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MOTTO 

“Dimana ada orang yang menghargai saya maka saya akan ada disana dan jika tidak 

ada orang yang menghargai saya maka saya akan pergi dari sana” 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan (researvh and 

development) dan menggunakan metode penelitian (four D)  4–D. Yang bertujuan 

untuk menghasilkan  media video tutorial penggunaan kepla pembagai pada 

pembuatan roda gigi. Subjek Penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Teknik 

Mesin Universitas Sriwijaya angkatan 2017 dan objek penelitian adalah video 

tutorial. Metode yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 

(four D)  4–D yang mana memiliki empat tahapan yaitu : tahap pendefinisian 

(Define), perancangan (Design), pengembangan (Development), dan penyebaran 

(Dissiminate). Teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah video tutorial dinyatakan valid pada 

materi dan media dengan rata-rata skor 72% dan 88%. Hasil uji coba produk dan 

uji coba pemakaian kepraktisan menyatakan bahwa video tutorial praktis dengan 

rata-rata 77,06%, 87%, dan 81.85%. Sehingga video tutorialini layak digunakan. 

 

Kata kunci : Penelitian dan Pengembangan, video tutorial, Teknik Permesinan. 
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ABSTRACT 

This research is a type of research and development (research and development) 

and uses research methods (four D) 4-D. Who tried to make a media video 

tutorial on the use of a kepla in making gear. The subject of this research is the 

Mechanical Engineering students of Sriwijaya University class of 2017 and the 

object of research is a video tutorial. The method used in this research and 

development is (four D) 4-D which has four stages, namely: defining (defining), 

designing (Design), development (Development), and dissemination 

(Dissiminate). The technique of collecting data uses a questionnaire or 

questionnaire. The results of the research that have been done are video tutorials 

that are declared valid on the material and media with an average score of 72% 

and 88%. The results of product trials and practical use trials stated practical 

video tutorials with an average of 77.06%, 87%, and 81.85%. This decent video 

tutorial is worth using. 

Keywords: Research and Development, video tutorials, Machining Techniques. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang. 

Semakin berkembangnya teknologi pada dunia saat ini maka semakin 

dibutuhkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif  di dalam bidangnya 

dengan cara dibekali  ilmu pengetahuan serta pembelajaran yang baik dibidang 

tertentu.Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat di era 

globalisasi 4.0 bermacam-macam alat canggih ditingakat dunia dapat memberikan 

ide-ide serta metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran  untuk 

menciptakan manusia yang berkualitas  maka dibutukan pengajaran serta 

pelatihan yang memupuni agar dapat bersaing di dunia kerja karena dalam proses 

pembelajaran dapat membebaskan makluk sosial dari kebodohan dan kemiskinan 

dalam pendidikan diyakini mampu meningkatkan daya serap untuk semua orang 

agar dapat tercipta manusia yang produktif.(Ansori,2013:3) 

Pendidikan sangat berpengaruh  akan usaha sadar dan sistematis yang 

dilakukan orang-orang  yang berdasarkan adanya suatu tanggung  jawab untuk 

mempengarahui peserta didik agar mempunyai sifat dan tujuan sesuai dengan cita-

cita  pendidikan oleh karena itu  pendidik benar-benar mearahkan peserta didik 

untuk mencapai  proses kemandirian dan pendewasaan. Dalam proses ini pendidik 

sangat berperan penting agar pembelajran terebut dapat dipahami oleh peserta 

didik serta tersampaikan dengan sebagaimana mestinya.(mohson,2010:2) 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sriwijaya 

(UNSRI) yang berfungsi untuk menciptakan lulusan sarjana yang berkualitas serta 

profesional dengan priode studi tepat waktu,yang bisa menjalankan ketentuan 

dunia pekerjaan khusunya disektor pendidikan dapat melangsungkan penelitan 

dan serta mengaplikasikan hasilnya,serta aspek ilmu pengetahuan 

teknologi,seni,dan informasi (IPTEKSI) guna memajukan kualitas pendidikan 

.(Sofendi,2015:2) Guna mewujudkan visi dan misi dai program studi pendidikan



18 
 

teknik mesin.Tenaga pendidik dituntut untuk mempunyai kompetensi dan  

profesiona serta tanggap terhadap perubahan persaingan serta kemajuan IPTEK. 

Cange dalam Efendi (2014) Media ialah segalah sesuatu alat serta fisik 

yang bisa menyajikan pesan  yang dapat menimbulkan keingintahuan yang tinggi 

untuk belajar misalnya: film,kaset,buku,koran.cerpen,animasi dll. Awalnya media 

hanya dianggap sebagai alat bantu seorang guru untuk menjelaskan suatu 

pembelajaran namun pada saat masuknya pengahruh teknologi audio sekitar abad 

ke-20 alat visual ini juga dilengkapi dengan audio sehingga dikenal dengan audio 

visual pada saat ini media tidak dipandang sebelah mata lagi karena sebagai alat 

bantu guru dalam proses pembelajaran. Media dapat mewakili guru 

menyampaikan sebuah informasi yang lebih teliti serta akurat pengembangan 

teknologi menjadi faktor yang sangat penting untuk menunjang proses 

pembelajran dikelas. 

Pengembangan media kali ini adalah media Video tutorial. media video 

tutorial merupakan suatu media audio-visual yang menampilkan gambar, gerak, 

keadan sekitar dan suara sekaligus secara bersamaan. Dalampenyajian suatu video 

tutoria dapat menggambarkan objek yang bergerak secara bersama-sama dengan 

suara alamiah. video dapat menyajikan informas, menjelaskan proses, sketsa–

sketsa yang rumit, memberi contoh keterampilan, memperpanjang dan 

mempersingkat waktu belajar, serta mempengaruhi sikap. (Efendi,2014) . 

Pada jurusan pendidikan teknik mesin universitas sriwijaya terdapat mata 

kulia permesinan. Dimana, mata kulia tersebut belum ada media pembelajaran 

sekaligus sebuah perangakat pembelajaran tentang video tutorial penggunaan 

kepala pembagi untuk pembuatan roda gigi lurus dengan perhitungan sederhana 

dan perhitungan langsung. 

Dari hasil pengalaman saya sendiri pada tahun 2017/2018 disemester tiga 

pada mata kulia pemesinan satu (1)  proses prakte k ini dilakukan di UPTD BPPK 

provensi Sumatera Selatan pada tanggal 16 November 2017. Dalam praktek ini 

masih ada beberapa hal yang saya sendiri belum cukup memahami terutama pada 

penggunana kepala pembagi pada mesin frais. 
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Untuk praktek pertama kali di pendidikan teknik mesin pada angkatan 

2016 menggunakan dua mesin yaitu, mesin bubut dan mesin frais, dalam 

pengoprasian masih mendapat  beberapa kendala dalam proses  pembubut dan 

pengefrais. Maka di sini saya membuat survey angket dengan menggunakan 

google from dari permasalahan pertama kali menggunakan mesin bubut dan mesin 

frais dari beberapa mahasiswa di pendidikan teknik mesin Indralaya yang 

tamatan/Lulusan SMA,MAN dan SMK teknik sepeda motor dan mobil.  

Dalam mengembangkan media video tutorial ini banyak sekali  kelebihan 

yang dapat membantu proses belajar dan mengajar misalnya, dapat menarik 

perhatian dari peserta didik, dari tiap potongan video tersebut jika belum paham 

maka dapat diputar kembali, bagian yang paling sulit dapat lebih muda 

dimengerti, dapat menghemat waktu, serta dapat menceritakan pengalaman pada 

media video tutorial ini.  

Berdasarkan survey angket Pra penelitian yang telah dibuat pada tanggal 

21-November-2019 di angkatan 2016 indralaya dengan jumlah 32 mahasiswa 

telah mengikuti mata kulia permesinan(berkas terlampir). “31 mahasiswa 

menyatakan  belum ada media  video  tutorial tentang kepala pembagi  pada 

pembuatan roda gigi lurus dengan perhitungan sederhana”. Sebagian besar 

mahasiswa menyatakan kembali bahwa media yang di inginkan adalah media 

video tutorial,serta  menyatakan juga sangat setuju  jika saya membuat media 

video tutorial tentang kepala pembagi tersebut. 

Karena dalam proses pembelajaran, media yang diberikan  masih cukup 

terbatas sehingga pembelajaran belum mencapai titik yang diinginkan baik itu 

oleh pengajar dan peserta didik. Sehingga peneliti mencoba mengembangkan 

suatu media pembelajaran yang berjudul.“Pengembangan Video Tutorial 

Penggunan Kepala Pembagi  Pada Praktek Mesin Frais Di Pendidikan 

Teknik Mesin” 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari hasil latar belakang diatas identifikasi masalah adalah sebagai 

berikut: 

1. Kurangnya alat pendukung pada saat proses pembelajaran rasa minat 

belajar pun berkurang ? 

2. Belum di kembangkan video tutorial penggunaan kepala pembagi pada 

praktek mesin frais di pendidikan teknik mesin ? 

 1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maka 

dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Apakah pengembangan videotutorial fungsi kepala pembagi  mesin 

frais termasuk dalam kategori valid ? 

2. Apakah pengembangan videotutorial fungsi kepala pembagi  mesin  

termasuk dalam kategori praktis ? 

 

1.4.Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah agar tidak terlalu luas maka dibatasi: 

1. Pengembangan video tutorial penggunaan kepala pembagi  menjelaskan 

langkah-langkah cara membuat roda gigi lurus dengan perhitungan 

sederhana dan Perhitungan langsung 

2. Bahan yang digunakan adalah Almunium 

3. Lokasi penelitian di laksanakan di pendidikan teknik mesin pada tahun 

2019. 

1.5.Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yang dilaksanakan pada mata kulia permesinan  adalah 

sebagai berikut ini ini :. 

1. Menghasilkan media video  tutorial yang di nyatakan valid. 

2. Menghasilkan media video tutorial yang di kembangkan praktis. 
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1.6 .Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi jurusan 

Menjadi bahan masukan untuk mata kulia teknik permesinan terutama 

mesin frais  di pendidik teknik mesin. 

2. Bagi Penulis 

Menjadi pengalaman baru dalam menggunakan mesin frais serta menjadi 

bekal untuk menjadi penggajar yang propesional. 

3. Bagi Pembaca 

Dapat digunakan sebagai sumber belajar tambahan tentang pengefrisan. 
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