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Abstrak
Artikel ini merupakan bagian dari penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan media video tutorial model
discovery learning pada materi tekanan hidrostatis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian dan pengembangan (Research and Development). Pada artikel ini dipaparkan hasil uji kelayakan
media video tutorial model discovery learning menurut ahli materi, ahli media pembelajaran, ahli pedagogik
dan juga guru-guru fisika sebagai pengguna media. Data uji kelayakan media video dikumpulkan melalui
teknik non tes dengan instrumen angket. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil uji
kelayakan media menurut ahli materi fisika dikategorikan sangat baik (76,4%), menurut ahli media
pembelajaran dikategorikan baik (71,8%), menurut ahli pedagogik dikategorikan baik (72,2%), menurut
guru fisika terkait aspek desain media dan keterlaksanaan sintaks model discovery learning dikategorikan
sangat baik dengan besar persentase masing-masing sebesar 81,4% dan 83,5%. Berdasarkan hasil uji
validasi disimpulkan bahwa media video tutorial model discovery learning yang dikembangkan telah layak
untuk ditindaklanjuti pada uji coba secara terbatas.
Kata-kata kunci: Media pembelajaran, Video tutorial, Model discovery learning

PENDAHULUAN
Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki,
dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru
meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional [1].
Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, sedangkan kompetensi
profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi
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kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi
teladan peserta didik. Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk
berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/ wali
peserta didik, dan masyarakat sekitar [2].
Untuk meningkatkan kualitas guru, perlu dilakukan suatu sistem pengujian terhadap kompetensi guru [3].
Mulai tahun 2012, uji kompetensi guru (UKG) telah dilakukan bagi guru yang akan mengikuti program
sertifikasi guru. Lebih lanjut pada tahun 2015, UKG secara rutin akan dilakukan untuk mengukur
profesionalisme guru. Pelaksanaan UKG difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan
kompetensi pedagogik dan profesional [4]. Kenyataan di lapangan menunjukkan masih belum
memuaskannya pencapaian kompetensi pedagogik dan profesional guru khususnya guru-guru IPA di kota
Ternate pada pelaksanaan UKG tahun 2015. Skor rata-rata kompetensi pedagogik dan profesional yang
dicapai masing-masing sebesar 43,5 dan 40,7 [5].
Sehubungan dengan hal di atas, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) khususnya Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada populasi penelitian berperan penting dalam mempersiapkan
calon guru yang profesional yang salah satunya memiliki kompetensi pedagogik yang baik. Namun, hasil
studi pendahuluan menunjukkan bahwa secara umum profil kompetensi pedagogik mahasiswa calon guru
fisika pada populasi penelitian masih dikategorikan rendah (34,0%) [6].
Kompetensi untuk menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik merupakan salah satu kompetensi inti
guru yang merupakan bagian dari kompetensi pedagogik guru. Kompetensi inti ini meliputi kompetensi guru
dalam; 1) memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik, 2) mengembangkan
komponen-komponen rancangan pembelajaran, 3) menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik
untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan, 4) melaksanakan pembelajaran yang
mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang
dipersyaratkan, 4) menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik
peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh, 6)
mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang
berkembang [7].
Hasil analisis dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menunjukkan bahwa secara umum
perangkat RPP yang dihasilkan oleh mahasiswa calon guru fisika pada populasi penelitian masih ditemukan
beberapa permasalahan diantaranya: 1) Rumusan tujuan pembelajaran belum jelas, 2) Belum terorganisisnya
materi pembelajaran dilihat dari keruntutan, sistematika materi dan kesesuaian dengan alokasi waktu, 3)
belum tepatnya pemilihan sumber/ media pembelajaran, 4) belum jelasnya skenario pembelajaran sesuai
dengan pendekatan, model dan metode pembelajaran yang dipilih dan juga alokasi waktu pada setiap tahap,
5) belum sesuainya teknik penilaian dengan tujuan pembelajaran dan 6) belum lengkapnya instrumen
penilaian [6].
Berdasarkan uraian di atas, maka sangat diperlukan perancangan dan pengembangan desain media video
tutorial model-model pembelajaran. Agnew dan Kellerman (Munir, 2012) mendefinisikan video sebagai
media digital yang menunjukkan susunan atau urutan gambar-gambar dan memberikan ilusi, gambaran serta
fantasi pada gambar yang bergerak [8]. Video terbagi menjadi dua yakni; a) video analog yaitu video yang
mengkodekan informasi gambar dengan memvariasikan voltase dan atau frekuensi dari signal, b) video
digital yakni video yang sebenarnya terdiri atas serangkaian gambar digital yang ditampilkan dengan cepat
pada kecepatan yang konstan [9]. Tutorial adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian arahan,
bantuan, petunjuk dan motivasi agar pada siswa belajar secara efisien dan efektif. Pemberian bantuan berarti
membantu siswa dalam mempelajari materi pelajaran. Petunjuk berarti memberikan informasi tentang cara
belajar secara efektif dan efisien. Arahan berarti mengarahkan pada siswa untuk mencapai tujuan masingmasing. Motivasi berarti menggerakkan kegiatan para siswa dalam mempelajari materi, mengerjakan tugastugas dan mengikuti penilaian. Bimbingan berarti membantu para siswa memecahkan masalah-masalah
belajar [10]. Jadi video tutorial model pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rangkaian
gambar bergerak yang menuturkan cerita terkait pelaksanaan sintaks model pembelajaran sehingga dapat
memberikan bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian arahan, bantuan, petunjuk serta visualiasi
model pembelajaran dalam situasi nyata.
Adanya media video tutorial ini diharapkan dapat memberikan deskripsi secara visual terkait
implementasi model pembelajaran di kelas sehingga mahasiswa calon guru akan lebih dapat memahami
model pembelajaran tersebut. Dengan penguasaan model pembelajaran yang baik, mahasiswa calon guru
diharapkan dapat merancang pembelajaran yang efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan
mutu dan kualitas hasil pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang direkomendasikan untuk
diterapkan dalam pembelajaran adalah model discovery learning. Model pembelajaran ini memiliki sintaks
diantaranya; 1) stimulation (stimulasi/ pemberian rangsangan), 2) problem statement (pernyataan/ identifikasi
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masalah), 3) data collection (pengumpulan data), 4) data processing (pengolahan data), 5) verification
(pembuktian), 6) generalization (menarik kesimpulan/ generalisasi) [11].

METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau dikenal Research and Development (R
& D). Bahasan pada artikel ini, baru menempuh sampai pada tahap ke tiga dari 10 tahapan penelitian dan
pengembangan yang dikemukanan oleh Gall et al. (2003) yakni tahap Develop Preliminary from of Product
[12].
Desain uji kelayakan (validasi) media video tutorial model pembelajaran dilakukan dengan melibatkan
ahli materi fisika, ahli media pembelajaran, ahli ilmu pendidikan dan pengajaran (pedagogik) dan juga guruguru fisika sebagai pengguna produk. Subyek validasi meliputi; 1) ahli materi fisika melibatkan 3 dosen
fisika pada suatu LPTK di Kota Ternate, 2) ahli media pembelajaran melibatkan 3 orang dosen pada suatu
LPTK di Kota Ternate, 3) ahli ilmu pendidikan dan pengajaran (pedagogik) yakni 4 dosen pada suatu LPTK
di Kota Ternate dan 4) validasi dari guru-guru fisika sebanyak 10 guru fisika di kota Ternate.
Data dikumpulkan melalui teknik non tes dengan instrumen lembar validasi yang dikemas dalam bentuk
angket tertutup. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penilaian kelayakan media video tutorial model discovery learning yang dilakukan oleh ahli materi
fisika, ahli media pembelajaran, ahli ilmu pendidikan dan pengajaran (pedagogik) serta validasi oleh guruguru fisika secara rinci dijelaskan sebagai berikut.
Deskripsi Hasil Validasi Desain Media Video Tutorial Model Discovery Learning oleh Ahli Materi
Fisika
Hasil validasi ahli materi fisika yang melibatkan 3 orang dosen fisika ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Validasi oleh Ahli Materi Fisika

No
1
2
3
4
5
6

Aspek yang dinilai
Relevansi materi dengan kurikulum (silabus)
Penyajian materi sesuai tujuan pembelajaran
Sistematika materi
Kejelasan materi
Kelengkapan materi
Materi dilengkapi ilustrasi/ demonstrasi
Rerata

Persentase (%)
66,7
75,0
83,3
75,0
66,7
91,7
76,4

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka secara keseluruhan hasil validasi video tutorial model discovery
learning oleh validator ahli materi fisika dikategorikan sangat baik (76,4%).
Deskripsi Hasil Validasi Desain Media Video Tutorial Model Discovery Learning oleh Ahli Media
Pembelajaran
Hasil validasi ahli media pembelajaran yang melibatkan 3 orang dosen yang dipandang memiliki
kompetensi terkait pengembangan media pembelajaran ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Validasi oleh Ahli Media Pembelajaran

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aspek yang dinilai
Kualitas tampilan/ gambar/ video
Kualitas suara/ audio
Musik Pengiring video
Durasi waktu penyajian video
Dialog (sajian kata-kata yang diucapkan oleh guru dan siswa)
Efek transisi antar scene (transisi antar adegan)
Shoot angel (sudut pengambilan gambar dan pergerakan kamera)
Kerunutan/ sistematika langkah-langkah pembelajaran
Kesesuaian dengan sintaks model discovery learning
Rerata
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Berdasarkan Tabel 2, maka secara keseluruhan hasil validasi video tutorial model discovery learning oleh
validator ahli media dikategorikan baik (71,8%). Berdasarkan tabel di atas, media video tutorial yang
dikembangkan perlu direvisi pada aspek kualitas suara/ audio dan Shoot angel (sudut pengambilan gambar
dan pergerakan kamera).
Deskripsi Hasil Validasi Desain Media Video Tutorial Model Discovery Learning oleh Ahli Pendidikan
dan Pengajaran (Pedagogik)
Validasi ahli pendidikan dan pengajaran melibatkan 4 orang dosen yang dipandang memiliki kompetensi
terkait pendidikan dan pengajaran (pedagogik). Validasi ini difokuskan pada penilaian tentang keterlaksanaan
sintaks model discovery learning. Adapun hasil validasi dari ahli pedagogik ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Validasi oleh Ahli Pedagogik

No
1
2
3
4
5
6

Fase Model Discovery Learning
Stimulation (stimulasi/ pemberian rangsangan)
Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah)
Data collection (Pengumpulan Data)
Data Processing (Pengolahan Data)
Verification (Pembuktian)
Generalization (menarik kesimpulan/ generalisasi)
Rerata

Persentase (%)
70
75
75
75
75
63
72,2

Berdasarkan Tabel 3 di atas, maka secara maka secara keseluruhan hasil validasi video tutorial model
discovery learning oleh validator ahli pedagogik dikategorikan baik (72,2%). Hal ini menunjukkan bahwa
langkah-langkah (sintaks) model discovery learning telah tervisualisasikan dengan baik pada media video
yang dikembangkan.
Deskripsi Hasil Validasi Desain Media Video Tutorial Model Discovery Learning oleh Guru Fisika
Guru fisika merupakan salah satu pengguna dari produk yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, sangatlah
penting untuk dijadikan sebagai responden. Data hasil validasi untuk aspek desain video dan aspek
keterlaksanaan sintaks model discovery learning oleh 10 guru fisika di kota Ternate ditunjukkan pada Tabel 4
dan 5.
Tabel 4. Hasil Validasi Guru Fisika Terkait Aspek Desain Media

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aspek yang dinilai
Kualitas tampilan/ gambar/ video
Kualitas suara/ audio
Musik Pengiring video
Durasi waktu penyajian video
Dialog (sajian kata-kata yang diucapkan oleh guru dan siswa)
Efek transisi antar scene (transisi antar adegan)
Shoot angel (sudut pengambilan gambar dan pergerakan kamera)
Kerunutan/ sistematika langkah-langkah pembelajaran (Kegiatan
pendahuluan, Inti dan Penutup)
Kesesuaian langkah-langkah pembelajaran dengan sintaks model
pembelajaran
Rerata

Persentase (%)
83
83
78
75
85
80
78
83
88
81,4

Tabel 5. Hasil Validasi Guru Fisika Terkait Keterlaksanaan Sintaks Model Discovery Learning

No
1
2
3
4
5
6

Fase Model Discovery
Stimulation (stimulasi/ pemberian rangsangan)
Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah)
Data collection (Pengumpulan Data)
Data Processing (Pengolahan Data)
Verification (Pembuktian)
Generalization (menarik kesimpulan/ generalisasi)
Rerata
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Berdasarkan Tabel 4 dan 5, maka secara keseluruhan hasil validasi video tutorial model discovery
learning oleh guru-guru fisika dilihat dari aspek desain media pembelajaran dan aspek keterlaksanaan sintaks
model discovery learning dapat dikategorikan sangat baik.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil validasi media video tutorial model discovery learning oleh materi fisika, ahli media
pembelajaran, ahli pendidikan dan pengajaran (pedagogik) dan juga validasi oleh guru-guru fisika dapat
disimpulkan bahwa video tutorial yang dikembangkan telah layak untuk diujicoba terbatas.
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