategori, metodologi, 

teori dan sebagainya. 

2) Memahami, yakni menafsirkan sesuatu, menterjemahkannya 

dalam bentuk lain, menyatakannya dengan kata-kata sendiri, 

mengambil kesimpulan berdasarkan apa yang diketahui, 

menduga akibat sesuatu berdasarkan pengetahuan yang 

dimiliki, dan sebagainya. 

3) Menerapkan, yaitu menggunakan apa yang dipelajari dalam 

situasi baru,mentransfer. 

4) Menganalisis, yaitu menguraikan suatu keseluruhan dalam 

bagian-bagianuntuk melihat hakikat bagian-bagiannya serta 

hubungan antara bagian-bagian itu. 

5) Mensintesis, yaitu menggabungkan bagian-bagian dan secara 

kreatif membentuk sesuatu yang baru. 

6) Mengevaluasi, yakni menggunakan kriteria untuk menilai 

sesuatu. 

b. Tujuan Pembelajaran Psikomotorik 

 

Kawasan psikomotor yaitu kawasan yang berkaitan dengan 

aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf 

dan otot dan fungsi fsikis. Tujuan pembelajaran psikomotor 

diharapkan agar pelaku belajar dapat: 
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1) Persepsi, mampu untuk memilah dan memilih bagian organ 

tubuh yang mau digunakan. 

2) Kesiapan, mampu untuk menyiapkan organ tubuh yang akan 

digunakan. (pemanasan). 

3) Gerakan terbimbing, mampu untuk dibimbing. 

 

4) Gerakan terbiasa, mampu belajar sendiri tanpa ada 

bimbingan. 

5) Gerakan kompleks, mampu luwes. Dalam 1 waktu pelaku 

belajar mampu mengerjakan banyak aktifitas. 

6) Penyesuaian, mampu menyesuaikan situasi dan kondisi. 

 

7) Kreativitas, mampu menciptakan pola gerakan baru. 

 

Sifatnya khas, tidak dimiliki orang lain dan tidak meniru 

orang lain. 

Adapun tujuan pembelajaran psikomotor yang lain yaitu 

agar pelaku belajar mampu : 

1) Melakukan gerakan fisik seperti berjalan, melompat, berlari, 

menarik, mendorong, dan memanipulasi. 

2) Menunjukan kemampuan perseptual secara visual, auditif, 

taktial, kinestetik serta mengkordinasi seluruhnya. 

3) Memperlihatkan kemampuan fisik yang mengandung 

ketahanan kekutan, kelenturan, kelincahan dan kecepatan 

bereaksi 
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4) Melakukan gerakan yang terampil serta terkordinasi dalam 

permainan, olahraga, dan kesenian 

Mengadakan komunikasi non-verbal, yakni dapat 

menyampaikan pesanmelalui gerak muka, gerakan tangan, 

penampilan, dan ekspresi kreatif seperti tarian. 

2.1.3 Fungsi Media Pembelajaran 

 

Istilah media mula-mula dikenal dengan alat peraga, kemudian 

dikenal dengan istilah audio visual aids (alat bantu 

pandang/dengar). Selanjutnya disebut instructional materials 

(materi pembelajaran), dan kini istilah yang lazim digunakan dalam 

dunia pendidikan nasional adalah instructional media (media 

pendidikan atau media pembelajaran). Dalam perkembangannya, 

sekarang muncul istilah e-Learning. Huruf “e” merupakan singkatan 

dari “elektronik”. Artinya media pembelajaran berupa alat 

elektronik, meliputi CD Multimedia Interaktif sebagai bahan ajar 

Offline dan Web sebagai bahan ajar online. 

Dalam rangka upaya peningkatan atau mempertinggi mutu 

proses kegiatan belajar-mengajar maka muncul media 

pembelajaran. Oleh karena itu, harus diperhatikan prinsip-prinsip 

penggunaanya antara lain: 

a. Penggunaan media pengajaran hendaknya dipandang 

sebagai bagian integral dari suatu sistem pengajaran dan 

bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai 
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tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya 

dimanfaatkan sewaktu-waktu. 

b. Media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber 

belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah 

yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. 

c. Pemateri belajar hendaknya menguasai teknik-teknik dari 

suatu media pengajaran yang digunakan. 

d. Pemateri belajar seharusnya memperhitungkan untung 

ruginya pemanfaatan suatu media pengajaran. 

e. Penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara 

sistematis bukan sembarang mengunakannya. 

f. Jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari 

macam media, maka pemateri belajar dapat memanfaatkan 

multi media yang menguntungkan dan memperlancar proses 

pembelajaran dan juga dapat merangsang pelaku belajar 

dalam belajar. 

Levie & Lents (1982) mengemukakan empat fungsi media 

pembelajaran, khususnya media visual yaitu; (a) Fungsi atensi, (b) 

Fungsi afektif, (c) Fungsi kognitif, (d) Fungsi kompensatoris. 

a. Fungsi Atensi 

 

Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik 

dan mengarahkan perhatian pelaku belajar untuk 

berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan 
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makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi 

pelajaran. Sering kali pada awal pelajaran pelaku belajar 

tidak tertarik dengan materi pelajaran atau mata pelajaran itu 

merupakan salah satu pelajaran yang tidak disenangi oleh 

para pelaku belajar sehingga mereka tidak memperhatikan. 

Media gambar khususnya gambar yang diproyeksikan 

melalui overhead projector dapat menenangkan dan 

mengarahkan perhatian para pelaku belajar kepada pelajaran 

yang akan mereka terima. Dengan demikian, kemungkinan 

untuk memperoleh dan mengingat isi pelajaran semakin 

besar. 

b. Fungsi Afektif 

 

Media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan 

pelaku belajar ketika belajar (atau membaca) teks yang 

bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah 

emosi dan sikap pelaku belajar, misalnya informasi yang 

menyangkut masalah sosial atau ras. 

c. Fungsi Kognitif 

 

Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan 

penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau 

gambar memperlancar pencapaiaan tujuan untuk memahami 

dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam 

gambar. 



19 
 

 

 

 

 

 

 

d. Fungsi Kompensatoris 

 

Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari 

hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan 

konteks untuk memahami teks membantu pelaku belajar 

yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan 

informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan 

kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk 

mengakomodasikan pelaku belajar yang lemah dan lambat 

menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan 

dengan teks atau disajikan secara verbal. 

e. Media pembelajaran menurut Kemp & Dayton (1985:28), 

dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu 

digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok 

pendengar yang besar jumlahnya, yaitu; (a) Memotivasi 

minat atau tindakan, (b) Menyajikan informasi, (c) Memberi 

instruksi. 

Untuk memenuhi fungsi motivasi, media pembelajaran dapat 

direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hasil yang 

diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang para pelaku 

belajar atau pendengar untuk bertindak (turut memikul tanggung 

jawab, melayani secara sukarela, atau memberikan sumbangan 

material). Pencapaian tujuan ini akan memperngaruhi sikap, nilai, 

dan emosi. 
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Untuk tujuan informasi, media pembelajaran dapat digunakan 

dalam rangka penyajian informasi dihadapan sekelompok pelaku 

belajar. Isi dan bentuk penyajian bersifat amat umum, berfungsi 

sebagai pengantar, ringkasan laporan, atau pengetahuan latar 

belakang. Penyajian dapat pula berbentuk hiburan, drama, atau 

teknik motivasi. Ketika mendengar atau menonton bahan informasi, 

para pelaku belajar bersifat pasif. Partisipasi yang diharapkan dari 

pelaku belajar hanya terbatas pada persetujuan atau ketidaksetujuan 

mereka secara mental atau terbatas pada perasaan tidak senang, 

netral, maupun senang. 

Media berfungsi untuk tujuan instruksi, dimana informasi yang 

terdapat dalam media tersebut harus melibatkan pelaku belajar baik 

dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata 

sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara 

lebih sistematis dan psikologis dilihat dari segi prinsip-prinsip 

belajar agar dapat menyiapkan instruksi yang efektif. Disamping 

menyenangkan, media pembelajaran harus dapat memberikan 

pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan setiap 

pelaku belajar. 
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2.1.4 Manfaat Media Pembelajaran 

 

Secara umum media pendidikan mempunyai kegunaan- 

kegunaan sebagai berikut: 

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat 

verbalistis (dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan 

belaka). 

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, 

seperti misalnya: 

1) Objek yang terlalu besar, bisa digantikan dengan realita, 

gambar, film bingkai, film, atau model. 

2) Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film 

bingkai, film, atau gambar. 

3) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat 

dibantu dengan timelapse atau high-speed photography. 

4) Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa 

ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, 

foto maupun secara verbal. 

5) Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) 

dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain, 

dan 

6) Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, 

iklim, dan lain-lain) dapat di visualkan dalam bentuk 

film, film bingkai, gambar, dan lain-lain. 
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Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 

mengatasi sikap pasif pelaku belajar. Dalam hal ini media 

pendidikan berguna untuk; (a) Menimbulkan kegairahan belajar. (b) 

Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara pelaku belajar 

dengan lingkungan dan kenyataan. (c) Memungkinkan pelaku 

belajar dapat belajar menurut kemampuan dan minatnya. 

Dengan sifat yang unik pada setiap pelaku belajar, ditambah 

dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda sedangkan 

kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap 

pelaku belajar, maka pemateri belajar banyak mengalami kesulitan 

apabila kendala tersebut harus diatasi secara individu. Hal tersebut 

akan lebih sulit apabila latar belakang lingkungan pemateri belajar 

dengan pelaku belajar berbeda. Permasalahan tersebut dapat diatasi 

dengan media pendidikan, yaitu dengan kemampuannya dalam; (a) 

Memberikan perangsang yang sama, (b) Mempersamakan 

pengalaman, (c) Menimbulkan persepsi yang sama. 

Dale (1969:180) mengemukakan bahwa bahan-bahan audio 

visual dapat memberikan banyak manfaat asalkan guru berperan 

aktif dalam proses pembelajaran. Hubungan pemateri belajar dan 

pelaku belajar tetap merupakan elemen paling penting dalam sistem 

pendidikan modern saat ini. Pemateri belajar harus selalu hadir 

untuk menyajikan materi pelajaran dengan bantuan media apa saja 

agar manfaat berikut dapat terealisasi: 
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a. Meningkatkan rasa saling pengertian dan simpati dalam 

kelas. 

b. Membuahkan perubahan signifikan tingkah lalu pelaku 

belajar. 

c. Menunjukkan hubungan antar mata pelajaran dan kebutuhan 

pelaku belajar dengan meningkatnya motivasi belajar para 

pelaku belajar. 

d. Membawa kesegaran dan variasi bagi pengalaman belajar 

para pelaku belajar. 

e. Membuat hasil belajar lebih bermakna bagi berbagai 

kemampuan pelaku belajar. 

f. Mendorong pemanfaatan yang bermakna dari mata pelajaran 

dengan jalan melibatkan imajinasi dan partisipasi aktif yang 

mengakibatkan meningkatnya hasil belajar. 

g. Memberikan umpan balik yang diperlukan yang dapat 

membantu pelaku belajar menemukan seberapa banyak telah 

mereka pelajar. 

h. Melengkapi pengalaman yang kaya dengan pengalaman itu 

konsep-konsep yang berkala dapat kembangkan. 

i. Memperluas wawasan dan pengalaman pelaku belajar yang 

mencerminkan pembelajaran non-verbalistik dan membuat 

generalisasi yang tepat. 
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j. Meyakinkan diri bahwa urutan dan kejelasan pikiran yang 

pelaku belajar butuhkan jika mereka membangun struktur 

konsep dan system gagasan yang bermakna. 

Sudjana dan Rivai (1992:2) mengemukakan manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar para pelaku belajar, yaitu: 

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian pelaku belajar 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga 

dapat lebih dipahami oleh pelaku belajar dan 

memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran. 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh 

pemateri belajar, sehingga pelaku belajar tidak bosan dan 

pemateri belajar tidak kehabisan tenaga, terlebih lagi apabila 

pemateri belajar mengajar pada setiap jam pelajaran. 

d. Pelaku belajar dapat lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian pemateri 

belajar, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain- 

lain. 

Encyclopedei of Educational Research dalam Hamalik 

(1994:15) merincikan manfaat media pendidikan sebagai berikut: 
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a. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh 

karena itu mengurangi verbalisme. 

b. Memperbesar perhatian pelaku belajar. 

 

c. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan 

belajar, untuk membuat pelajaran lebih tertata. 

d. Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan 

kegiatan berusaha sendiri di kalangan pelaku belajar. 

e. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinou, 

terutama melalui gambar hidup. 

f. Membantu tubuhnya pengertian yang dapat membantu 

perkembangan kemampuan berbahasa. 

g. Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh 

dengan cara lain, dan membantu efisiensi dan keragaman 

yang lebih baik. 

2.1.5 Klasifikasi Media Pembelajaran 

 

Menurut Sudjana dan Rivai (1998: 3), klasifikasi media 

pendidikan dilihat dari fungsi dan peranannya dalam mempertinggi 

proses pembelajaran adalah: (a) Media grafis, sering juga disebut 

sebagai media dua dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran 

panjang dan lebar. Yang termasuk dalam jenis media garis antara 

lain seperti: gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, 

komik dan lain-lain. (b) Media tiga dimensi, yaitu dalam bentuk 

model seperti: model padat (solid model), model penampang, model 
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susun, model kerja, mock up, diorama dan lain-lain. (c) Media 

poyeksi, seperti: slide, film strips, film, penggunaan OHP dan lain- 

lain. (d) Penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. 

Klasifikasi media berdasarkan persepsi indera yang diperoleh, 

secara mendasar dibedakan dalam tiga kelas yaitu: media audio, 

media visiual, dan media audiovisiual. Klasifikasi tersebut 

berdasarkan pada persepsi panca indera manusia yang meliputi 

indera pendengaran, penglihatan, serta gabungan antara indera 

pendengaran dan penglihatan. Hamalik (1992: 50) menafsirkan 

media pembelajaran dari sudut pandang yang lebih luas, dalam arti 

tidak hanya terbatas pada alat-alat audio visiual yang dapat dilihat 

dan didengar, melainkan sampai pada kondisi dimana para pelaku 

belajar dapat melakukan sendiri. Lebih lanjut, klasifikasi media 

pembelajaran menurut Hamalik antara lain sebagai berikut: (1) 

Bahan-bahan cetakan atau bacaan (supplementary materials). 

Berupa bahan bacaan seperti: buku, komik, koran, majalah, buletin, 

folder, periodical (berkala), pamphlet dan lain-lain. Bahan-bahan ini 

lebih mengutamakan kegiatan membaca atau menggunakan simbol- 

simbol kata dan visual. (2) Alat-alat audio visual, alat-alat yang 

tergolong dalam kategori ini antara lain: (a) media pendidikan tanpa 

proyeksi, seperti: papan tulis, papan temple, papan planel, bagan 

diagram, poster, kartoon, komik dan gambar. (b) Media pendidikan 

tiga dimensi, seperti: model, benda asli, contoh, benda tiruan, 
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diorama, boneka, topeng, ritatoon, rotatoo, setandar lebih baik, peta 

globe, pameran dan museum sekolah. (c) Media pendidikan yang 

menggunakan teknik atau masinal, seperti: slide dan film strip, film, 

rekaman, radio, televisi, laboratorium elektronika, perkakas 

otoinstruktif, ruang kelas otomatis, sistem interkomunikasi dan 

komputer. (3) Sumber-sumber masyarakat. Berupa objek-objek 

peninggalan sejarah, dokumentasi, bahan-bahan, maslah-masalah, 

dan sebagainya dari berbagai bidang, yang meliputi daerah, 

penduduk, sejarah, jenis-jenis kehidupan, mata pencahaian, industri, 

perbankan, perdagangan, pemerintahan, kebudayaan dan politik, 

dan lain-lain. (4) Kumpulan benda-benda (material collections). 

Berupa benda-benda atau barang-barang yang dibawa dari 

masyarakat ke sekolah untuk dipelajari seperti: potongan kaca, 

potongan sendok, daun, benih, bibit, bahan kimia, darah dan lain- 

lain. (5) Contoh-contoh kelakuan yang dicontohkan oleh pemateri 

belajar. Meliputi semua contoh kelakuan yang dipertunjukkan oleh 

pemateri belajar sewaktu mengajar, misalnya dengan tangan, 

dengan kaki, gerakan badan, mimik dan lain-lain. Taraf berpikir 

manusia mengikuti tahap pekembangan dimulai dari berfikir 

kongkret menuju berfikir abstrak, dimulai berfikir sederhana menuju 

ke berfikir kompleks. Edgar memberikan klasifikasi pengalaman 

menurut tingkat dari yang paling kongkret ke yang paling abstrak 

dalam usaha untuk memanfaatkan media pembelajaran. Klasifikasi 
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tersebut kemudian dikenal dengan nama kerucut pengalaman (cone 

og experience). Kerucut pengalaman ini dapat dilihat pada gambar 

di bawah: 

 

Gambar 2.1. Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

 

Berdasarkan pada diagram tersebut, Edgar Dale mengemukakan 

bahwa pada tingkat kongkret orang memperoleh pengalaman 

(belajar) dari kenyataan yang diperoleh dalam kehidupan. 

Selanjutnya, untuk memperoleh pengetahuaan atau pengalaman 

akan meningkat menuju ke tingkat yang lebih tinggi, yang akhirnya 

tiba pada puncak kerucut dimana pengalaman itu dapat diperoleh, 

walaupun hanya dalam bentuk simbol atau lambing-lambang kata 

(Latuheru 1992: 16). Berdasarkan Gambar 1 dan klasifikasi tersebut 

dapat ditarik kesimpulan logis bahwa pada prinsipnya proses belajar 

harus bergerak mulai dari persepsi kongkret, menuju kesimbolisasi 

abstrak. Jadi jalur proses belajar merupakan jalur induktif, dengan 

pengalaman sebagai bimbingan. 
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2.1.6 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

 

Media pembelajaran sangat berperan untuk keberhasilan proses 

belajar mengajar. Peranan media pembelajaran terutama adalah 

untuk membantu penyampaian materi kepada pelaku belajar. Dalam 

hal ini bisa terlihat bahwa tingkat kualitas atau hasil belajar juga 

dipengaruhi oleh kualitas media pembelajaran yang digunakan. 

Untuk mendapatkan kualitas media pembelajaran yang baik 

agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses 

belajar mengajar, maka diperlukan pemilihan dan perencanaan 

penggunaan media pembelajaran yang baik dan tepat. Pemilihan 

media pembelajaran yang tepat ini menjadikan media pembelajaran 

efektif digunakan dan tidak sia-sia jika diterapkan. 

Arsyad (2013: 74) menjelaskan bahwa kriteria pemilihan media 

bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan 

bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Maka beberapa 

kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media 

pembelajaran yang baik adalah sebagai berikut: 

a. Sesuai Dengan Tujuan 

 

Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan 

instruksional dimana akan lebih baik jika mengacu 

setidaknya dua dari tiga ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran 

sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. 
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Media pembelajaran juga bukan hanya mampu 

mempengaruhi aspek intelegensi pelaku belajar, namun juga 

aspek lain yaitu sikap dan perbuatan. 

b. Tepat Mendukung Materi yang Bersifat Fakta, Konsep, 

Prinsip, dan Generalisasi 

Tidak semua materi dapat disajikan secara gamblang 

melalui media pembelajaran, terkadang harus disajikan 

dalam konsep atau simbol atau sesuatu yang lebih umum 

baru kemudian disertakan penjelasan. Ini memerlukan 

proses dan keterampilan khusus dari pelaku belajar untuk 

memahami hingga menganalisis materi yang disajikan. 

Media pembelajaran yang dipilih hendaknya mampu 

diselaraskan menurut kemampuan dan kebutuhan pelaku 

belajar dalam mendalami isi materi. 

c. Praktis, Luwes, dan Bertahan 

 

Media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal dan 

selalu berbasis teknologi. Pemanfaatan lingkungan dan 

sesuatu yang sederhana namun secara tepat guna akan lebih 

efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal dan 

rumit. Simpel dan mudah dalam penggunaan, harga 

terjangkau dan dapat bertahan lama serta dapat digunakan 

secara terus menerus patut menjadi salah satu pertimbangan 

utama dalam memilih media pembelajaran. 
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d. Mampu dan Terampil Menggunakan 

 

Apapun media yang dipilih. Pemateri belajar harus 

mampu menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat 

media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana 

keterampilan pemateri belajar menggunakan media 

pembelajaran tersebut. Keterampilan penggunaan media 

pembelajaran ini juga nantinya dapat diturunkan kepada 

pelaku belajar sehingga pelaku belajar juga mampu terampil 

menggunakan media pembelajaran yang dipilih. 

e. Pengelompokan Sasaran 

 

Pelaku belajar terdiri dari banyak kelompok belajar yang 

heterogen. Antara kelompok satu dengan yang lain tentu 

tidak akan sama. Untuk itu pemilihan media pembelajaran 

tidak dapat disama ratakan, memang untuk media 

pembelajaran tertentu yang bersifat universal masih dapat 

digunakan, namun untuk yang lebih khusus masing-masing 

kelompok belajar harus dipertimbangkan pemilihan media 

pembelajaran untuk masing-masing kelompok. 

Hal yang perlu diperhatikan mengenai kelompok belajar 

para pelaku belajar sebagai sasaran ini misalnya besar kecil 

kelompok yang bisa digolongkan menjadi 4 yaitu kelompok 

besar, kelompok sedang, kelompok kecil, dan perorangan. 

Latar belakang secara umum tiap kelompok perlu 
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diperhatikan seperti latar belakang ekonomi, sosial, budaya, 

dan lain-lain. Kemampuan belajar masing-masing pelaku 

belajar dalam kelompok juga wajib diperhatikan untuk 

memilih mana media pembelajaran yang tepat untuk dipilih. 

f. Mutu Teknis 

 

Pemilihan media yang akan digunakan harus memenuhi 

persyaratan teknis tertentu. Pemateri belajar tidak dapat asal 

menentukan media pembelajaran meskipun sudah 

memenuhi kriteria sebelumnya. Tiap produk yang dijadikan 

media pembelajaran tentu memiliki standar tertentu agar 

produk tersebut baik digunakan, jika produk tersebut belum 

memiliki standar khusus pemateri belajar harus mampu 

menentukan standar untuk produk tersebut agar dapat 

digunakan untuk media pembelajaran. 

Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan dalam 

pembelajaran yang memperhatikan kriteria-kriteria tersebut akan 

menghasilkan atau menemukan media pembelajaran yang 

berkualitas dan sesuai atau tepat digunakan untuk masing-masing 

materi pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih juga mampu 

dengan mudah membantu pemateri belajar menyampaikan materi 

kepada pelaku belajar, pelaku belajar juga dapat lebih mudah 

menerima dan memahami materi pembelajaran dengan bantuan 

media pembelajaran yang sudah dipilih berdasarkan kriteria diatas. 
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2.2 Video Pembelajaran 

 

2.2.1 Pengertian Video Pembelajaran 

 

Video pembelajaran adalah media untuk mentransfer 

pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bagian dari proses 

belajar. Lebih interaktif dan lebih spesifik dari sebuah buku atau 

kuliah, tutorial berusaha untuk mengajar dengan contoh dan 

memberikan informasi untuk menyelesaikan tugas tertentu. 

Menurut Cheppy Riyana (2007): “Media video pembelajaran 

adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan- 

pesan pembelajaran baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori 

aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu 

materi pembelajaran”. 

Video merupakan bahan pembelajaran tampak dengar (audio 

visual) yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan- 

pesan/materi pelajaran. Dikatakan tampak dengar kerena unsur 

dengar (audio) dan unsur tampak (visual/video) dapat disajikan 

serentak. 

“Video yaitu bahan pembelajaran yang dikemas melalaui pita 

video dan dapat dilihat melalui video/VCD player yang 

dihubungkan ke monitor televisi” (Sungkono 2003:65). Media video 

pembelajaran dapat digolongkan kedalam jenis media audio visual 

aids (AVA) atau media yang dapat dilihat dan didengar. Biasanya 

media ini disimpan dalam bentuk piringan atau pita. Media VCD 
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adalah media dengan sistem penyimpanan dan perekam video 

dimana signal audio visual direkam pada disk plastic bukan pada 

pita magnetic (Arsyad 2004:36). 

2.2.2 Karakteristik Video Pembelajaran 

 

Menurut Cheppy Riyana (2007:8-11) untuk menghasilkan video 

pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas 

penggunanya maka pengembangan video pembelajaran harus 

memperhatikan karakteristik dan kriterianya. Karakteristik video 

pembelajaran yaitu: 

a. Clarity of Massage (kejalasan pesan) 

 

Dengan media video pelaku belajar dapat memahami 

pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi 

dapat diterima secara utuh sehingga dengan sendirinya 

informasi akan tersimpan dalam memory jangka panjang dan 

bersifat retensi. 

b. Stand Alone (berdiri sendiri). 

 

Video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan 

ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan 

bahan ajar lain. 

c. 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 
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bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan 

pemakai dalam merespon, mengakses sesuai dengan 

keinginan. 

d. Representasi Isi 

 

Materi harus benar-benar representatif, misalnya materi 

simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya materi pelajaran 

baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi media video. 

e. Visualisasi dengan media 

 

Materi dikemas secara multimedia terdapat didalamnya 

teks, animasi, sound, dan video sesuai tuntutan materi. 

Materi-materi yang digunakan bersifat aplikatif, berproses, 

sulit terjangkau berbahaya apabila langsung dipraktikkan, 

memiliki tingkat keakurasian tinggi. 

f. Menggunakan kualitas resolusi yang tinggi 

 

Tampilan berupa grafis media video dibuat dengan 

teknologi rakayasa digital dengan resolusi tinggi tetapi 

support untuk setiap spech system computer. 

g. Dapat digunakan secara klasikal atau individual 

 

Video pembelajaran dapat digunakan oleh para pelaku 

belajar secara individual, tidak hanya dalam sekolah, tetapi 

juga dirumah. Dapat pula digunakan secara klasikal dengan 

jumlah pelaku belajar maksimal 50 orang bisa dapat dipandu 
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oleh pemateri belajar atau cukup mendengarkan uraian 

narasi dari narator yang telah tersedia dalam program. 

2.2.3 Mekanisme Produksi Video Pembelajaran 

 

Video itu berkenaan dengan apa yang dapat dilihat, utamanya 

adalah gambar hidup (bergerak; motion), proses perekamannya, dan 

penayangannya yang tentunya melibatkan teknologi. Karenanya, 

banyak orang yang memahami video dalam dua pengertian: 

a. Sebagai rekaman gambar hidup yang ditayangkan. Aplikasi 

umum dari video adalah televisi atau media proyektor 

lainnya; dan 

b. Sebagai teknologi, yaitu teknologi pemrosesan sinyal 

elektronik mewakilkan gambar bergerak. Di sini istilah 

video juga digunakan sebagai singkatan dari video tape, dan 

juga perekam video dan pemutar video. 

Seperti halnya dalam pembuatan proyek video klip, film, iklan 

layanan masyarakat, website dan lain-lainnya, pembuatan video 

pembelajaran pun membutuhkan tahapan dalam pembuatannya. 

Adapun tahapannya terbagi dalam 3 kategori besar yaitu: Pra 

Produksi, Proses Produksi dan Pasca Produksi. 

a. Pra-produksi (sebelum pembuatan) 

 

Dalam pra produksi ini pembuat video pembelajaran harus 

memahami dan mengerti apa yang akan dilakukan sebelum 

pembuatan/produksi, karena untuk menghindari kesalahan atau 
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kerugian baik materi maupun finansial yang dibutuhkan, serta 

untuk mempersiapkan kebutuhan yang digunakan dalam proses 

produksi. Pra-Produksi ini terbagi dalam tahapan sebagai 

berikut: 

1) Telaah kurikulum 

 

Dalam mengembangkan media untuk menunjang 

pembelajaran, semestinya mengacu pada kurikulum. 

Kurikulum dijadikan sebagai acuan utama, dalam 

menentukan kompetensi yang akan dimuat untuk diajarkan 

kepada pelaku belajar melalui media video pembelajaran. 

Sehingga media pembelajaran yang dibuat sesuai dengan 

tujuan dan tepat sasaran. 

Telaah kurikulum harus dilakukan oleh pemateri belajar, 

dikaji oleh ahli materi dan ahli media. Peranan pemateri 

belajar adalah menentukan materi dalam media yang dapat 

mewakili kompetensi yang diharapkan akan sesuai dengan 

kompetensi dan jenjang pendidik. 

2) Pemilihan materi/informasi yang akan disajikan 

 

Pembuatan video pembelajaran harus mengerti materi 

yang akan disajikan. Sehingga ketika ada pertanyaan 

terhadap materi maka harus bisa mempertanggung 

jawabkannya. Dan harus memberikan batasan terhadap 

materi/informasi yang akan disajikan. Materi/Informasi 
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dapat bersumber dari Buku, Internet, Majalah , Koran 

maupun media lainnya dengan mencantumkan sumbernya 

dalam halaman atau slide khusus sumber materi sebagai 

tingkat validitas dari materi yang disampaikan. 

3) Menganalisa target / sasaran dari Video pembelajaran yang 

dibuat 

Video pembelajaran yang dibuat nantinya akan 

ditampilkan / dipresentasikan kepada khalayak ramai. Oleh 

karena itu, pembuatan video pembelajaran harus 

mengetahui sasaran atau targetnya, apakah untuk siswa 

smp, sma atau untuk anak-anak bahkan untuk orang tua 

sekalipun. Sehingga materi/informasi dapat disampaikan 

dengan baik dan benar. Untuk sasaran dari video 

pembelajaran ini ialah mahasiswa Pendidikan Teknik 

Bangunan S1 yang telah mengambil mata kuliah 

Pemindahan Tanah Mekanis. 

4) Menganalisa dan mempersiapkan perlengkapan yang 

dibutuhkan. 

Dalam proses produksi pasti membutuhkan alat-alat dan 

perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Pembuatan video 

pembelajaran harus mengerti perlengkapan yang digunakan 

dalam proses pembuatannya, antara lain komputer/laptop, 

kamera digital, dan aplikasi Adobe Premiere Pro. 
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5) Mencari dan mengumpulkan Referensi terkait. 

 

Sebelum memulai pembuatan, sebaiknya mencari 

sebanyak-banyaknya referensi baik dari materi maupun 

contoh interaktif. Dengan adanya referensi ini pembuatan 

video pembelajaran dapat mengolah kreatifitasnya dengan 

memperhatikan dan melihat referensi yang didapat. 

Referensi dapat dicari di Internet, Majalah, koran, televisi 

dan sebagainya. Jadi, referensi yang kami gunakan dalam 

pembuatan video pembelajaran ini berupa materi Alat Berat 

pada pekerjaan Pemindahan Tanah Mekanis. 

6) Membuat Jadwal/Schedule Produksi. 

 

Hal yang penting adalah ketepatan waktu dalam proses 

produksi, karena berkaitan dengan client/audience. Jadwal 

sangat menentukan apakah proses produksi tersendat atau 

tidak. Jika tidak memiliki jadwal produksi maka dapat 

dipastikan proses produksi akan berjalan secara lancar, yang 

menyebabkan konsistensi dari pembuat video pembelajaran 

menjadi tidak ada atau hilang. 

7) Proses produksi 

 

Dalam proses produksi ini, pembuatan video 

pembelajaran dilakukan secara urut karena dalam prosesnya 

telah dibantu dengan adanya konsep serta jadwal yang telah 

tertata sebelumnya yaitu pada pra-produksi. 
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8) Pasca Produksi 

 

Tahapan terakhir dalam pembuatan video pembelajaran 

adalah pasca produksi, yaitu tahapan dimana video 

pembelajaran siap untuk dipublikasikan. Tahapan ini 

meliputi, publikasi video dalam bentuk file. 

2.2.4 Tujuan Penggunaan Media Video dalam Pembelajaran 

 

Ronal Anderson, (1987: 104) mengemukakan tentang beberapa 

tujuandari pembelajaran menggunakan media video yaitu mencakup 

tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga tujuan ini dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Tujuan Kognitif 

 

1) Dapat mengembangkan kemampuan kognitif yang 

menyangkut kemampuan mengenal kembali dan 

kemampuan memberikan rangsangan berupa gerak dan 

sensasi. 

2) Dapat mempertunjukkan serangkaian gambar diam tanpa 

suara sebagaimana media foto dan film bingkai 

meskipun kurang ekonomis. 

3) Video dapat digunakan untuk menunjukkan contoh cara 

bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, 

khususnya menyangkut interaksi manusiawi. 
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b. Tujuan Afektif 

 

Dengan menggunakan efek dan tekhnik, video dapat 

menjadi media yang sangat baik dalam mempengaruhi sikap 

dan emosi. 

c. Tujuan Psikomotorik 

 

1) Video merupakan media yang tepat untuk 

memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut 

gerak. Dengan alat ini diperjelas baik dengan cara 

memperlambat ataupun mempercepat gerakan yang 

ditampilkan. 

2) Melalui video pelaku belajar langsung mendapat umpan 

balik secara visual terhadap kemampuan mereka 

sehingga mampu mencoba keterampilan yang 

menyangkut gerakan tadi. 

Melihat beberapa tujuan yang dipaparkan di atas, sangatlah jelas 

peran video dalam pembelajaran. Video juga bisa dimanfaatkan 

untuk hampir semua topik, model-model pembelajaran, dan setiap 

ranah: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada ranah kognitif, 

pelaku belajar dapat mengobservasi rekreasi dramatis dari kejadian 

sejarah masa lalu dan rekaman aktual dari peristiwa terkini, karena 

unsur warna, suara dan gerak di sini mampu membuat karakter 

berasa lebih hidup. Selain itu dengan melihat video, setelah atau 

sebelum membaca, dapat memperkuat pemahaman pelaku belajar 
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terhadap materi ajar. Pada ranah afektif, video dapat memperkuat 

pelaku belajar dalam merasakan unsur emosi dan penyikapan dari 

pembelajaran yang efektif. Pada ranah psikomotorik, video 

memiliki keunggulan dalam memperlihatkan bagaimana sesuatu 

bekerja, video pembelajaran yang merekam kegiatan motorik/gerak 

dapat memberikan kesempatan pada pelaku belajar untuk 

mengamati dan mengevaluasi kembali kegiatan tersebut. 

Sebagai bahan ajar non-cetak, video kaya akan informasi untuk 

diinformasikan dalam proses pembelajaran karena pembelajaran 

dapat sampai ke peserta didik secara langsung. Selain itu, video 

menambah dimensi barudalam pembelajaran, peserta didik tidak 

hanya melihat gambar dari bahan ajar cetak dan suara dari program 

audio, tetapi di dalam video, pelaku belajar bisa memperoleh 

keduanya, yaitu gambar bergerak beserta suara yang menyertainya. 

2.2.5 Manfaat Penggunaan Video Pembelajaran 

 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal sangatlah 

perlu menggunakan media sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran. Adapun manfaat penggunaan media video pada 

proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Sangat membantu tenaga pengajar dalam mencapai efektifitas 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran yang mayoritas 

praktek. 
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2) Memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam waktu 

yang singkat. 

3) Dapat merangsang minat belajar pelaku belajar untuk lebih 

mandiri. 

4) Peserta didik dapat berdiskusi atau minta penjelasan kepada 

teman sekelasnya. 

5) Pelaku belajar dapat belajar untuk lebih berkonsentrasi. 

 

6) Daya nalar pelaku belajar lebih terfokus dan lebih kompeten. 

 

7) Pelaku belajar menjadi aktif dan termotivasi untuk 

mempraktekan latihan-latihan. 

8) Hal-hal yang bersifat abstrak dapat dikonkretkan. 

 

2.2.6 Kelebihan dan Kekurangan Video Pembelajaran 

 

Kelebihan Media Video Pembelajaran 

a. Mengatasi jarak dan waktu. 

b. Mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara 

realistis dalam waktu yang singkat. 

c. Dapat membawa pelaku belajar berpetualang dari negara satu ke 

negara lainnya, dan dari masa yang satu ke masa yang lain. 

d. Dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan. 

e. Pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat. 

f. Mengembangkan pikiran dan pendapat para pelaku belajar. 

g. Mengembangkan imajinasi. 

h. Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan 

yang lebih realistis. 

i. Mampu berperan sebagai media utama untuk 

mendokumentasikan realitas sosial yang akan dibedah di dalam 

kelas. 
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j. Mampu berperan sebagai storyteller yang dapat memancing 

kreativitas pelaku belajar dalam mengekspresikan gagasannya 

Kelemahan Media Video Pembelajaran 

a. Sebagaimana media audio-visual yang lain, video terlalu 

menekankan pentingnya materi ketimbang proses 

pengembangan materi tersebut. 

b. Pemenfaatan media ini juga terkesan memakan biaya yang tidak 

murah. 

Penayangannya juga terkait peralatan lainnya seperti video player, 

layar bagi kelas besar beserta LCDnya, dan lain-lain. 

2.2.7 Tinjauan Materi 

 

Klasifikasi fungsional alat berat Alat Penggali dan Pemuat 

 

Jenis alat ini dikenal dengan istilah Exavator. Beberapa alat berat 

yang digunakan untuk pekerjaan penggalian diantaranya: 

a. Backhoe 

 

 
Gambar 2.2 Tampilan Backhoe 

 

Backhoe adalah alat berat yang digunakan untuk 

melakukan pekerjaan penggalian yang letaknya di bawah 
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kedudukan backhoe itu sendiri. Fungsi backhoe sama seperti 

dragline dan clamshell, namun backhoe dapat menggali 

dengan kedalaman yang jauh lebih teliti, juga bisa digunakan 

sebagai alat pemuat. 

Fungsi umum Backhoe Loader adalah melakukan 

penggalian, pembuatan parit, penimbunan kembali, dan 

penanganan material. Alat berat ini biasa digunakan pada: 

Konstruksi Umum, Penghancuran dan Penggalian, 

Pembuatan Lanskap, Pemecahan Aspal dan Pengerasan 

Jalan 

Pada umumnya jenis backhoe dibedakan menurut 

kendalinya adalah: 

1) Dengan kabel controlled 

 

2) Dengan hydraulic controlled 

 

Gerakan backhoe dalam beroperasi terdiri dari : 

 

1) Mengisi bucket 

 

2) Mengayun. 

 

3) Membongkar beban. 

 

4) Mengayun balik. 

 

Empat gerakan dasar tersebut menentukan lama waktu 

siklus, tetapi waktu siklus ini juga tergantung dari ukuran 

backhoe. Backhoe yang kecil waktu siklusnya akan lebih 

cepat daripada backhoe yang besar, dan tentu saja juga 
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menentukan kondisi kerja seperti penggalian tanah yang ulet 
 

atau penggalian parit. 
 

Rumus: 𝑄 = 𝑉 𝑥 
60

 
𝐶𝑇 

 

 

𝑥 𝑆 𝑥 𝐵𝐹𝐹 𝑥 𝐸 

 

Keterangan: 

 

• Q= Produktivitas Alat (m3/jam) 

 

• V= Volume Bucket (m3) 

 

• 60 = Satuan untuk megubah Cycle Time 1 Trip satuan 

detik ke menit (1 menit =60 detik) 

• CT= Cycle Time (Menit) 

 

• S = Standard Kapasitas Muatan (m3) 

 

• BFF = Bucket Fill Factor (%) 

 

• E = Faktor Efisiensi Alat (%) 

 

Jadi produktivitas alat tergantung pada: 

 

1. Jenis alat/kapasitas alat 

 

2. Time Cycle atau Waktu Siklus: daya alat, kecepatan 

alat, kondisi lapangan 

3. Efisiensi: kondisi alat, metode pelaksanaan, cuaca, 

topografi, keahlian operator dll 

Siklus Waktu: (Waktu Gali + Waktu Putar Muatan + 

Waktu Buang + Waktu Putar) 

Faktor Koreksi: 

 

S, Faktor Standard Kapasitas Muatan (Nunnally,2007) 
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BFF, Faktor Pengisian Bucket (Peurifoy,2006) 

 

E, Faktor Efisiensi Kerja Alat (Permen PU 

No.11/PRT/M/2013) 

 

Contoh Soal Backhoe: 

Apabila diketahui backhoe dengan kapasitas alat 1,6 m3. 

Rata-rata kedalaman penggalian adalah 1 m dengan 

maksimum kedalaman penggalian 2 m. Sudut putar alat 75o. 

Asumsi efisiensi kerja adalah 50 menit/jam. Nilai BFF 

penggalian tanah 80-110 %. Gunakan 85%. Waktu siklus 

0,375 menit. Berapa produktivitas backhoe? 

Diketahui: 

a. Kapasitas Bucket (V) = 1.6 m3 

b. Kedalaman Penggalian  = 1 m 

c. Maksimum Kedalaman  = 2 m 

d. Efisiensi (E) = 50 menit/jam 

e. Nilai BFF = 80-110 % 

f. Wakti Siklus (CT) = 0.375 menit 

Jawab: 

1) Menghitung Faktor Kedalaman Ayunan: 
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𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚 

𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 
= 

𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 

 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚 = 

 

 
𝑥 100% 

 
1 
𝑥 100% 

2 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚 =  50%   dengan sudut 

putar alat 75o 

𝑆 = 1.16 (Diambil dari tabel Faktor Kedalaman 

Ayunan dengan sudut putar alat 75o) 

2) Menghitung Produktivitas Alat: 

60 
𝑄 = 𝑉 𝑥   

𝐶𝑇 
𝑥 𝑆 𝑥 𝐵𝐹𝐹 𝑥 𝐸 

 

60 50 
𝑄 = 1.6 𝑥   

0.375 
𝑥 1.16 𝑥 0.85 𝑥 

60 

𝑄 = 210.346 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 

b. Front Shovel 

 

Gambar 2.3 Tampilan Front Shovel 

Front Shovel adalah alat berat yang terdiri daro boom, 

arm serta bucket dan digerakkan oleh tenaga hidrolis yang 

dimotori dengan mesin disel dan berada di atas roda rantai. 

Front Shovel termasuk dalam alat penggali hidrolis memiliki 

bucket yang dipasangkan didepannya. Dimaksud alat 

penggali didepannya adalah alat yang bekerja karena adanya 
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tekanan hidrolis pada mesin didalam pengoperasiannya. Alat 

penggeraknya adalah tractor. 

Fungsi Front Shovel untuk menggali material yang 

letaknya diatas permukaan tempat alat tersebut berada. Alat 

ini mempunyai kemampuan untuk menggali material yang 

keras. Jika material yang digali bersifat lunak maka front 

shovel akan mengalami kesulitan. Kapasitas bucket front 

shovel tergantung dari jenis material. 

Gerakan front shovel dalam beroperasi terdiri dari : 

 

1) Tenaga angkat utama untuk mengangkat bucket didalam 

material yang digali 

2) Tenaga angkat tambahan untuk menggerakkan dipper 

stick ke depan yang memberikan tenaga ekstra 

3) Menarik kembali : Gerakan ke belakang dari dipper stick 

untuk melepaskan diri dari material 

4) Boom dinaikkan dengan sudut 35-65 

 

5) Mengayunkan kembali 

 

6) Gerakan maju atau mundur 

Rumus: 𝑄 = 𝑎 𝑥 𝑏 

Keterangan: 

• Q= Produktivitas Alat (m3/jam) 

 

• a = Produktivitas Ideal untuk Setiap Jam 

 

• b = Faktor Koreksi 
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Siklus Waktu: (Waktu Muat + Waktu Putar + Waktu 

Bongkar + Waktu Putar) 

Faktor Koreksi: 

 

Faktor Produksi Ideal Front Shovel dan Tinggi Gali Optimal 
 

 
Faktor Koreksi Sudut Putar dan % Tinggi Gali Optimal 
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Faktor Koreksi Keadaan Medan dan Keadaan Managemen 
 

 
Contoh Soal Front Shovel: 

 

Apabila diketahui sebuah front shovel bucket 1 cu-yd 

menggali tanah lempung keras berupa tebing dengan 

ketinggian 2.3 m. Sudut putar (swing) 75˚ dengan kondisi 

pekerjaan sedang dan kondisi terlaksana baik. Berapa 

produksi shovel perjam? 

Diketahui: 

 

a. Ketinggian Tebing = 2.3 m 

 

b. Sudut Putar = 75˚ 

Jawab: 

1) Dari Tabel Faktor Produksi Ideal Front Shovel, untuk 

Tanah Lempung Keras dengan ukuran bucket 1 cu-yd 

diperoleh: 

a. Produksi Ideal = 145 cu-yd/jam (BM) 

 

b. Tinggi Gali Optimum 9 feet = 2.75 m dengan Tinggi 

Galian 2.30 m 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢 
 

𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 
= 

𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 

 

𝑥 100% 
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𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚 = 
2.30 

 
 

2.75 

 

𝑥 100% 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚 =  83.64% 

 

2) Faktor Koreksi Sudut 75˚ dengan presentase 

kedalaman optimum 83.64% dengan interpolasi linier 

didapat faktor koreksi: 

% 75% 

80 1.04 

83.64 ? 

100 1.07 

 

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 = 1.04 + 
83.64−80.00 

𝑥 (1.07 − 
100−80 

 

1.04) 

 
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 = 1.05 

 

3) Untuk kondisi pekerjaan sedang dan kondisi terlaksana 

baik, dari tabel di dapat faktor koreksi = 0.69 

4) Menghitung Produktivitas Alat: 

 

𝑄 = 𝑎 𝑥 𝑏 

 
𝑄 = 145 𝑥 1.05 𝑥 0.69 

 

𝑄 = 105.05 𝑐𝑢 − 𝑦𝑑/𝑗𝑎𝑚(𝐵𝑀) 
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c. Dragline 
 
 

Gambar 2.4 Tampilan Dragline 

 

Dragline adalah alat untuk menggali tanah dan 

memuatkan pada alat-alat angkut, misalnya truck atau ke 

tempat penimbunan yang dekat dengan tempat galian. 

Pada umumnya fungsi dragline untuk beberapa proyek 

ialah untuk menggali, tetapi dalam beberapa hal, dragline 

mempunyai keuntungan yang umumnya disebabkan oleh 

keadaan medan dan bahan yang perlu digali. Dragline 

biasanya tidak perlu masuk kedalam tempat galian yntuk 

melaksanakan pekerjaannya, dragline dapat bekerja dengan 

ditempatkan pada lantai kerja yang baik, kemudian menggali 

pada tempat yang penuh air atau berlumpur. Alat berat ini 

biasa digunakan pada: pengalian parit-parit, sungai yang 

tebingya curam. 

Gerakan dragline dalam beroperasi terdiri dari : 
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1) Mengisi bucket dengan menarik kabel Tarik sepanjang 

lapisan material ke arah alat 

2) Mengangkat sedikit demi sedikit mengendorkan kabel 

Tarik 

3) Tumpahkan material sedikit 

 

4) Membongkar muatan 

 

5) Buckter kosong diayunkan dengan mengendorkan kabel 

angkat dan diajukan pada posisi yang lebih baik untuk 

muatan baru 

Rumus: 𝑄 = 𝑎 𝑥 𝑐 𝑥 𝐸 

 

Keterangan: 

 

• Q= Produktivitas Alat (m3/jam) 

 

• a = Produktivitas Ideal untuk Setiap Jam 

 

• c = Faktor Penggali 

 

• E = Faktor Efisiensi Alat (%) 

 

Siklus Waktu: (Melempar Bucket + Mengeruk + Angkat 

Bucket + Waktu Putar + Membuang + Waktu Putar 

Kembali) 

Faktor Koreksi: 

 

Faktor Kedalaman Optimum dan Produktivitas Ideal 

Dragline dengan Boom Pendek (m dan bcm/jam) 
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Faktor Penggali untuk Kedalaman Penggalian dan 

Pengaruh Swing 

 
Contoh Soal Dragline: 

 

Apabila diketahui dragline dengan kapasitas 1,34 m3 

digunakan untuk menggali lempung keras. Kedalaman 

penggalian 2,8 m dan sudut putaran boom adalah 90˚. 

Efisiensi kerja adalah 50 menit/jam. Berapa produktivitas 

dragline? 

Diketahui: 

 

a. Kapasitas Bucket = 1.34 m3 
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b. Kedalaman Penggalian = 2.8 m 

 

c. Sudut Putar = 90˚ 

 

d. Efisiensi = 50 menit/jam 

Jawab: 

1) Dari Tabel Faktor Kedalaman Optimum dan 

Produktivitas Ideal Dragline, untuk Tanah Lempung 

Keras dengan ukuran bucket 1.34 m3 diperoleh: 

a. Produktivitas Ideal Perjam (a) = 139 

 

b. Tinggi Gali Optimum 3.5 m dengan tinggi Galian 2.8 

m 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢 
 

𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 
= 

𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 

 

𝑥 100% 

 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚 = 
2.8 

 
 

3.5 

 

𝑥 100% 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚 =  80% 

 

2) Faktor penggali = 0.99 (sesuai tabel faktor penggali 

dengan presentase optimum dengan presentase 

kedalaman 80%) 

3) Menghitung Produktivitas Alat: 

 

𝑄 = 𝑎 𝑥 𝑐 𝑥 𝐸 

 
𝑄 = 𝑎 𝑥 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙𝑖 𝑥 𝐸 

 

50 
𝑄 = 139 𝑥 0.99 𝑥 

60 
 

𝑄 =  114.675 m3/jam 
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d. Clamshell 

 

Gambar 2.5 Tampilan Clamshell 

 

Clamshell adalah alat gali yang mirip dengan dragline 

yang hanya tinggal mengganti bucket nya saja. Clamshell 

terutama digunakan untuk mengerjakan bahan-bahan lepas, 

seperti pasir, kerikil, lumpur dan lainnya. 

Gerakan clamshell dalam beroperasi terdiri dari 

menjatuhkan bucket pada saat kosong dan mengangkatnya 

saat berisi muatan secara vertical, dengan mengayunkan 

seperti pada excavator dan membongkar muatan pada tempat 

yang dikendaki lalu mengayunkan kembali. 

Rumus: 𝑄 = 𝑉 𝑥 
60

 
𝐶𝑇 

𝑥 𝐵𝐹𝐹 𝑥 𝐸 

 

Keterangan: 

 

• Q= Produktivitas Alat (m3/jam) 

 

• V= Volume Bucket (m3) 
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• 60 = Satuan untuk megubah Cycle Time 1 Trip satuan 

detik ke menit (1 menit =60 detik) 

• CT= Cycle Time (Menit) (Waktu maju+Waktu 

Mundur+Waktu Pergantian gigi) 

• BFF = Bucket Fill Factor (%) 

 

• E = Faktor Efisiensi Alat (%) 

 

Jadi produktivitas alat tergantung pada: 

 

1. Jenis alat/kapasitas alat 

 

2. Time Cycle atau Waktu Siklus: daya alat, kecepatan 

alat, kondisi lapangan 

3. Efisiensi: kondisi alat, metode pelaksanaan, cuaca, 

topografi, keahlian operator dll 

Siklus Waktu: (Waktu Pengisian + Angkat Bucket + 

Waktu Putar + Pembongkaran) 

Faktor Koreksi: 

 

BFF, Faktor Pengisian Bucket (Peurifoy,2006) 
 

 
E, Faktor Efisiensi Kerja Alat (Permen PU 

No.11/PRT/M/2013) 
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Contoh Soal Clamshell: 

 

Apabila diketahui clamshell dengan kapasitas 1,34 m3 

digunakan untuk menggali pasir. Diperkirakan waktu siklus 

adalah 30 detik dengan efisiensi 55 menit/jam. Berapa 

produktivitas clamshell ? 

Diketahui 

 

a. Kapasitas Bucket (V) = 1.34 m3 

 

b. Siklus Waktu (CT) = 30 detik 

 

c. Efisiensi (E) = 55 menit/jam 

 

d. BFF = 1 

 

Jawab: 
 

 

𝑄 = 𝑉 𝑥 
60 

 
 

𝐶𝑇 

 

𝑥 𝐵𝐹𝐹 𝑥 𝐸 

 

 

𝑄 = 1.34 𝑥 
60 

 
 

0.50 

50 
𝑥 1 𝑥 

60 
 

𝑄 = 147.4 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 



60 
 

 

 

 

 

 

 

e. Loader 
 
 

 

Gambar 2.6 Tampilan Loader 

 

Loader adalah alat yang umum dipakai dalam proyek 

konstruksi untuk pekerjaan pemuatan material hasil 

penggalian kedalam truck atau membuat timbunan material. 

Jarak tempuh loader biasanya tidak terlalu jauh. 

Loader adalah alat untuk pemuatan material yang akan 

dibuang ke dump truck atau ke lokasi lainnya dan menggali 

pondasi basement dengan catatan ruang geraknya 

memungkinkan untuk pelaksanaan pekerjaan. 

Gerakan Loader dalam beroperasi yaitu menurunkan 

bucket diatas permukaan tanah, mendorong ke 

depan(memuat/menggusur), mengangkat bucket, membawa 

dan membuang muatan. 

Loader 

 

Rumus: 𝑄 = 𝑞 𝑥 
60

 
𝐶𝑇 

 

 
𝑥 𝐵𝐹𝐹 𝑥 𝐸 

 

Keterangan: 
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• Q= Produktivitas Alat (m3/jam) 

 

• q = Ukuran Bucket / 𝑞 = 𝐿 𝑥 𝐻2(m3) 

 

• 60 = Satuan untuk megubah Cycle Time 1 Trip satuan 

detik ke menit (1 menit =60 detik) 

• CT= Cycle Time / Waktu maju+Waktu 

Mundur+Waktu Pergantian gigi (Menit) 

• BFF = Bucket Fill Factor (%) 

 

• E = Faktor Efisiensi Alat (%) 

 

Jadi produktivitas alat tergantung pada: 

 

1. Jenis alat/kapasitas alat 

 

2. Time Cycle atau Waktu Siklus: daya alat, kecepatan 

alat, kondisi lapangan 

3. Efisiensi: kondisi alat, metode pelaksanaan, cuaca, 

topografi, keahlian operator dll 

Siklus Waktu: (Waktu Maju + Waktu Pengisian + Waktu 

Mundur + Waktu Buang) 

Faktor Koreksi: 

 

BFF, Faktor Pengisian Bucket (Peurifoy,2006) 
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E, Faktor Efisiensi Kerja Alat (Permen PU 

No.11/PRT/M/2013) 

 
 
 

 
Contoh Soal Loader: 

 

Apabila diketahui loader digunakan untuk memindahkan 

material dari timbunan setinggi ± 2,5 m ke dalam truk. 

Material merupakan material seragam dengan rata-rata 

diameter kurang dari 3 mm. Loader mempunyai kapasitas 

1,20 m3 (loader 910F) dengan jarak tempuh rata-rata 50 m. 

Waktu berputar adalah 1 menit dan efisiensi kerja adalah 
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50/60 menit per jam dengan pengoperasian tetap. Hitungah 

produktivitas loader! 

 Diketahui:  

a. Ukuran Bucket (q) = 1.20 m3 

b. Jarak Tempuh Rata-rata = 50 m 

c. Efisiensi = 50/60 

d. BFF = 1 

 
Jawab: 

 

1) Perhitungan siklus waktu: 
 

 
Berdasarkan Tabel Faktor Penambahan dan 

 

Pengurangan untuk CT dan grafik HT dan RT 

 

𝐶𝑇 = 0.05 + 0.02 + 0.01 + 0.04 + 0.05 + 0.5 

 

= 0.59 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
 

2) Menghitung Produktivitas Alat: 
 

 

𝑄 = 𝑞 𝑥 
60 

 
 

𝐶𝑇 

 

𝑥 𝐵𝐹𝐹 𝑥 𝐸 

 

 

𝑄 = 1.2 𝑥 
60 

 
 

0.59 

50 
𝑥 1 𝑥 

60 
 

𝑄 = 101.69 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
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f. Bulldozer 
 

 
Gambar 2.7 Tampilan Bulldozer 

 

Bulldozer adalah salah satu alat berat yang mempunyai 

roda rantai (track shoe) untuk pekerjaan serbaguna yang 

memiliki kemampuan traksi yang tinggi. 

Fungsi dari bulldozer pada umumnya digunakan untuk 

banyak pekerjaan seperti: melakukan pekerjaan menggali, 

mendorong, menggusur, meratakan, menarik beban, dan 

menimbun. Alat ini dapat dioperasikan pada medan yang 

berlumpur, dan berbatu. 
 

Rumus: 𝑄 = 𝑞 𝑥 
60

 
𝐶𝑇 

 

 
𝑥 𝐸 

 

Keterangan: 

 

• Q= Produktivitas Alat (m3/jam) 

 

• q = Ukuran Bucket / 𝑞 = 𝐿 𝑥 𝐻2( (m3) 

 

• 60 = Satuan untuk megubah Cycle Time 1 Trip satuan 

detik ke menit (1 menit =60 detik) 
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• CT= Cycle Time (Menit) 

 

• E = Faktor Efisiensi Alat (%) 

 

Jadi produktivitas alat tergantung pada: 

 

1. Jenis alat/kapasitas alat 

 

2. Time Cycle atau Waktu Siklus: daya alat, kecepatan 

alat, kondisi lapangan 

3. Efisiensi: kondisi alat, metode pelaksanaan, cuaca, 

topografi, keahlian operator dll 

Siklus Waktu: (Tancap Blade + Menggusur + 

Menggangkat Blade + Memutar) 

Faktor Koreksi: 

 

E, Faktor Efisiensi Kerja Alat (Permen PU 

No.11/PRT/M/2013) 

 

 
Contoh Soal Bulldozer: 

 

Apabila diketahui bulldozer memiliki lebar pisau 4 m dan 

tinggi pisau 1 m serta memiliki kecepatan maju sebesar 25 

m/menit dan kecepatan mundur 30 m/menit. Bulldozer 

menempuh jarak 100 m sekali jalan. Efisiensi alat 0.83. 

Berapakah produktivitas bulldozer? 

Diketahui: 
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a. Lebar Pisau = 4 m 

 

b. Tinggi Pisau = 1 m 

 

c. Kecepatan Maju = 25 m/menit 

 

d. Kecepatan Mundur = 30 m/menit 

 

e. Jarak Tempuh = 100 m 

 

f. Efisiensi = 0.83 

Jawab: 

1) Menghitung kapasitas pisau: 
 
 

 
𝑞 = 𝐿 𝑥 𝐻2 

 
𝑞 = 4 𝑥 12 

 
𝑞 = 4 𝑚3 

 

2) Menghitung Waktu Siklus: 
 

 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑚𝑎𝑗𝑢 = 
100 𝑚 

 
 

25     

𝑚/𝑚𝑒𝑛𝑖 

 

= 4 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 

 

 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑢𝑟 = 
100 𝑚 

 
 

30     

𝑚/𝑚𝑒𝑛𝑖 

 

= 3.333 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 

 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑔𝑖𝑔𝑖 𝑑𝑖𝑎𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛  = 0.10 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
 

Maka: 

 

𝐶𝑇 = 4 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 + 3.333 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 + 0.10 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
 

= 7.433𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
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3) Menghitung Produktivitas Alat: 
 

 

𝑄 = 𝑞 𝑥 
60 

 
 

𝐶𝑇 

 

𝑥 𝐸 

 

 

𝑄 = 4 𝑥 
60 

 
 

7.433 

 

𝑥 0.83 

 

 

𝑄 = 26.799 
𝑚3 

 
 

𝑗𝑎𝑚 
 

 

2.2.8 Kerangka Berpikir 

 

Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman 

dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan belajar adalah perubahan 

tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, ketrampilan, 

sikap, dan bahkan segenap aspek organisme atau pribadi. Kegiatan 

belajar dapat dikatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran 

tercapai. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses 

pembelajaran, diantaranya adalah perangkat pembelajaran yang 

digunakan. 

Dalam cakupan Pemindahan Tanah Mekanis, materi 

pembelajaran yang dilaksanakan memiliki karakteristik yang 

bersifat teori. Sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS), salah satu tujuan pembelajaran ini agar mahasiswa mampu 

memahami pekerjaan konstruksi, mengenai bagaimana 

mendefinisikan, mengetahui kegunaan serta karakteristik alat-alat 

berat. Sehingga, ilmu yang didapat selama perkuliahan dapat 

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu media 
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yang mampu menjelaskan secara sistematis tahap demi tahap 

mengenai pekerjaan konstruksi, mengenai bagaimana 

mendefinisikan, mengetahui kegunaan serta karakteristik alat-alat 

berat. 

Materi pembahasan media video ini berdasarkan kebutuhan 

mahasiswa, karakteristik materi dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Selain itu, penyampaiannya dibuat sederhana, sehingga 

mahasiswa yang mempelajari mata kuliah Pemindahan Tanah 

Mekanis dan sedang mengikuti perkuliahan tidak mengalami 

kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan oleh pemateri 

belajar. Media video alat berat ini dirancang sesuai dengan kaidah 

yang berlaku dalam pembuatan bahan ajar. Merujuk pada 

sistematika pembuatan bahan ajar. 

Selanjutnya, media video yang telah dibuat dilakukan pengujian 

kelayakan oleh ahli. Ahli yang dimaksudkan disini adalah ahli 

materi. Hal ini diharapkan mendapat masukan dari ahli materi untuk 

memperbaiki produk yang dibuat. 

Setelah melaksanakan uji kelayakan oleh ahli, maka dilakukan 

perbaikan atau revisi pada produk yang dibuat. Sehingga, produk 

yang dihasilkan dapat dikatakan layak untuk digunakan. Sehingga, 

media video yang telah dibuat dapat digunakan sebagai bahan ajar 

pada mata kuliah Pemindahan Tanah Mekanis Program Studi 

Pendidikan Teknik Bangunan kurikulum 2016. 
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Gambar 2.8 Kerangka Berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan video alat berat: alat penggali 

dan alat pemuat dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Analisa kebutuhan materi terhadap mahasiswa dilakukan dengan cara 

memberikan angket/kuisioner penelitian mengenai materi alat berat pada 

pekerjaan penggalian dan pemuatan yang memuat 4 aspek, diantaranya; (1) 

Pengetahuan mahasiswa mengenai Alat Berat, (2) Pengetahuan mahasiswa 

mengenai Jenis dan macam pekerjaan penggalian/pemuatan dengan Alat Berat, 

(3) Pengetahuan mahasiswa mengenai Spesifikasi Alat Berat, (4) Pengetahuan 

mahasiswa mengenai cara kerja Alat Berat. Dari ke empat aspek tersebut 

terdapat 7 Indikator dengan jumlah 29 butir soal. Pengisian angket ini dilakukan 

oleh Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2017 yang telah 

mengambil mata kuliah Pemindahan Tanah Mekanis sejumlah 30 mahasiswa. 

Dari keseluruhan aspek dirata-rata mendapat presentase sebesar 73% yang 

berarti mahasiswa memberikan jawaban bahwa masih kurang dalam memahami 

materi mengenai alat berat pada pemindahan tanah mekanis pekerjaan 

penggalian dan pemuatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 



113 
 

 

 

 

 

 

 

Uji validasi kelayakan Video Alat Berat: Alat Penggali Dan Alat Pemuat 

pada mata Kuliah Pemindahan Tanah Mekanis Jurusan Teknik Sipil Universitas 

Negeri Semarang berdasarkan penilaian Ahli Materi mendapatkan rata-rata 85 

dengan presentase 85.8% berada pada kategori Sangat Layak dan Ahli Media 

mendapatkan rata-rata 90.7 dengan presentase 91.3% berada pada kategori 

Sangat Layak serta dikuatkan dengan hasil penilaian Persepsi Mahasiswa yang 

mendapatkan rata-rata 85 dengan presentase 86.3% berada pada kategori Sangat 

Baik. Dari hasil penilaian Ahli Materi dan Ahli Media serta Persepsi Mahasiswa 

dapat diambil kesimpulan bahwa Video Alat Berat: Alat Penggali Dan Alat 

Pemuat dikategorikan “Sangat Layak” digunakan sebagai media pembelajaran 

untuk mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang. 

 
 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan saran sebagai berikut: 

a. Diharapkan Video Alat Berat: Alat Penggali Dan Alat Pemuat dapat 

menjadi alat bantu media pembelajaran bagi dosen saat perkuliahan pada 

Mata Kuliah Pemindahan Tanah Mekanis dengan kriteria/indikator, 

diantaranya; (1) Mendefinisikan tentang macam alat penggali dan  pemuat, 

(2) Mengerti kegunaan dan perhitugan kemmapuan produksi alat. Pada mata 

kuliah Pemindahan Tanah Mekanis mencakup kriteria/indikator, 

diantaranya; (1) Mendefinisikan tentang macam alat penggali dan pemuat, 
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(2) Mengerti kegunaan dan perhitugan kemmapuan produksi alat sesuai 

dengan yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah 

Pemindahan Tanah Mekanis. 

b. Diharapkan Video Alat Berat: Alat Penggali Dan Alat Pemuat dapat 

menjadi salah satu media pembelajaran pada Mata Kuliah Pemindahan 

Tanah Mekanis untuk Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang. 
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