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ABSTRAK 

Panggih Apriandhaka, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Audiovisual Pada Mata 

Pelajaran Pekerjaan Dasar Teknik Mesin Kelas X TP SMK N 53 Jakarta, Universitas Negeri 

Jakarta, 2022 

Media pembelajaran memiliki beberapa manfaat seperti untuk memperjelas dari suatu pesan 

yang disampaikan supaya tidak menjadi terlalu verbalistis, dapat menimbulkan semangat 

belajar dari dalam diri peserta didik dengan interaksi yang dilakukan secara langsung, serta 

membuat peserta didik untuk dapat berpikir secara mandiri yang sesuai dengan bakat, 

kemampuan visual juga mengatasi keterbatasan ruang dan waktu yang dimiliki sehingga proses 

pembelajaran menjadi lebih efisien 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berbasis audiovisual 

yang valid dan praktis untuk dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran khususnya pada 

mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan (Research and Development). Model yang dikembangkan adalah Model 

ADDIE (1) Analyze (Analisis) (2) Design (Perancangan) (3) Development (Pengembangan) (4) 

Implementation (Implementasi) (5) Evaluation (Evaluasi). 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X TP di SMK N 53 Jakarta. Objek pada 

penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual. Tahapan 

pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah : (1) pembuatan konsep (2) 

pengembangan (3) Pendistribusian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian 

ini menggunakan angket yang dilakukan uji validasi terlebih dahulu sebelum dilakukan uji 

kelayakan dengan hasil validasi ahli materi mendapatkan persentase kepraktisan 77,4%, dan 

ahli media 88,5% dan dinyatakan sangat praktis untuk dapat di uji kelayakan. Hasil uji 

kelayakan menggunakan angket kepada peserta didik kelas X TP yang mengambil mata 

pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin sebanyak 33 orang memperoleh hasil persentase 53,7% 

dengan kategori cukup praktis untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Kata Kunci: Audiovisual, Media Pembelajaran, Pekerjaan Dasar Teknik Mesin, 

Penelitian Pengembangan. 


