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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Pengembangan diktat perawatan dan perbaikan mesin jurusan Pendidikan 

Teknik Mesin FT UNY menggunakan prosedur pengembangan sesuai dengan 

gambar 2 pada halaman 63 yang diadaptasi dari model pengembangan 

Sugiyono. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu: (1) identifikasi 

potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; (4) validasi 

desain; (5) revisi desain; (6) uji coba produk; (7) revisi produk; (8) uji coba 

pemakaian; (9) revisi produk; dan (10) produksi masal. Berikut ini adalah 

uraian dari langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti: 

1. Identifikasi Potensi dan Masalah 

Hasil identifikasi potensi dan masalah dilakukan dengan metode 

wawancara dengan mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah 

Perawatan dan Perbaikan Mesin. Adapun dari kegiatan tersebut diperoleh 

data sebagai berikut: 

a. Kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya sumber bacaan 

b. Kurangnya sumber belajar bagi mahasiswa menyebabkan mahasiswa 

kurang bias belajar secara mandiri. 

c. Masih terbatasnya media pembelajaran yang mendukung kegiatan 

perkuliahan khususnya untuk kegiatan teori. 
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d. Bahan ajar yang tersedia kurang mendukung dengan silabus mata 

kuliah Perawatan dan Perbaikan Mesin 

e. Pentingnya pengembangan diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin agar 

dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam memahami 

materi. 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data/informasi yang dilakukan oleh peneliti antara 

lain: 

a. Mencari kurikulum dan silabus mata kuliah Perawatan dan Perbaikan 

Mesin. 

b. Melakukan wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah Perawatan 

dan Perbaikan Mesin terkait masukan materi pembelajaran.  

c. Referensi untuk pembuatan diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin 

didapatkan dari beberapa sumber, antara lain: 

1) Ansori, Nachnul dan M. Imron. 2013. Sistem Perawatan Terpadu. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. 

2) Daryanto. 2010. Keselamatan Kerja Peralatan Bengkel Dan 

Perawatan Mesin. Bandung: ALFABETA. 

3) Kurniawan, Fajar. 2013. Manajemen Perawatan Industri Teknik 

Dan Aplikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

4) Mukhril. 2014. Penerapan Pada Industri Total Productive 

Maintenance Dan Total Quality Management. Tangerang: Mega 

karya 
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5) Sudrajat, Ating. 2011. Pedoman Praktis Manajemen Perawatan 

Mesin Industri. Bandung: Refika Aditama. 

6) Suharto. 1991. Manajemen Perawatan Mesin. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

7) Sularso dan Haruo Tahara. 1983. Pompa dan Kompresor. Jakarta: 

Pradnya Paramita.  

8) Sumantri. 1989. Perawatan Mesin (Suatu Penelitian Kepustakaan). 

Padang: FPTK-IKIP Padang.  

9) Santoso, Gempur. 2010. Manajemen Perawatan Pabrik (Dengan 

Pendekatan Ergonomis). Jakarta: Prestasi Pustakakarya. 

10) Wartawan, Anton L. 1983. Minyak Pelumas. Jakarta: Gramedia. 

11) Warso, Agus Wasisto Dwi Doso. (2016). Publikasi Ilmiah 

Pembuatan Buku, Modul, Diktat, & Nilai Angka Kreditnya. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

3. Desain Produk 

a. Mengumpulkan garis besar materi diktat sesuai dengan silabus yang 

digunakan. 

b. Menentukan isi diktat yang akan dibuat. 

c. Menentukan urutan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai sesuai dengan silabus yang digunakan.  

d. Menulis materi isi diktat yang akan dibuat. 

e. Isi diktat dibagi menjadi 7 bab yaitu: pendahuluan, jenis-jenis 

perawatan, manajemen perawatan, mendiagnosa kerusakan, 
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keselamatan kerja dan peralatan tangan, system pelumasan, dan 

perawatan perbaikan mesin. 

f. Melakukan  desain terhadap tampilan diktat. Desan tampilan tersebut 

secara garis besar terdiri atas tiga bagian yaitu: halaman sampul, 

halaman pokok bahasan, dan halaman materi. Penjelasan singkat dari 

bagian-bagian tersebut sebagai berikut:  

1) Halaman Sampul 

Dalam halaman sampul ini ditampilkan judul diktat, gambar 

pendukung, nama penyusun dan dosen pembimbing, identitas 

jurusan, dan logo UNY. Berikut ini desain dari halaman sampul: 
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Gambar 3. Desain halaman sampul 

2) Halaman Pokok Bahasan 

Halaman pokok bahasan berisi judul bab, tujuan pembelajaran, dan 

halaman. Berikut adalah desain halaman pokok bahasan: 
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Gambar 4. Desain halaman pokok bahasan 

3) Halaman Materi 

Halaman materi berisi teks dan gambar tentang perawatan dan 

perbaikan mesin. Materi yang telah disusun berdasarkan silabus 

kemudian ditampilkan di dalam halaman materin ini. Supaya 

materi lebih jelas, pada materi diberi gambar yang menunjang dan 

berkaitan dengan teori tersebut. Berikut adalah desain halaman 

materi: 
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Gambar 5. Desain halaman materi 

g. Melakukan implementasi desain. Implementasi desain adalah 

mengubah desain dengan draft awal menjadi bentuk tampilan utuh. 

Tampilan diktat ini berupa teks, gambar dan tabel yang berkaitan 

dengan teori perawatan dan perbaikan mesin, tampilan tujuan 

pembelajaran, dan halaman. Pembuatan teks, gambar, tampilan tujuan 

pembelajaran dan halaman dilakukan dengan program Microsoft office 

dan Adobe Indesign. Kemudian untuk desain sampul dikerjakan 

dengan menggunakan corel draw. Berikut adalah hasil implementasi 

media pembelajaran berbentuk diktat: 
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1) Hasil implementasi halaman sampul 

Halaman sampul berisi judul diktat, gambar pendukung, nama 

penyusun dan dosen pembimbing, identitas jurusan, dan logo 

UNY. Gambar untuk halaman sampul disesuaikan dengan mata 

kuliah yang dijadikan isi dari teori, yaitu kegiatan perawatan dan 

perbaikan mesin. Tujuan dari gambar tersebut yaitu untuk 

menambah menarik tampilan awal diktat.  

 

Gambar 6. Hasil implementasi halaman sampul 
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2) Hasil implementasi halaman pokok bahasan 

Dengan adanya halaman pokok bahasan nantinya diharapkan 

pembaca dapat mengetahui garis besar dari isi materi 

pembelajaran.   

 

Gambar 7. Hasil implementasi halaman Pokok bahasan. 

3) Hasil implementasi halaman materi 

Isi dari halaman materi terdiri dari teks dan gambar tentang 

perawatan dan perbaikan mesin. Tujuan pemberian gambar ini 

selain untuk menambah menarik, juga sebagai ppendukung 

maupun penguat teori tentang perawatan dan perbaikan mesin. 
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Gambar 8. Hasil implementasi halaman materi 

h. Melakukan penggabungan dan penataan layout. Hasil implementasi 

media kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh. Tiap 

halaman materi diurutkan berdasarkan halaman dan pada tiap bab 

dibatasi dengan halaman pokok bahasan (judul bab). Tiap akhir pokok 

bahasan terdapat evaluasi yang berbentuk soal essay. Diktat ini terdiri 

dari 252 halaman, ukuran buku 182 x 257 mm atau ukuran B5. Diktat 

ini terdiri 7 bab dengan tiap-tiap bab mempunyai pokok bahasan, 

adapun isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut: 
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Gambar 9. Daftar isi diktat 

4. Validasi Desain 

Validasi desain diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin divalidasi dari 

2 aspek yaitu materi dan media pembelajaran. Validasi materi dilakukan 

oleh  1 orang ahli materi yang menguasai bidang Perawatan dan Perbaikan 

Mesin yaitu: (1) Drs. Bambang Setiyo Hari Purwoko, M.Pd, Dosen 

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta. Sedangkan untuk validasi media dilakukan oleh 1 orang ahli 

yang menguasai bidang media pembelajaran yaitu: (1) Apri Nuryanto, 

S.Pd., ST., M.T. Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik 
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Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun hasil validasi desain diktat 

Perawatan dan Perbaikan Mesin, sebagai berikut: 

a. Data hasil validasi ahli materi 

Ahli materi menilai 2 aspek yaitu: isi materi dan strategi 

pembelajaran. Dari hasil analisis rata-rata setiap aspek dan rata-rata 

total kemudian dibandingkan dengan tabel 6. pada halaman 71 untuk 

menentukan kelayakan setiap aspek dan kelayakan total. Data hasil 

validasi ahli materi yang telah dirangkum disajikan pada Tabel 7.  

Tabel 7. Hasil validasi ahli materi aspek isi materi 

No. Aspek Penilaian 
Rerata 

Skor 
Klasifikasi 

1.  Relevansi materi dengan silabus 3 Baik 

2. Kedalaman materi 2 Tidak baik 

3. Keluasan materi 3 Baik 

4. Keruntutan penyajian materi 3 Baik 

5. Kelengkapan materi 3 Baik 

6. 
Kebenaran materi/Kesesuaian materi 

dengan sumber pustaka 
4 Sangat Baik 

7. Kemudahan memahami materi 3 Baik 

  Rerata 3 Baik 

 

Berdasarkan data pada tabel 7 tersebut dapat diketahui bahwa 

secara umum skor pada aspek isi materi diktat berada pada klasifikasi 

“baik”. Aspek yang tergolong baik dan sangat baik antara lain:  

relevansi materi dengan silabus, keluasan materi, keruntutan penyajian 

materi, kelengkapan materi, kebenaran materi/kesesuaian materi dengan 

sumber pustaka, dan kemudahan memahami materi. Sedangkan aspek 

yang masih membutuhkan perbaikan adalah aspek kedalaman materi. 
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Tabel 8. Hasil validasi ahli materi aspek strategi pembelajaran 

No. Aspek Penilaian 
Rerata 

Skor 
Klasifikasi 

1. Daya dukung terhadap pembelajaran 4 Sangat Baik 

2. 
Menumbuhkan minat mahasiswa 

untuk membaca 
4 Sangat Baik 

3. Kemudahan akses/penggunaan 3 Baik 

  Rerata 3,67 Sangat Baik 

 

Berdasarkan data pada tabel 8 tersebut dapat diketahui bahwa 

secara umum skor pada aspek strategi pembelajaran diktat berada pada 

klasifikasi “Sangat Baik”. Aspek yang tergolong sangat baik adalah 

daya dukung terhadap pembelajaran dan  menumbuhkan minat 

mahasiswa untuk membaca. Sedangkan aspek yang tergolong baik 

adalah kemudahan akses/penggunaan.  

Tabel 9. Hasil validasi ahli materi keseluruhan 

No. Aspek Penilaian 
Rerata 

Skor 
Klasifikasi 

1. Isi materi 3 Baik 

2. Strategi pembelajaran 3,67 Sangat Baik 

  Rerata 3,34 Sangat Baik 

 

Dari hasil validasi ahli materi dari kedua aspek tersebut maka 

didapatkan Nilai Rerata (3,34) dan dapat diklasifikasikan (Sangat Baik). 

Hasil tersebut menunjukan bahwa diktat Perawatan dan Perbaikan 

Mesin yang dikembangkan sudah layak dari sisi materi, karena untuk 

mendapatkan produk yang layak harus mempunyai rerata > 2,5 atau 

minimal berada pada klasifikasi “baik”. 

b. Data hasil validasi ahli media  

Ahli media menilai pada 3 aspek yaitu: komunikasi, daya tarik, 

dan format tampilan.  Dari hasil analisis rata-rata setiap aspek dan rata-
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rata total kemudian dibandingkan dengan tabel 6. pada halaman 71 

untuk menentukan kelayakan setiap aspek dan kelayakan total. Data 

hasil validasi ahli materi yang telah dirangkum disajikan pada tabel 10.  

Tabel 10. Hasil validasi ahli media aspek komunikasi 

No. Aspek Penilaian 
Rerata 

Skor 
Klasifikasi 

1.  Kejelasan uraian materi 4 Sangat Baik 

2. Kejelasan informasi 3 Baik 

3. Penggunaan bahasa 4 Sangat Baik 

4. Konsistensi kata, istilah, dan kalimat 3 Baik 

  Rerata 3,5 Sangat Baik 

 

Berdasarkan data pada tabel 10 tersebut dapat diketahui bahwa 

secara umum skor pada aspek komunikasi diktat berada pada klasifikasi 

“Sangat Baik”. Aspek yang tergolong sangat baik antara lain:  kejelasan 

uraian materi dan penggunaan Bahasa. Sedangkan aspek yang tergolong 

baik antara lain: kejelasan informasi dan konsistensi kata, istilah, dan kalimat.  

Tabel 11. Hasil validasi ahli media aspek daya tarik 

No. Aspek Penilaian 
Rerata 

Skor 
Klasifikasi 

1.  Penggunaan warna 3 Baik 

2. Kejelasan gambar 3 Baik 

3. Kesesuaian gambar 4 Sangat Baik 

4. Keterbacaan teks 4 Sangat Baik 

  Rerata 3,5 Sangat Baik 

 

Berdasarkan data pada tabel 11 tersebut dapat diketahui bahwa 

secara umum skor pada aspek daya tarik diktat berada pada klasifikasi 

“Sangat Baik”. Aspek yang tergolong sangat baik antara lain:  

kesesuaian gambar dan keterbacaan teks. Sedangkan aspek yang tergolong 

baik antara lain: penggunaan warna dan kejelasan gambar.  
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Tabel 12. Hasil validasi ahli media aspek format tampilan 

No. Aspek Penilaian 
Rerata 

Skor 
Klasifikasi 

1.  Pemilihan jenis huruf 4 Sangat Baik 

2. Ukuran huruf 3 Baik 

3. Ketepatan format 4 Sangat Baik 

4. Daya tarik 4 Sangat Baik 

  Rerata 3,75 Sangat Baik 

 

Berdasarkan data pada tabel 12 tersebut dapat diketahui bahwa 

secara umum skor pada aspek format tampilan diktat berada pada 

klasifikasi “Sangat Baik”. Aspek yang tergolong sangat baik antara 

lain:  pemilihan jenis huruf, ketepatan format, dan daya tarik. Sedangkan 

aspek yang tergolong baik adalah ukuran huruf.  

Tabel 13. Hasil validasi ahli media keseluruhan 

No. Aspek Penilaian 
Rerata 

Skor 
Klasifikasi 

1.  Komunikasi 3,5 Sangat Baik 

2. Daya tarik 3,5 Sangat Baik 

3. Format tampilan 3,75 Sangat Baik 

  Rerata 3,58 Sangat Baik 

 

Dari hasil validasi ahli media secara keseluruhan maka 

didapatkan Nilai Rerata (3,58) dan dapat diklasifikasikan (Sangat Baik). 

Hasil tersebut menunjukan bahwa diktat Perawatan dan Perbaikan 

Mesin yang dikembangkan sudah layak dari sisi media, karena untuk 

mendapatkan produk yang layak harus mempunyai rerata > 2,5 atau 

minimal berada pada klasifikasi “Baik”. 

5. Revisi Desain 

Setelah melakukan validasi dengan ahli materi dan ahli media, maka 

didapatkan data-data penilaian sesuai dengan pernyataan di 
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kuesioner/angket dan saran. Saran dari ahli materi dan ahli media 

digunakan untuk melakukan perbaikan sebelum dilakukan uji coba kepada 

mahasiswa. Adapun perbaikan yang dilakukan ditampilkan pada Tabel 14 

dan Tabel 15. 

Tabel 14. Revisi desain dari Ahli Materi Pembelajaran 

No. 
Saran 

Revisi 
Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

1. 

Contoh 

pada 

setiap 

pembah

asan 
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Tabel 15. Revisi desain dari Ahli Media Pembelajaran 

No. 
Saran 

Revisi 
Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

1. 

Perbaik

an pada 

gambar 

& tabel 
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2. 

Daftar 

isi 

dibuat 

otomatis 

(belum) 
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3. 

Bab 

diusaha

kan 

pada 

halama

n ganjil 

   

4. 

Perbaik

i alur 

gambar 

yang 

kurang 

jelas 
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6. Uji Coba Produk Terbatas  

Uji coba terbatas dilakukan untuk mencari kekurangan awal dari 

diktat yang telah dibuat. Uji coba produk terbatas dilaksanakan pada hari 

Jum’at tanggal 3 Mei 2019 di Diknik Jurusan Pendidikan Teknik Mesin 

FT UNY pada pukul 13.00-15.00 WIB. Uji coba ini dilakukan kepada 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2017 sejumlah 6 

orang mahasiswa.  

Uji coba terbatas dilaksanakan dengan langkah-langkah: 

mengumpulkan atau mengkondisikan mahasiswa, perkenalan dan 

menyampaikan maksud dan tujuan penelitian, membagikan diktat, 

meminta mahasiswa untuk mengamati dan memahami keseluruhan modul, 

memberi penjelasan kepada mahasiswa yang bertanya, membagikan 

kuesioner/angket penilaian diktat kepada mahasiswa untuk mengisinya, 

mengumpulkan kuesioner/angket yang telah diisi beserta diktatnya, 

menyampaikan ucapan terimakasih atas partisipasi dan kesediaanya dalam 

mengikuti uji coba produk terbatas. 

Penilaian uji coba produk terbatas didasarkan pada 5 aspek yaitu: isi 

materi, strategi pembelajaran, komunikasi, daya tarik, dan format 

tampilan. Dari hasil analisis rata-rata setiap aspek dan rata-rata total 

kemudian dibandingkan dengan tabel 6. pada halaman 71 untuk 

menentukan kelayakan setiap aspek dan kelayakan total. Data hasil uji 

coba terbatas yang telah dirangkum disajikan pada tabel 16.  
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Tabel 16. Hasil Analisis Data Uji Coba Produk Terbatas 

No. Aspek Penilaian Rerata Skor Klasifikasi 

1.  Isi Materi 3,33 Sangat Baik 

2. Strategi pembelajaran 3,5 Sangat Baik 

3. Komunikasi 3,06 Baik 

4. Daya tarik 3,04 Baik 

5.  Format tampilan 3,42 Sangat Baik 

  Rerata 3,27 Sangat Baik 

 

Rerata dan klasifikasi kelayakan diktat pada uji coba produk terbatas 

sudah layak, karena untuk mendapatkan produk yang layak harus 

mempunyai rerata > 2,5 atau minimal berada pada klasifikasi “baik”. 

7. Revisi Produk 1 

Setelah dilakukan uji coba produk terbatas, maka didapatkan data-

data penilaian dan pendapat dengan pernyataan dan saran pada 

kuesioner/angket. Saran dari mahasiswa digunakan untuk perbaikan 

sebelum dilakukannya uji coba pemakaian. Beberapa saran yang diberikan 

oleh mahasiswa disajikan pada Tabel 17. 

Tabel 17. Revisi Hasil Penilaian pada Uji Coba Produk Terbatas 

No. 
Saran 

Revisi 
Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

1. 

Adanya 

typo-typo 

Salah ketik pada halaman 

104, tertulis Tabel VII-2 

seharusnya Tabel Tabel 06 

Sudah dibenarkan 
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8. Uji Coba Pemakaian  

Uji coba pemakaian dilakukan untuk mencari kekurangan setelah 

revisi produk 1 dari diktat yang telah dibuat. Uji coba pemakaian 

dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 pukul 09.20 – 11.20 WIB 

dan hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 pukul 07.30 – 09.20 WIB bertempat di 

Lab. Perawatan dan Perbaikan Mesin Jurusan Pendidikan Teknik Mesin 

FT UNY. Uji coba ini dilakukan pada 28 orang mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2017.  

Uji coba pemakaian dilaksanakan dengan langkah-langkah: 

mengumpulkan atau mengkondisikan mahasiswa, perkenalan dan 

menyampaikan maksud dan tujuan penelitian, membagikan diktat, 

meminta mahasiswa untuk mengamati dan memahami keseluruhan modul, 

memberi penjelasan kepada mahasiswa yang bertanya, membagikan 

kuesioner/angket penilaian diktat kepada mahasiswa untuk mengisinya, 

mengumpulkan kuesioner/angket yang telah diisi beserta diktatnya, 

menyampaikan ucapan terimakasih atas partisipasi dan kesediaanya dalam 

mengikuti uji coba pemakaian. 

Penilaian uji coba produk terbatas didasarkan pada 5 aspek yaitu: isi 

materi, strategi pembelajaran, komunikasi, daya tarik, dan format 

tampilan. Dari hasil analisis rata-rata setiap aspek dan rata-rata total 

kemudian dibandingkan dengan tabel 6. pada halaman 71 untuk 

menentukan kelayakan setiap aspek dan kelayakan total. Data hasil 

validasi ahli materi yang telah dirangkum disajikan pada tabel 18. 
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Tabel 18. Hasil Penilaian pada Uji Coba Pemakaian 

No. Aspek Penilaian 
Rerata 

Skor 
Klasifikasi 

1.  Isi Materi 3,52 Sangat Baik 

2. Strategi pembelajaran 3,37 Sangat Baik 

3. Komunikasi 3,45 Sangat Baik 

4. Daya tarik 3,11 Baik 

5.  Format tampilan 3,43 Sangat Baik 

  Rerata 3,38 Sangat Baik 

Rerata dan klasifikasi kelayakan diktat pada uji coba pemakaian 

sudah layak, karena untuk mendapatkan produk yang layak harus 

mempunyai rerata > 2,5 atau minimal berada pada klasifikasi “baik”. 

9. Revisi Produk 2 

Setelah dilakukan uji pemakaian, maka didapatkan data-data 

penilaian dan pendapat dengan pernyataan dan saran pada 

kuesioner/angket. Saran dari mahasiswa digunakan untuk perbaikan 

sebelum dilakukannya produksi masal. Beberapa saran yang diberikan 

oleh mahasiswa disajikan pada Tabel 19. 

Tabel 19. Revisi Hasil Penilaian pada Uji Coba Pemakaian 

No. 
Saran 

Revisi 
Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

1. 

Ada gambar 

yang tidak 

berwarna 

dan kurang 

jelas 
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2. 

Gambar 

ilustrasi  

kurang 

banyak 

 

 

3. 

Foto di 

cover 

sampul 

diganti foto 

mahasiswa 

JPTM 
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10. Produksi Masal 

Setelah Diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin selesai divalidasi dan 

diujicobakan kepada mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT 

UNY, maka  Diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin siap untuk diproduksi 

masal dan digunakan dalam proses pembelajaran Perawatan dan Perbaikan 

Mesin di kelas atau sebagai buku pegangan bagi mahasiswa untuk belajar 

mandiri. Diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin dibuatkan dalam bentuk 

buku cetak dengan ukuran kertas 182 x 257 mm atau ukuran B5 dan jenis 

kertas HVS.  

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan suatu diktat pembelajaran 

dan mengetahui tingkat kelayakannya. Diktat yang dihasilkan melalui 10 

langkah pengembangan, yaitu: (1) identifikasi potensi dan masalah; (2) 

pengumpulan data; (3) desain produk; (4) validasi desain; (5) revisi desain (6) 

uji coba produk; (7) revisi produk; (8) uji coba pemakaian; (9) revisi produk; 

dan (10) produksi masal. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan prosedur pengembangan di atas, 

telah dihasilkan diktat yang di dalamnya telah memenuhi aspek-aspek yang 

berhubungan dengan media pembelajaran, seperti: isi materi, strategi 

pembelajaran, komunikasi, daya tarik, dan format tampilan.  

Berdasarkan hasil penjabaran dari produk di atas yang berupa diktat 

Perawatan dan Perbaikan Mesin, bahwa diktat tersebut telah memenuhi 
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tuntutan atau kebutuhan pokok yang diperlukan sebagai bahan ajar atau 

referensi dalam proses pembelajaran. Mahasiswa dapat lebih aktif dalam 

pembelajaran di kelas dan mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan.  

Tingkat kelayakan dari diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin ini 

ditentukan oleh 4 kegiatan penilaian yaitu: (1) validasi ahli materi. (2) validasi 

ahli media, (3) uji coba terbatas, dan (4) uji coba pemakaian. Pada kegiatan 

penilaian tersebut peneliti menggunakan kuesioner/angket untuk mendapatkan 

nilainya, kuesioner/angket tersebut berisikan pernyataan-pernyataan untuk 

menilai tingkat kelayakan diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin. 

Ahli materi menyatakan bahwa rerata dari aspek isi materi sebesar 3 dan 

berada pada klasifikasi “Baik”, rerata aspek strategi pembelajaran sebesar 3,67 

dan berada pada klasifikasi “Sangat Baik”., dan untuk rerata keseluruhan dari 

segi materi pada diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin ini adalah 3,34 dan 

berada pada klasifikasi “Sangat Baik”. 

Ahli media menyatakan bahwa rerata dari aspek komunikasi sebesar 3,5 

dan berada pada klasifikasi “Sangat Baik”, rerata aspek daya Tarik sebesar 3,5 

dan berada pada klasifikasi “Sangat Baik”, rerata aspek format tampilan 

sebesar 3,75 dan berada pada klasifikasi “Sangat Baik”, dan untuk rerata 

keseluruhan dari segi media pada diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin ini 

adalah 3,58 dan berada pada klasifikasi “Sangat Baik”.  

Hasil uji coba produk terbatas menyatakan bahwa rerata untuk aspek isi 

materi sebesar 3,33 dan berada pada klasifikasi “Sangat Baik”, rerata aspek 
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strategi pembelajaran sebesar 3,5 dan berada pada klasifikasi “Sangat Baik”, 

rerata aspek komunikasi sebesar 3,06 dan berada pada klasifikasi “Baik”, rerata 

aspek daya Tarik sebesar 3,04 dan berada pada klasifikasi “Baik”, rerata aspek 

format tampilan sebesar 3,42 dan berada pada klasifikasi “Sangat Baik”, dan 

untuk rerata keseluruhan aspek pada uji coba terbatas adalah 3,27 dan berada 

pada klasifikasi “Sangat Baik”. 

Hasil uji coba pemakaian menyatakan bahwa rerata untuk aspek isi 

materi sebesar 3,52 dan berada pada klasifikasi “Sangat Baik”, rerata aspek 

strategi pembelajaran sebesar 3,37 dan berada pada klasifikasi “Sangat Baik”, 

rerata aspek komunikasi sebesar 3,45 dan berada pada klasifikasi “Sangat 

Baik”, rerata aspek daya Tarik sebesar 3,11 dan berada pada klasifikasi “Baik”, 

rerata aspek format tampilan sebesar 3,43 dan berada pada klasifikasi “Sangat 

Baik”, dan untuk rerata keselurusan aspek pada uji coba pemakaian adalah 3,38 

dan berada pada klasifikasi “Sangat Baik”. 

Berdasarkan dari hasil semua rerata dan klasifikasi yang didapatkan oleh 

diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin ini, jika diambil reratanya lagi dari 

keseluruhan yaitu sebesar 3,39 dan berada pada klasifikasi “Sangat Baik”. Dari 

hasil rerata dan klasifikasi tersebut menunjukan bahwa diktat Perawatan dan 

Perbaikan Mesin yang dikembangkan sudah layak digunakan untuk bahan ajar 

dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah Perawatan dan Perbaikan Mesin 

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY. Karena untuk mendapatkan suatu 

produk yang layak untuk kegiatan pembelajaran harus mempunyai rerata > 2,5 
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atau minimal berada pada klasifikasi “baik”. Data hasil penilaian kelayakan 

diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin disajikan pada Tabel 19. dan gambar 10.  

Tabel 20. Data Hasil Kelayakan Diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin 

No. Aspek Penilaian Rerata Klasifikasi 

1.  Ahli Materi 3,34 Sangat Baik 

2. Ahli Media 3,58 Sangat Baik 

3. Uji Coba Produk Terbatas 3,27 Sangat Baik 

4. Uji Coba Pemakaian 3,38 Sangat Baik 

  Total 3,39 Sangat Baik 

 

 

Gambar 10. Data Hasil Penilaian Kelayakan Diktat Perawatan dan Perbaikan 

Mesin 
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