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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Komunikasi 

Komunikasi yang dilakukan adalah dengan observasi dan wawancara 

secara langsung terhadap staf guru di SMK Negeri 7 Yogyakarta yang mengampu 

mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar. Hasil dari wawancara tersebut 

adalah: 

a) Jam pelajaran teori untuk mapel Komputer dan Jaringan Dasar 2 jam per 

minggu dengan materi yang cukup banyak. Jumlah jam ini dirasa kurang 

mengingat materi Komputer dan Jaringan dasar yang harus disampaikan 

cukup banyak. 

b) Hasil wawancara yang dilakukan dengan staf pengajar menyampaikan 

bahwa lab komputer hanya bisa dipakai pada jam pelajaran dengan 

pertimbangan keamanan.  

c) Media pembelajaran yang digunakan berupa power point slide dan peraga 

periperal komputer yang jumlahnya terbatas. Media pembelajaran ini belum 

pernah dilakukan uji kelayakan. 

d) Guru pengampu mengharapkan adanya media pembelajaran yang mudah 

digunakan oleh siswa dan lebih menarik dan mampu menyajikan gambaran 
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kepada siswa terkait perangkat keras yang sulit dihadirkan seperti prosesor 

seri lama. 

Data dari hasil wawancara dan observasi kemudian dianalisis dan menjadi 

sebuah goal dari media pembelajaran yang dikembangkan 

2. Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi beberapa aspek yang terkait dengan 

pengembangan perangkat lunak diantaranya: 

a. Cakupan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang dikembangkan adalah media pembelajaran yang 

berbasis smartphone android. Sistem operasi android dipilih karena hampir seluruh 

siswa memilikinya dan perangkat lunak untuk mengembangkan aplikasinya (IDE) 

mudah didapat dan ketersediaan komunitas yang mudah ditemukan baik di internet 

maupun komunitas lokal. 

Materi yang dimuat dalam media pembelajaran adalah mata pelajaran 

Komputer dan Jaringan Dasar pada kompetensi dasar (KD) menerapkan perakitan 

komputer. Dalam KD tersebut memuat materi tentang pengenalan perangkat keras 

komputer. 

b. Stakeholder yang Terlibat 

Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan media pembelajaran ini 

adalah kepala jurusan multimedia SMK N 7 Yogyakarta dan guru pengampu mata 

pelajaran komputer dan jaringan dasar. Keduanya memberikan informasi yang 
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diperlukan mulai dari tujuan media pembelajaran, bentuk media pembelajaran, 

fitur, dan materi yang dimuat dalam media pembelajaran tersebut. 

c. Jaminan kualitas yang digunakan  

Perangkat lunak dikembangkan dan diuji menggunakan standar ISO 25010 

yang bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas aplikasi terhadap pengguna 

media pembelajaran.  

3. Pemodelan 

Perangkat lunak media pembelajaran yang akan dibuat menggunakan 

bantuan UNITY 3D EDITOR menerapkan Object Oriented Programming (OOP) 

dan model yang digunakan adalah Unified Modelling Language (UML) dan 

storyboard.  

a. Use Case 

Use case pada aplikasi media pembelajaran ini terdiri dari satu aktor saja. 

Aktor dapat berinteraksi secara langsung dengan aplikasi media pembelajaran. 

Berikut ini adlah use case media pembelajaran perakitan komputer berbasis AR. 
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Gambar 5. Use case media pembelajaran 

b. Diagram Aktifitas (Activity Diagram) 

Secara garis besar navigasi pada aplikasi ini tidak terlalu rumit, user dapat 

memilih menu langsung di halaman utama untuk menuju scene yang diinginkan. 

Diagram aktifitas aplikasi media pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 6. Diagram aktifitas media pembelajaran 
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Storyboard untuk aplikasi ini dibuat sebagai penggambaran desain antar 

muka aplikasi ARCompy. Storyboard dapat dilihat dalam Lampiran  

4. Konstruksi 

a. Persiapan perangkat yang dibutuhkan 

Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat aplikasi media 

pembelajaran ini adalah UNITY 3D versi 2018.3.14f1 beserta Vuforia SDK yang 

digabungkan di dalamnya. Komponen yang dibutuhkan selanjutnya adalah marker 

yang digunakan untuk meletakkan objek 3D. Marker dibuat menggunakan Corel 

Draw dengan membuat kombinasi antara bangun datar dan warna. Vuforia 

memberikan kategori marker dengan skala bintang 1 sampai bintang 5. Semakin 

banyak nilai bintang akan semakin mudah kamera smartphone mendeteksi marker. 

Berikut ini adalah langkah membuat marker di Vuforia Developer website 

1) Masuk ke halaman web https://developer.vuforia.com/, setelah login lalu 

membuat database untuk menyimpan marker.  

 

Gambar 7. Halaman Vuforia Developer 

 

https://developer.vuforia.com/
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2) Pilih target manager kemudian pilih add database dan masukan nama yang 

ingin dibuat.  

 

Gambar 8. Halaman Vuforia Target Manager 

3) Klik database yang sudah dibuat, lalu pilih add target untuk menambahkan 

marker. Terdapat 4 buah jenis target, yaitu  single images, cuboid, cylinder, 

3d object. Gambar yang dijadikan marker harus berekstensi jpg atau png 

dengan maksimal ukuran file 2mb. Semakin besar jumlah bintang pada 

marker yang dibuat maka semakin baik. 

 

Gambar 9. Menambahkan target 
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Gambar 10. Hasil marker berbintang 5 

b. Pembuatan Tata Letak 

Aplikasi yang dibuat terdiri dari 7 scene: 

 

Gambar 11. Scene mainMenu 

Scene mainMenu adalah scene yang dimuat pertama kali ketika aplikasi 

dijalankan. Scene ini berisi tombol untuk menuju scene lain dalam aplikasi. Tombol 
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navigasi yang ada antara lain KI-KD, AR Camera, Video, Quiz, Profil, Bantuan, 

Keluar. 

Scene kedua adalah scene ARCam yang berfungsi untuk menjalankan 

Augmented Reality dan berisi objek 3D peripheral komputer. Objek 3D yang 

ditambahkan dibuat dan diedit menggunakan bantuan software Blender 3D. 

 

Gambar 12. Scene ARCam 

Scene ketiga adalah scene video yang berisi video singkat perakitan 

komputer. Video ini menampilkan model 3D periperal komputer yang dirakit 

menjadi sebuah komputer utuh. Model 3D dipilih karena bentuknya tidak terlalu 

kompleks sehingga akan lebih mudah dipahami. 

Scene keempat adalah Quiz yang berisi latihan siswa dalam memahami isi 

modul. Ada maksimal waktu menjawab sehingga siswa harus berpikir dengan 



57 

 

cepat. Scene kelima adalah profil yang berisi identitas pembuat media 

pembelajaran. Scene keenam berisi tentang bantuan cara penggunaan media 

pembelajaran. 

c. Kode Sumber 

Ada beberapa kode utama dalam aplikasi media pembelajaran ini 

diantaranya adalah kode untuk menu controller, kode untuk aksi pada tombol 

navigasi, kode untuk aplikasi kuis, dan kode untuk mengatur orientasi layar. Kode 

untuk menu controller adalah : 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
public class MenuController : MonoBehaviour { 
 public string Kikd; 
 public string ArCamera; 
 public string Video; 
 public string Profil; 
 public string Bantuan; 
 public string Quiz; 
 public string MainMenu; 
 public void MainMenuScene()  { 
  SceneManager.LoadScene (MainMenu); 
 } 
 public void KikdScene() { 
  SceneManager.LoadScene (Kikd); 
 } 
 public void ARCameraScene() { 
  SceneManager.LoadScene (ArCamera); 
 } 
 public void VideoScene() { 
  SceneManager.LoadScene (Video); 
 } 
 public void ProfilScene() { 
  SceneManager.LoadScene (Profil); 
 } 
 public void BantuanScene() { 
  SceneManager.LoadScene (Bantuan); 
 } 
 public void QuizScene() { 
  SceneManager.LoadScene (Quiz); 
 } 
 public void QuitApps() { 
  Application.Quit(); 
 } 
} 
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Kode sumber utama berikutnya adalah kode sumber untuk manajemen soal 

pada scene Quiz dan pemberian skor. Kodenya adalah sebagai berikut:  

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class SoalManager : MonoBehaviour { 
    [System.Serializable] 
    public class Soal 
    { 
        [TextArea] 
        [Header ("Soal")] 
        public string soal; 
 
        [Header ("Pilihan Jawaban")] 
        public string pilA; 
        public string pilB, pilC, pilD; 
        [Header ("Kunci")] 
        public bool A; 
        public bool B, C, D; 
     
    } 
    public int skor; 
    public float waktu; 
    private int nilaiAcak; 
    Text textSoal,textA,textB,textC,textD,textWaktu; 
    public List<Soal> KumpulanSoal; 
 // Use this for initialization 
 void Start () { 
        textSoal = GameObject.Find("TextSoal").GetComponent<Text>(); 
        textA = GameObject.Find("A").GetComponent<Text>(); 
        textB = GameObject.Find("B").GetComponent<Text>(); 
        textC = GameObject.Find("C").GetComponent<Text>(); 
        textD = GameObject.Find("D").GetComponent<Text>(); 
 
        textWaktu = GameObject.Find("TextWaktu").GetComponent<Text>(); 
 
        nilaiAcak = Random.Range(0, KumpulanSoal.Count); 
 } 
  
 // Update is called once per frame 
 void Update () { 
        textWaktu.text = "Waktu Tersisa: " + waktu.ToString("0"); 
        waktu -= Time.deltaTime; 
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        if (waktu <= 0) 
        { 
            KumpulanSoal.RemoveAt(nilaiAcak); 
            waktu = 5; 
            nilaiAcak = Random.Range(0, KumpulanSoal.Count); 
        } 
        if (KumpulanSoal.Count>0) 
        { 
            textSoal.text = KumpulanSoal[nilaiAcak].soal; 
            textA.text = KumpulanSoal[nilaiAcak].pilA; 
            textB.text = KumpulanSoal[nilaiAcak].pilB; 
            textC.text = KumpulanSoal[nilaiAcak].pilC; 
            textD.text = KumpulanSoal[nilaiAcak].pilD; 
        } 
        else 
        { 
            textSoal.text = "Hore skor kamu: " + skor; 
            GameObject.Find("TextWaktu").SetActive(false); 
            GameObject.Find("PanelJwb").SetActive(false); 
 
        } 
 
 } 
 
    public void CekJawaban(string jawaban) 
    { 
        if (KumpulanSoal[nilaiAcak].A == true && jawaban == "a") 
        { 
            skor++; 
        } 
        if (KumpulanSoal[nilaiAcak].B == true && jawaban == "b") 
        { 
            skor++; 
        } 
        if (KumpulanSoal[nilaiAcak].C == true && jawaban == "c") 
        { 
            skor++; 
        } 
        if (KumpulanSoal[nilaiAcak].D == true && jawaban == "d") 
        { 
            skor++; 
        } 
        KumpulanSoal.RemoveAt(nilaiAcak); 
        nilaiAcak = Random.Range(0, KumpulanSoal.Count); 
    } 
 
} 
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5. Distribusi 

Proses distribusi perangkat lunak yang dipilih adalah distribusi secara 

langsung menggunakan transfer paket instalasi android (berkas apk) antar 

perangkat. Proses yang lain yang dilakukan adalah dengan mengunggah paket 

instalasi ke internet kemudian siswa mengunduh paket instalasi tersebut. Cara ini 

dilakukan agar paket instalasi perangkat lunak mudah terdistribusi. 

6. Validasi dan Reliabilitas Instrumen 

Validasi instrumen dilakukan oleh Prof. Dr. Herman Dwi Surjono, M.Sc., 

M.T., Ph.D. dan Sigit Pambudi, M.Eng. Tujuannya adalah untuk memastikan 

instrumen yang digunakan sudah benar. Revisi dari validator adalah sebagai 

berikut: 

1) Kisi- kisi instrumen harus sudah dibahas di Bab II. 

2) Instrumen ahli media harus dikaji di Bab II. 

Butir instrumen kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Tabel uji 

validitas (terlampir) menunjukkan poin 2 dan poin 18 tidak valid karena r hitung 

lebih kecil dari r tabel (1,703). Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan r11= 

0,85 yang berarti reliabilitas instrumen dalam penelitian ini masuk dalam kategori 

sangat tinggi. 

7. Uji Materi 

Validasi perangkat media pembelajaran dilakukan oleh Wuryadi Basuki, 

S.Pd.  dan Akhmad Nurkholis, S.Pd. Hasil validasi ditunjukkan pada tabel berikut:  
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Tabel 9. Hasil validasi ahli materi pembelajaran 

No Aspek 
Validator 

∑ Max 
1 2 

1. Kejelasan tujuan 

pembelajaran 
2 2 2 

2. Ketepatan penggunaan 

strategi pembelejaran 
3 3 3 

3. Kemudahan untuk 

dipahami 
3 3 3 

4. Kesesuaian materi 1 1 1 

5. Kejelasan simulasi 2 2 2 

6. Sistematis, runtut, alur 

logika jelas 
4 3 4 

7. Interaktivitas 2 2 2 

Jumah 17 16 17 

Persentase 33 97,06% 

 

Tabel hasil validasi materi pembelajaran menunjukkan persentase hasil 

97,06% jika dikonversi dengan tabel kelayakan masuk dalam kategori sangat layak. 

Ada saran perbaikan untuk media pembelajaran untuk menambahkan petunjuk 

dalam pengerjaan kuis. Revisi aplikasi dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 13. Penambahan Petunjuk Kuis 

Pada gambar sebelah kiri adalah tampilan aplikasi sebelum dilakukan 

penambahan petunjuk pengerjaan kuis, setelah user memilih menu quiz maka akan 

langsung masuk ke soal-soal yang harus dikerjakan, sebelah kanan adalah tampilan 

aplikasi sesudah dilalukan perbaikan, setelah user memilih menu quiz maka akan 

muncul petunjuk pengerjaan dan konfirmasi kesiapan pengerjaan kuis. 

8. Functional Suitability Test 

Validasi perangkat media pembelajaran untuk aspek functional suitability 

dilakukan oleh Sigit Pambudi, M.Eng dan Wafda Adita R, S.Pd. Hasil validasi 

ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Tabel 10. Hasil validasi media pembelajaran 

No Aspek 
Validator 

∑ Max Persentase Keterangan 
1 2 

1. Konten RPL 18 21 21 92,86 Sangat Layak 

2. Konten Multimedia 8 9 9 94,44 Sangat Layak 

Jumah 26 30 30 93,33 Sangat Layak 

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa konten RPL memperoleh skor 

92,86% yang jika dikonversi menggunakan tabel kelayakan maka konten RPL 

masuk ke dalam kategori sangat layak. Konten multimedia memperoleh skor 

94,44% yang artinya jika dikonversi menurut tabel kelayakan masuk dalam kategori 

sangat layak. 

Jika aspek konten RPL dan multimedia digabungkan maka skor yang 

diperoleh adalah 93,33% yang artinya media pembelajaran AR ini masuk ke dalam 

kategori sangat layak. Ada masukan dari validator yaitu ukuran model 3D perlu 

disesuaikan agar proporsional. Berikut adalah perbaikan dari aplikasi: 

   

Gambar 14. Perbandingan objek sebelum & sesudah revisi 



64 

 

Pada gambar  kiri terlihat bahwa model 3D yang muncul hampir memenuhi 

layar sehingga bentuknya kurang terlihat jelas, setelah dilakukan perbaikan 

hasilnya terlihat pada gambar kanan, yaitu model 3D yang muncul proporsinya 

lebih  

9. Usability Test 

Usability test dilakukan oleh siswa kelas X MM SMK N 7 Yogyakarta 

sejumlah 29 siswa. Hasil penelitian terdapat pada lampiran 12. 

Analisis hasil usability test menggunakan perhitungan persentase 

kelayakan. Hasilnya adalah media pembelajaran ini ARCompy yang dikembangkan 

memperoleh skor 78,9%. Jika dikorelasikan dengan tabel persentase kelayakan 

(tabel 7), maka media pembelajaran ini masuk dalam kategori Layak. 

10. Compatibility Test 

Pengujian ini menggunakan 4 target versi android yang berbeda, dan 

hardware yang berbeda pula. Berikut ini adalah hasil pengujian aplikasi terhadap 4 

perangkat yang berbeda. 

Tabel 11. Perangkat smartphone 

 

No 
Nama 

Perangkat 

Versi 

Android 
Resolusi (pixel) Keterangan 

1. 
Xiaomi Redmi 

S2 
8.1 (O) 720 x 1440 Sukses 

2. Xiaomi Mi 5C 7.1 (N) 1080 x 1920 Sukses 

3. Lenovo A6010 6.0 (M) 720 x 1080 Sukses 

4. Andromax B 5.1(L) 480 x 854 Sukses 



65 

 

11. Performance Efficiency Test 

Pengujian dilakukan dengan bantuan website testdroid.com. Ada beberapa 

parameter ceklis aplikasi, termasuk penggunaan prosesor dan memori. Hasil 

pengujian menunjukkan tidak ada error dalam aplikasi.  

 

Gambar 15. Penggunaan prosesor dan memori aplikasi ARCompy 

Dari gambar di atas menunjukan bahwa CPU usage  terlihat stabil di 

kisaran 15% dan memori yang digunakan aplikasi saat berjalan terlihat berada di 

sekitar 120MB – 143 MB, dimana konsumsi memori tersebut cukup aman 

dijalankan pada device yang memiliki RAM 2GB atau lebih.  

B. Pembahasan  

Pengembangan multimedia pembelajaran ini berdasar dari permasalahan 

yang dihadapi oleh SMK Negeri 7 Yogyakarta, terutama kelas X Multimedia. 

Permasalahan tersebut antara lain: belum adanya pengembangan multimedia 

pembelajaran interaktif pada pelajaran komputer dan jaringan dasar terutama pada 

materi perangkat keras komputer dan perlunya analisis kelayakan dari media 

pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi dan 

mencari solusi mengenai permasalahan tersebut. 
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Pengembangan media pembelajaran perakitan komputer ini melalui 

beberapa tahap, yaitu tahap komunikasi, tahap perencanaan, tahap pemodelan, 

tahap konstruksi, dan tahap distribusi. Pada tahap komunikasi dilakukan dengan 

guru pengampu mata pelajaran komputer dan jaringan dasar di SMK Negeri 7 

Yogyakarta untuk menganalisis permasalahan. Tahap selanjutnya adalah 

perencanaan terkait pembuatan media pembelajaran. Pada tahap pemodelan 

dibuatlah desain UI dan UX, desain UI dibuat dengan storyboard, sedangkan UX dibuat 

dengan UML. Hasil pemodelan kemudian diimplementasikan menggunakan Unity 3D dan 

Blender 3D. 

Pengujian terhadap media pembelajaran ini meliputi pengujian media dan 

pengujian materi. Pengujian media menggunakan standar ISO 25010 mencakup 

functional suitability, usability, compatibility, dan performance efficiency. 

Sedangkan untuk pengujian materi menggunakan aspek desain pembelajaran dari 

Wahono. Dari pengujian functional suitability dengan 2 ahli media dengan 

menggunakan instrument test case yang disesuaikan dengan fungsionalitas pada aplikasi 

diperoleh hasil 93,33% atau dapat disebut Sangat Layak, begitu pula pengujian 

dengan 2 ahli materi, diperoleh hasil 97,06% atau Sangat Layak. Pada pengujian 

compatibility dengan cara instalasi pada 4 perangkat android yang berbeda versi 

menunjukan hasil sukses dan tidak ada kegagalan saat pengoperasiannya. Pengujian  

performance efficiency menggunakan Test Droid menunjukan bahwa CPU usage  

terlihat stabil di kisaran 15% dan memori yang digunakan aplikasi saat berjalan 

terlihat berada di sekitar 120MB – 143 MB sehingga selama pengoperasian aplikasi 
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tidak ada error. Selanjutnya adalah pengujian usability. Produk yang 

dikembangkan dilakukan pengujian terhadap siswa kelas X MM di SMK N 7 

Yogyakarta. Uji coba dilakukan kepada sejumlah siswa yang hadir di kelas X MM. 

Siswa diminta untuk menggunakan media pembelajaran perakitan komputer 

berbasis AR terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengisi kuesioner. 

Penilaian usability menggunakan angket kuesioner dengan USE Questionnaire oleh 

Arnold M. Lund dengan hasil yang diperoleh adalah 78,9% daan dapat disebut 

Layak sebagai media pembelajaran. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini masih memiliki keterbatasan, yaitu 

penggunaan use questionnaire mengakibatkan jangkauan nilai hasil penelitian 

menjadi sempit. Kendala lain yang ditemukan pada penelitian ini adalah beberapa 

perangkat yang digunakan siswa tidak sesuai spesifikasi yang diperlukan mengakibatkan 

saat kamera diarahkan pada marker tetapi objek tidak kunjung muncul.   


