
46 
 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Uji Coba 

1. Hasil Proses Analisis 

Pada tahapan analisis dilakukan observasi ketika pembelajaran dan pada 

saat wawancara dengan dosen pengampu matakuliah praktik kendali dan akuisisi 

data. Berikut adalah hasil dari tahapan analisis disajikan dalam Tabel 10. 

Tabel 10.Hasil Tahapan Proses Analisis 
No. Proses Hasil 

1. Menganalisis capaian 

pembelajaran matakuliah praktik 

kendali dan akuisisi data 

Mahasiswa mampu memahami dan membuat 

program sistem kendali dan akuisisi data, 

akan tetapi belum mampu mengolah dan 

mem-parsing kumpulan data sensor 

kompleks. 

2. Menganalisis media 

pembelajaran matakuliah praktik 

kendali dan akuisisi data 

Media pembelajaran masih terbatas 

menggunakan sistem on-wire, serta masih 

terbatas mengakses mikrokontroler Arduino 

dan Raspberry Pi. 

Sensor yang diakses masih terbatas, serta 

pengakuisisisan data belum dapat dilakukan 

dengan multi sensor. 

3. Menganalisis keaktifan siswa 

dalam mengikuti matakuliah 

praktik kendali dan akuisisi data 

Mahasiswa cenderung membuat program 

GUI sesuai Jobsheet , akan tetapi tidak 

mengembangkannya karena minimnya 

referensi mengenai software LabVIEW 

4. Menganalisis kebutuhan untuk 

menentukan jenis media yang 

akan dikembangkan 

Mengembangkan sistem kendali dan akuisisi 

data wireless dengan multi sensor dalam 

pembelajaran matakuliah praktik kendali dan 

akuisisi data. 

  Komponen-komponen utama yang 

dibutuhkan dalam pengembangan drone 

pemantau suhu, kelembapan dan ketinggian 

adalah drone, mikrokontroler 

STM32F103C8, sensor DHT22, sensor 

BMP180 dan radio telemetry 433 MHz. 
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2. Hasil Proses Perancangan 

Tahapan ini merupakan tahapan proses perancangan berdasarkan data hasil 

dari proses analisis. Berikut proses perancangan media pembelajaran monitoring 

drone. 

a. Merancang desain monitoring drone. 

Desain monitoring drone peletakan komponen elektronik dapat dilihat pada 

Gambar 9.  

 
Gambar 9. Gambar desain Monitoring Drone  

 

 
Gambar 10. Desain layout GUI 
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b. Mengidentifikasi komponen elektronik yang digunakan. 

Komponen elektronik yang digunakan pada media pembelajaran 

monitoring drone dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Komponen Elektronik pada Monitoring drone 
No Nama Komponen Jumlah Fungsi 

1. STM32F103C8 1 Main Controller 

2. Sensor DHT22 1 Mengukur suhu dan 

kelembapan 

3. Sensor BMP180 1 Mengukur ketinggian 

4. Radio Telemetry 3DR 433 MHz 1 Perangkat komunikasi 

 

Perancangan skema wiring menggunakan aplikasi Fritzing. Skema wiring 

monitoring drone dapat dilihat pada Gambar 11. 

 
Gambar 11. Skema Wiring Monitoring drone 

 

c. Merancang kebutuhan software. 

Software yang digunakan pada pengembangan monitoring drone adalah 

Arduino IDE dan LabVIEW. Arduino IDE digunakan untuk memprogram 
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mikrokontroler STM32F103C8. Program arduino dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Software Arduino IDE membutuhkan beberapa library yang tidak terdapat pada 

bawaan Arduino. Library tersebut adalah  library “BMP085.h” untuk mengakses 

sensor BMP180 dan library “DHT.h” untuk mengakses sensor DHT22.  

 
Gambar 12. Tampilan Software Arduino IDE 

 

Sedangkan software LabVIEW digunakan untuk membuat Graphical User 

Interface (GUI) sebagai penampil data sensor dari monitoring drone. Program 

LabVIEW yang digunakan pada media pembelajaran monitoring drone baik front 

panel maupun block diagram dapat dilihat pada Lampiran 11. 
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Gambar 13. Tampilan Software LabVIEW 

 

d. Merancang flowchart media pembelajaran monitoring drone. 

 

Gambar 14. Flowchart Monitoring drone 
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e. Merancang desain modul, buku panduan, jobsheet media pembelajaran 

monitoring drone. 

Setelah membuat media pembelajaran, diperlukan perangkat pembelajaran 

pendukung berupa modul, buku panduan, dan jobsheet untuk memudahkan 

penggunaan media pembelajaran. Modul berisi teori untuk mendukung praktik dan 

jobsheet. Beberapa materi yang dibahas dalam modul adalah : 

1) Drone 

2) Aplikasi LabVIEW 

3) Mikrokontroler STM32F103C8 

4) Sensor DHT22 

5) Sensor BMP180 

6) Pengaplikasian Alat 

Buku panduan berisi langkah-langkah pengoperasian dan penjelasan 

singkat mengenai media pembelajaran monitoring drone. Berikut bagian-bagian 

buku  panduan: 

1) Bagian-bagian media pembelajaran 

2) Prosedur keselamatan kerja 

3) Perakitan 

4) Pengoperasian 

Jobsheet berisi langkah-langkah praktik untuk pembelajaran praktik kendali 

dan akuisisi data. Berikut ini 4 buah topik jobsheet yang akan disusun sebagai 

pendamping media pembelajaran monitoring drone. 
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1) Software LabVIEW 

2) Komunikasi LabVIEW dengan STM32F103C8 

3) Menampilkan data sensor DHT22  

4) Menampilkan data sensor BMP180  

 

3. Hasil Proses Pengembangan 

a. Membuat dan merakit sistem mekanik dan elektronik 

Tahapan selanjutnya dalam pengembangan media pembelajaran monitoring 

drone adalah perakitan sistem mekanik dan elektronik. Hasil dari proses ini adalah 

produk fisik media pembelajaran monitoring drone. 

 
Gambar 15. Bentuk Fisik Monitoring drone 

 

b. Pembuatan program mikrokontroler 

Program mikrokontroler STM32F103C8 dibuat menggunakan software 

Arduino IDE. Mikrokontroler STM32F103C8 mengolah data sensor kemudian 

mengirimkannya dalam bentuk paket data ke GUI secara wireless. Data yang 

dikirimkan adalah data besar suhu dan kelembapan relatif (RH) dari sensor DHT22, 

serta data nilai ketinggian dari sensor BMP180. Program STM32F103C8 terdapat 

pada lampiran 10. 
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c. Pembuatan program GUI untuk monitoring data sensor 

Pembuatan Graphical User Interface (GUI) menggunakan software 

LabVIEW 2017 dengan bahasa pemrograman berbasis grafis atau blok diagram. 

GUI media pembelajaran monitoring drone berfungsi untuk mengolah data sensor, 

menampilkan dalam bentuk visual, dan menyimpannya kedalam database. 

Tampilan visual pada GUI berupa rich textbox, vertical fill indicator, dan graph. 

Tampilan GUI dapat dilihat pada Gambar 16. 

 
Gambar 16. Tampilan GUI Media Pembelajaran 

 

d. Pembuatan modul, buku panduan dan jobsheet 

Modul, buku panduan, dan jobsheet disusun berdasarkan tahap perencanaan 

yang telah dibuat. Modul berisi materi pendukung praktik menggunakan media 

pembelajaran monitoring drone. Buku panduan berisi petunjuk penggunaan dan 

laangkah pengoperasian media pembelajaran. Jobsheet dibagi menjadi 3, yaitu (1) 

Pengenalan  software LabVIEW, (2) Komunikasi serial LabVIEW dengan 

STM32F103C8, (3) Menampilkan data sensor DHT22 pada LabVIEW, (4) 

Menampilkan data sensor BMP180 dan database pada LabVIEW, dan (5) Sistem 

monitoring drone. 
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Gambar 17. Sampul Modul 

 

 
Gambar 18. Sampul Buku Panduan 

 

 
Gambar 19. Sampul Jobsheet 
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e. Melakukan uji unjuk kerja 

Tahapan pengujian digunakan untuk mengetahui kerja media pembelajaran 

monitoring drone telah sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Hasil pengujian 

media pembelajaran monitoring drone sebagai berikut: 

1) Pengujian data mentah 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah susunan paket data telah 

dikirim sesuai dengan yang diinginkan serta interval pengiriman data. Hasil 

pengujian data mentah berupa tampilan paket data sensor pada serial monitor di 

software Arduino IDE. Hasil pengujian data mentah dapat dilihat pada Gambar 20. 

 
Gambar 20. Hasil Pengujian Data Mentah 

 

2) Pengujian sensor DHT22 

Pengujian sensor DHT22 menggunakan suhu acuan dari thermometer 

digital dan kelembapan acuan dari hygrometer digital. Pengujian dilakukan di 

Bengkel Tim Robotika UNY dengan selisih waktu 15 menit setiap pengambilan 

data sensor. Pengujian dilakukan sebanyak 12 kali sampel pembacaan sensor 

DHT22 yang kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil pengukuran 

menggunakan termometer dan hygrometer digital. Hasil pengujian sensor DHT22 

dapat dilihat pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Hasil Uji Sensor DHT22 

No 
Waktu 

(WIB) 

Suhu 

DHT22  

(˚C) 

Kelembapan 

DHT22 (%) 

Suhu 

Thermometer 

Digital  (˚C) 

Kelembapan 

Hygrometer 

Digital (%) 

Error 

suhu  

(%) 

Error 

Kelembapan 

(%) 

1 16.00 29,6 71,5 27,3 69,3 4,59 3,17 

2 16.15 29,7 71 27 71,2 6,07 0,28 

3 16.30 29,7 70,3 29,2 68,7 1,71 2,33 

4 16.45 29,8 70 28,8 69,5 3,47 0,72 

5 17.00 29,7 71,9 27,5 69,9 8,00 2,86 

6 17.15 29,1 70 28,6 68,3 1,75 2,49 

7 17.30 28,7 71 27,9 69 2,87 2,90 

8 17.45 28,8 72 27,5 69,1 4,73 4,20 

9 18.00 28,2 72,5 27,3 69,8 3,30 3,87 

10 18.15 28,5 72,5 27,1 69,7 5,17 4,02 

11 18.30 28 71,8 27,4 70 2,19 2,57 

12 18.45 27 72,1 27,1 69,8 0,37 3,30 

Rata-rata 3,68 2,73 

 

3) Pengujian sensor BMP180 

Pengujian sensor BMP180 menggunakan data ketinggian acuan dari drone  

DJI Phantom 3. Monitoring drone diikatkan pada drone  DJI Phantom dengan posisi 

power dihidupkan tetapi remote mati sehingga monitoring drone dapat mengirim 

data tetapi tidak dapat diterbangkan. Ketinggian monitoring drone dilihat pada GUI 

di laptop, sedangkan ketinggian DJI Phantom dapat dilihat pada aplikasi DJI GO di 

smartphone.  

Tabel 13. Hasil Pengujian Sensor BMP180 

No 

Ketinggian 

Relatif DJI 

Phantom (m) 

Ketinggian 

Absolut 

Monitoring 

Drone (m) 

Ketinggian 

Relatif 

Monitoring 

Drone (m) 

Error 

Ketinggian 

Relatif 

(%) 

1 0 171 0 0,00 

2 5 176,3 5,3 0,17 

3 10 182,1 11,1 0,60 

4 20 190 19 0,53 
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No 

Ketinggian 

Relatif DJI 

Phantom (m) 

Ketinggian 

Absolut 

Monitoring 

Drone (m) 

Ketinggian 

Relatif 

Monitoring 

Drone (m) 

Error 

Ketinggian 

Relatif 

(%) 

5 30 200,4 29,4 0,30 

6 40 209,7 38,7 0,62 

7 50 219,3 48,3 0,78 

Rata-rata 0,43 

 

 

Pengujian dilakukan di sebelah timur Gedung KPLT FT UNY sebanyak 7 

kali sampel pembacaan sensor BMP180 yang kemudian hasilnya dibandingkan 

dengan hasil pembacaan ketinggian oleh DJI Phantom.  Hasil pengujian sensor 

BMP180 dapat dilihat pada Tabel 13. 

4) Uji blackbox 

Uji blackbox bertujuan untuk mengetahui fungsionalitas dari semua 

komponen yang terdapat pada media pembelajaran monitoring drone. Hasil uji 

blackbox  dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 14. Uji Blackbox 

No Pernyataan 
Berfungsi  

Ya Tidak Catatan 

1. Komunikasi port serial √   

2. Penerimaan data sensor pada GUI √   

3. Combo box pemilih port serial √   

4. Combo box pemilih baudrate √   

5. Tombol Connect √   

6. Tombol Stop √   

7. Setting database √   

8. Indikator waktu √   

9. Rich textbox data string √   

10. Vertical fill slide ketinggian √   

11. Vertical fill slide kelembapan √   

12. Vertical fill slide suhu √   

13. Grafik sensor suhu √   

14. Grafik sensor kelembapan √   

15. Grafik sensor ketinggian √   
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No Pernyataan 
Berfungsi  

Ya Tidak Catatan 

16. Simpan data sensor dalam database √   

17. Deteksi perbedaan kelembapan √   

18. Deteksi perbedaan ketinggian √   

19. Remote sebagai masukkan √   

20 Indikator baterai lemah √   

 

4. Hasil Proses Penerapan 

a. Menyiapkan pengajar 

Penyiapan pengajar matakuliah praktik kendali dan akuisisi data dilakukan 

dengan memberikan penjelasan mengenai pengoperasian, cara kerja, dan materi 

yang berkaitan dengan media pembelajaran monitoring drone. Oleh karena itu, 

tahapan ini memperkenalkan media pembelajaran beserta perangkat pendukungnya 

kepada pengajar sehingga pengajar dapat menggunakan media pembelajaran 

monitoring drone secara maksimal. 

b. Menyiapkan peserta didik  

Peserta didik diberi pengetahuan mengenai hardware dan bagian-bagian 

dari media pembelajaran monitoring drone, kemudian peserta didik dijelaskan 

mengenai materi pada buku modul pendamping media pembelajaran. Setelah 

peserta didik memahami materi, selanjutnya adalah melakukan praktik sesuai 

dengan jobsheet  

5. Hasil Proses Evaluasi 

a. Menentukan kriteria evaluasi 

Kriteria evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah evaluasi 

persepsi. Evaluasi persepsi bertujuan untuk mengetahui persepsia yang dipikirkan 
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oleh peserta didik mengenai pengembangan monitoring drone sebagai media 

pembelajaran sensor suhu, kelembapan dan ketinggian pada matakuliah praktik 

kendali dan akuisisi data yang baru. 

b. Memilih alat evaluasi 

Alat evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner atau 

angket. Jenis kuesioner yang digunakan adalah koesioner tertutup dengan alternatif 

jawaban skala likert 4 pilihan. 

c. Melakukan evaluasi 

Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil angket/kuesioner yang diberikan 

kepada ahli media, ahli materi, dan pengguna (peserta didik). Media pembelajaran 

terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan media oleh ahli media dan uji kelayakan 

materi ahli materi sebelum digunakan oleh peserta didik. Berikut merupakan data 

hasil penilaian. 

1) Uji kelayakan media 

Uji kelayakan media dilakukan oleh ahli media, yaitu dua orang dosen 

Jurusan Pendidikan Teknik Elektro UNY yang menguasai bidang media 

pembelajaran. Kedua dosen tersebut yaitu Bapak Ariadie Candra Nugraha, S.T., 

M.T. selaku ahli media 1 dan Sigit Yatmono, S.T., M.T. selaku ahli media 2. Para 

ahli media tersebut menilai aspek kemanfaatan media, aspek perangkat media, dan 

aspek kemudahan penggunaan dari media pembelajaran yang dikembangkan. Hasil 

penilaian dari ahli media dapat dilihat pada Tabel 15. 
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Tabel 15. Hasil Penilaian dari Ahli Media 
No Aspek Penilaian No. Butir Ahli 1 Ahli 2 

1. Kemanfaatan Media 1 4 4 

2 4 3 

3 4 4 

4 3 4 

5 4 3 

6 3 3 

7 3 4 

8 3 4 

2. Perangkat Media 9 4 3 

10 4 4 

11 4 4 

12 3 3 

13 4 3 

14 3 3 

15 4 3 

16 4 3 

17 4 3 

18 4 3 

3. Kemudahan Penggunaan 19 4 3 

20 3 4 

21 4 4 

22 4 3 

 

2) Uji kelayakan materi 

Uji kelayakan materi dilakukan oleh ahli materi, yaitu dua orang dosen 

Jurusan Pendidikan Teknik Elektro UNY yang menguasai bidang kendali dan 

akuisisi data. Kedua dosen tersebut yaitu Bapak Sigit Yatmono, S.T., M.T. selaku 

ahli materi 1 dan Bapak Ir. Moh. Khoirudin, M.T., Ph.D. selaku ahli materi 2. Para 

ahli materi tersebut menilai aspek kesesuian media pembelajaran dengan materi, 

aspek penyajian, dan aspek bahasa dari materi pada media pembelajaran yang 

dikembangkan. Hasil penilaian dari ahli materi dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 16. Hasil Penilaian dari Ahli Materi 

 No Aspek Penilaian No. Butir Ahli 1 Ahli 2 

1. Kesesuaian media 

pembelajaran dengan materi 

1 4 4 

2 4 4 

3 3 3 

4 3 3 

5 4 4 
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3) Melakukan perbaikan 

Perbaikan dilakukan berdasarkan pada komentar dan saran dari ahli media 

maupun ahli materi. Hasil penilaian oleh ahli media, kedua ahli media menyatakan 

layak digunakan dengan dengan perbaikan. Hasil penilaian oleh ahli materi,kedua 

ahli materi menyatakan layak digunakan dengan perbaikan. Saran dan perbaikan 

oleh ahli media dapat dilihat pada Tabel 17. Saran dan perbaikan oleh ahli materi 

dapat dilihat pada Tabel 18. 

Tabel 17. Saran dan Perbaikan oleh Ahli Media 

No Nama Ahli Saran dan Perbaikan 

1. Ahli media 1  Penjelasan mengenai baudrate dan port yang 

dipakai perlu ditambahkan. 

 Beberapa langkah perlu diperjelas, misal pada 

jobsheet 5 perlu menyiapkan file terlebih 

dahulu. 

2. Ahli media 2 Buku panduan perlu ditambah gambar letak 

sensor kelembapan DHT11 dan ketinggian pada 

drone. 

 

 

6 4 4 

7 3 4 

8 3 4 

9 3 4 

10 4 4 

11 4 3 

12 4 3 

2. Penyajian 13 4 3 

14 3 4 

15 3 3 

16 4 3 

3. Bahasa 17 3 4 

18 3 3 

19 3 4 

20 4 3 
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Tabel 18. Saran dan Perbaikan oleh Ahli Materi 

No Nama Ahli Saran dan Perbaikan 

1. Ahli materi 1  Tampilan jendela blok diagram LabVIEW 

untuk jobsheet 5 mohon disertakan sehingga 

mahasiswa lebih memahami perbedaan 

dengan jobsheet sebelumnya. 

 Modul kendali dan akuisisi data pada bagian 

BAB II ditambah dengan materi tentang cara 

koneksi LabVIEW dengan mikrokontroler 

STM 

2. Ahli materi 2 Perbaikan sesuai dengan saran di instrument 

 

Berdasarkan kritik dan saran dari ahli media dan ahli materi maka dilakukan 

revisi pada media pembelajaran. Revisi pada media dilakukan dengan tujuan untuk 

memperbaiki media pembelajaran sebelum digunakan pada tahap uji pengguna. 

Hasil revisi dapat dilihat pada Tabel 19. 

Tabel 19. Hasil Revisi Media Pembelajaran 
Revisi  Hasil   

Menambahkan penjelasan 

mengenai PORT dan 

baudrate 

 
 

Menambahkan langkah 

penyiapan file pada jobsheet 

5 
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Revisi Hasil 

Menambahkan tata letak 

komponen drone pada buku 

panduan 

 
 

 

 

 

 
Menambahkan jendela blok 

diagram pada jobsheet 5 

 
Menambahkan materi 

mengenai cara koneksi 

LabVIEW dengan 

STM32F103C8  
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4) Uji pengguna (peserta didik) 

Pengujian yang dilakukan oleh peserta didik ini, mahasiswa mengisi angket 

dan memberikan penilaian setelah dilakukan pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran monitoring drone pada matakuliah praktik kendali dan akuisisi data. 

Hasil penilaian dari pengguna dapat dilihat pada Tabel 20. 

Tabel 20. Hasil Penilaian dari Pengguna 

Responden 

Skor Aspek 

Kualitas Isi 

dan tujuan 

Kualitas 

Pembelajaran 

Kualitas 

Teknis 

Responden 1 18 26 14 

Responden 2 18 32 13 

Responden 3 18 29 14 

Responden 4 20 32 16 

Responden 5 16 30 15 

Responden 6 19 31 15 

Responden 7 17 32 16 

Responden 8 16 31 13 

Responden 9 17 26 14 

Responden 10 18 30 15 

Responden 11 18 29 15 

Responden 12 16 28 13 

Responden 13 15 25 13 

Responden 14 16 25 14 

Responden 15 18 27 13 

Responden 16 17 28 15 

Responden 17 16 26 14 

Responden 18 19 23 11 

 

B. Analisis Data 

Tahapan analisis data menggunakan data yang berasal dari ahli media, ahli 

materi, dan data hasil uji pengguna. 

1. Analisis Data Kelayakan Media Pembelajaran 
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a. Ahli Media 

Penilaian kelayakan media pembelajaran dilakukan oleh dua orang ahli 

media dari Jurusan Pendidikan Teknik Elektro UNY. Ahli media memberikan 

penilaian berdasarkan 3 aspek yang terdapat pada angket penilaian. Penilaian yang 

diberikan oleh ahli media kemudian dibandingkan dengan kategori penilaian 

kelayakan media. Kategori penilaian kelayakan media dapat dilihat pada Tabel 21. 

Tabel 21. Kategori Penilaian Kelayakan Media 
Kategori 

Penilaian 

Kemanfaatan 

Media 

Perangkat Media Kemudahan 

Media 

Total 

Sangat 

layak 
27,2  ≤  X 34,0 ≤ X 13,6 ≤ X 74,8  ≤  X 

Layak  22,4 ≤ 27,2 28,0 ≤ X < 34,0 11,2 ≤ X < 13,6 61,6 ≤ X < 74,8 

Cukup 

layak 
17,6 ≤ 22,4 22,0 ≤ X < 28,0 8,8 ≤ X < 11,2 48,4 ≤ X < 61,6 

Kurang 

layak 
12,8 ≤ 17,6 16,0 ≤ X 22,0 6,4 ≤ X < 8,8 35,2 ≤ X < 48,4 

Sangat 

kurang 

layak 

X < 12,8 X < 16,0 X < 6,4 X < 35,2 

 

 

Setiap aspek penilaian memiliki interval yang berbeda pada masing-masing 

aspek penilaian media. Nilai interval tersebut menjadi akan acuan untuk 

menentukan kategori penilaian terhadap media pembelajaran yang telah disusun. 

Pada aspek kemanfaatan media terdapat 8 pernyataan sehingga skor maksimal yang 

bisa didapatkan 32 dan skor minimal yang bisa didapatkan 8, rerata ideal 20 dan 

simpangan baku ideal 4. Aspek perangkat media terdapat 10 pernyataan sehingga 

skor maksimal yang bisa didapatkan 40 dan skor minimal yang bisa didapatkan 10, 

rerata ideal 25 dan simpangan baku ideal 5. Aspek kemudahan pengguna terdapat 

4 pernyataan sehingga skor maksimal yang bisa didapatkan 16 dan skor minimal 

yang bisa didapatkan 4 rerata ideal 10 dan simpangan baku ideal 2.  Hasil dari 

penilaian oleh ahli media dapat dilihat pada Tabel 22. 
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Tabel 22. Rangkuman Hasil Penilaian dari Ahli Media 

 

 

 

Berdasarkan data yang diperoleh, aspek kemanfaatan media dengan nilai 

minimal 8 dan nilai maksimal 32 memperoleh nilai rerata 28,5 sehingga masuk 

kedalam kategori penilaian ”Sangat layak” dengan persentase 89,1 %. Aspek 

perangkat media dengan nilai minimal 10 dan nilai maksimal 40 memperoleh nilai 

rerata 35,0 sehingga masuk ke dalam kategori penilaian “Sangat layak” dengan 

persentase 87,5 %. Aspek kemudahan pengguna dengan nilai minimal 4 dan nilai 

maksimal 16 memperoleh nilai rerata 14,5 sehingga masuk kedalam kategori 

penilaian “sangat layak” dengan persentase 90,6 %.  Berdasarkan penilaian dari dua 

orang ahli media, dapat disimpulkan bahwa total hasil uji kelayakan media sebesar 

88,6 % dengan kategori penilaian “Sangat layak”. Grafik persentase penilaian dari 

ahli media dapat dilihat pada Gambar 21. 

 
Gambar 21. Grafik Penilaian Ahli Media 
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b. Ahli Materi 

Penilaian kelayakan materi pembelajaran dilakukan oleh dua orang dosen 

Jurusan Pendidikan Teknik Elektro UNY yang ahli dibidang kendali dan akuisisi 

data. Ahli materi memberian penilaian berdasarkan 3 aspek yang terdapat pada 

angket penilaian. Penilaian yang diberikan oleh ahli materi kemudian dibandingkan 

dengan kategori penilaian kelayakan materi. Kategori penilaian kelayakan materi 

dapat dilihat pada Tabel 23.  

Tabel 23. Kategori Penilaian Kelayakan Materi 

Kategori 

Penilaian 

Kesesuaian 

Media 

Pembelajaran 

dengan Materi 

Penyajian Bahasa  Total 

Sangat layak 40,8 ≤  X 13,6 ≤ X 13,6 ≤ X 68,0 ≤  X  

Layak 33,6 ≤ X < 40,8 11,2 ≤ X 13,6 11,2 ≤ X 13,6 56,0 ≤ X < 68,0 

Cukup layak 26,4 ≤ X <33,6 8,8 ≤ X < 11,2 8,8 ≤ X < 11,2 44,0 ≤ X < 56,0 

Kurang layak 19,2 ≤ X < 26,4 6,4 ≤ X < 8,8 6,4 ≤ X < 8,8 32,0 ≤ X < 44,0 

Sangat kurang 

layak 

X < 19,2 X < 6,4 X < 6,4 X < 32,0 

 

Setiap aspek penilaian memiliki interval yang berbeda pada masing-masing 

aspek penilaian materi. Nilai interval tersebut akan menjadi acuan untuk 

menentukan kategori pilihan terhadap media pembelajaran yang telah disusun. Pada 

aspek kesesuaian media pembelajaran dengan materi terdapat 12 pernyataan 

sehingga skor maksimal yang bisa didapatkan 48 dan skor minimal yang bisa 

didapatkan 12, rerata ideal 30 dan simpangan baku ideal 6. Aspek penyajian 

terdapat 4 pernyataan sehingga skor maksimal yang bisa didapatkan 16 dan skor 

minimal yang bisa didapatkan 4, rerata ideal 10 dan simpangan baku ideal 2. Aspek 

bahasa terdapat 4 pernyataan sehingga skor maksimal yang bisa didapatkan 16 dan 

skor minimal yang bisa didapatkan 4 rerata ideal 10 dan simpangan baku ideal 2. 

Hasil dari penilaian oleh ahli materi dapat dilihat pada Tabel 24. 



68 
 

Tabel 24. Rangkuman Hasil Penilaian dari Ahli Materi 
No. Aspek Penilaian Nilai Rerata Tiap 

Aspek 

Persentase Tiap 

Aspek 

1. Kesesuaian media pembelajaran 

dengan materi 

43,5 90,6 % 

2. Penyajian 13,5 84,4 % 

3. Bahasa  13,5 84,4 % 

 

Berdasarkan data yang diperoleh, aspek kesesuaian media pembelajaran 

dengan materi yang memiliki nilai minimal 12 dan nilai maksimal 48 memperoleh 

nilai rerata 43,5 sehingga masuk kedalam kategori penilaian “Sangat layak” dengan 

persentase 90,6 %. Aspek penyajian dengan nilai minimal 4 dan nilai maksimal 16 

memperoleh nilai rerata 13,5 sehingga masuk kedalam kategori penilaian “Layak” 

dengan persentase 84,4 %. Aspek bahasa dengan nilai minimal 4 dan nilai maksimal 

16 memperoleh nilai rerata 13,5 sehingga masuk kedalam kategori penilaian 

“Layak” dengan persentase 84,4 %. Grafik persentase penilaian dari ahli materi 

dapat dilihat pada Gambar 22. 

 
Gambar 22. Persentase penilaian dari ahli materi 

2. Uji Pengguna 

Uji pengguna ini melibatkan 18 mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektro yang sudah pernah mengikuti matakuliah Praktik Kendali dan Akuisisi 
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Data. Penilaian pengguna kemudian akan dibandingkan dengan kategori penilaian 

pengguna. Kategori penilaian pengguna dapat dilihat pada Tabel 25. 

Tabel 25. Kategori Penilaian Pengguna 
Kategori 

Penilaian 

Aspek  Kualitas Isi 

dan Tujuan 

Aspek Kualitas 

Pembelajaran 

Aspek Kualitas 

Teknis 
Total 

Sangat baik 20,4  ≤  X 27,2 ≤ X 13,6 ≤ X 61,2 ≤ X 

baik  16,8 ≤ X <  20,4 22,4 ≤ X < 27,2 11,2 ≤ X < 13,6 50,4 ≤ X < 61,2 

Cukup baik 13,2 ≤ X < 16,8 17,6 ≤ X < 22,4 8,8 ≤ X < 11,2 39,6 ≤ X < 50,4 

Kurang 

baik 
9,6  ≤ X <13,2 12,8 ≤ X < 17,6 6,4 ≤ X < 8,8 28,8 ≤ X < 39,6 

Sangat 

kurang baik 
X < 9,6 X < 12,8 X < 6,4 X < 39,6 

 

Setiap aspek penilaian memiliki interval yang berbeda pada masing-masing 

aspek penilaian pengguna. Nilai interval tersebut akan menjadi acuan untuk 

menentukan kategori pilihan terhadap media pembelajaran yang telah disusun. Pada 

aspek kualitass isi dan tujuan terdapat 6 pernyataan sehingga skor maksimal yang 

bisa didapatkan 24 dan skor minimal yang bisa didapatkan 6, rerata ideal 15 dan 

simpangan baku ideal 3. Aspek kualitas pembelajaran terdapat 8 pernyataan 

sehingga skor maksimal yang bisa didapatkan 32 dan skor minimal yang bisa 

didapatkan 8, rerata ideal 20 dan simpangan baku ideal 4. Aspek kualitas teknis 

terdapat 4 pernyataan sehingga skor maksimal yang bisa didapatkan 16 dan skor 

minimal yang bisa didapatkan 4 rerata ideal 10 dan simpangan baku ideal 2. Hasil 

dari penilaian oleh pengguna dapat dilihat pada Tabel 26. 

Tabel 26. Rangkuman Hasil Penilaian dari Pengguna 
No. Aspek Penilaian Nilai Rerata Tiap 

Aspek 

Persentase 

Tiap Aspek 

1. Kualitas Isi dan Tujuan 20,7 86,3 % 

2. Kualitas Pembelajaran 28,3 88,5 % 

3. Kualitas Teknis  14,1 87,8 % 

 

Berdasarkan data yang diperoleh, aspek kualitas isi dan tujuan yang 

memiliki nilai minimum 6 dan nilai maksimum 24 memperoleh nilai rerata 20,7 
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sehingga masuk kedalam katergori penilaian “Sangat baik” dengan persentase 86,3 

%. Aspek kualitas pembelajaran yang memiliki nilai minimum 8 dan nilai 

maksimum 32 memperoleh nilai rerata 28,3 sehingga masuk kedalam kategori 

penilaian “Sangat baik” dengan persentase 88,5 %. Aspek kualitas teknis yang 

memiliki nilai minimum 4 dan nilai maksimum 16 memperoleh nilai rerata 14,1 

sehingga masuk kedalam kategori penilaian “Sangat baik” dengan persentase 87,8 

%. Grafik persentase penilaian pengguna dapat dilihat pada Gambar 23. 

 
Gambar 23. Grafik Persentase Penilaian Pengguna 

 

3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan pada instrumen penilaian pengguna. Pengujian ini 

menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan bantuan aplikasi SPSS 16.0. Hasil 

pengujian reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS 16.0 menunjukkan nilai 0,802. 

Sesuai dengan kategori koefisien reliabilitas yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2015:257), hasil pengujian reliabilitas pada instrumen penilaian pengguna 

termasuk kedalam kategori “Sangat kuat” dengan rentang nilai 0,80-1,000. Hasil 

pengujian tersebut dapat dilihat pada lampiran 7. 
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C. Kajian Produk 

Pengembangan monitoring drone sebagai media pembelajaran sensor suhu, 

kelembapan dan ketinggian menggunakan model pengembangan ADDIE menurut 

Robert Maribe Branch. Media pembelajaran monitoring drone tersusun dari 

beberapa komponen utama, diantaranya yaitu mikrokontroler STM32F103C8, 

sensor DHT22, sensor BMP180, dan telemetry 433 MHz. 

 Media pembelajaran monitoring drone bekerja dengan cara pembacaan 

nilai suhu, kelembapan, dan ketinggian kemudian dikirimkan ke GUI menggunakan 

modul telemetry 433 MHz. Nilai suhu dan kelembapan dibaca menggunakan sensor 

DHT22. Sedangkan pembacaan nilai ketinggian menggunakan sensor BMP180, 

sensor ini mendeteksi nilai tekanan udara yang kemudian dibandingkan dengan 

nilai tekanan udara pada permukaan laut sehingga didapat nilai ketinggian dari 

permukaan laut (nilai ketinggian absolut). Setelah pembacaan sensor, 

STM32F103C8 membuat paket data dari nilai berbagai sensor tersebut dengan 

sekat karakter tertentu. Pemberian sekat berupa karakter tersebut dilakukan agar 

mudah dalam pemisahan data-data sensor tersebut. Ketika paket data sensor 

diterima oleh GUI, paket data sensor kemudian di-parsing untuk memisahkan data 

tiap sensor. Tahapan selannjutnya adalah menampilkan data sensor pada GUI dalam 

bentuk grafik, gauge, dan textbox.  

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan, unjuk kerja, dan 

tingkat kelayakan media monitoring drone sebagai media pembelajaran sensor 

suhu, kelembapan dan ketinggian pada matakuliah praktik kendali dan akuisisi data. 
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Media pembelajaran monitoring drone dikembangkan menggunakan model 

pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu Analyze, Design, Develop, 

Implement, dan Evaluate. Media pembelajaran ini terdiri dari hardware monitoring 

drone, software GUI, modul materi, buku panduan, dan jobsheet. Monitoring drone 

mengambil data sensor kemudian mengirimkannya ke GUI untuk ditampilkan  

dalam bentuk grafik dan gauge, serta menyimpannya kedalam database. 

Monitoring drone terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu mikrokontroler  

STM32F103C8, sensor DHT22, sensor BMP180, dan modul telemetry 433 MHz. 

Graphical User Interface (GUI) berfungsi untuk menampilkan data sensor yang 

telah diambil oleh drone dibuat dengan menggunakan software LabVIEW 2017, 

dimana pemrogramannya menggunakan bahasa berbasis gambar. 

Unjuk kerja media pembelajaran monitoring drone dilakukan dengan 

beberapa pengujian yaitu pengujian program STM32F103C8, pengujian sensor 

DHT22, pengujian sensor BMP180, dan uji black box. Hasil pengujian program 

STM32F103C8 menunjukkan bahwa program telah berjalan sesuai tujuan.  

Program tersebut dapat membaca sensor DHT22 dan BMP180 yang kemudian 

memasukkannya kedalam paket data dengan pembatas karakter tertentu. Hasil 

pengujian sensor DHT22 menunjukkan bahwa nilai rata- rata error pembacaan nilai 

suhu adalah 3,68% , serta nilai rata-rata error pembacaan nilai kelembapan adalah 

1,89 %. Hasil pengujian sensor BMP180 menunjukkan bahwa nilai rata-rata error 

pembacaan nilai ketinggian adalah 0,43%. Hasil uji black box menunjukkan hasil 

keseluruhan komponen media pembelajaran bekerja dengan baik dan sesuai dengan 

fungsinya. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fajar Nugroho (2016) tentang 

Pengembangan Media Pembelajaran Robotika Berbentuk Pendeteksi Kemiringan 

Robot Menggunakan Graphical User Interface. Unjuk kerja media berupa 

menstabilkan posisi kemiringan pada saat posisi alat dalam keadaan miring. Ujuk 

kerja pendeteksi kemiringan robot dapat menstabilkan kemiringan robot secara 

acak dengan toleransi nilai sudut kemirinngan mencapai 1 derajat. Sistem 

komunikasi pada media ini masih menggunakan kabel (onwire) dan software yang 

digunakan untuk membuat GUI adalah Visual Studio. Berbeda dengan media yang 

dibuat peneliti dimana sistem komunikasi yang digunakan adalah wireless dan 

software yang digunakan adalah LabVIEW. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dikka Pragola (2015) tentang 

Pengembangan Trainer Sistem Kendali Posisi Motor DC sebagai Media 

Pembelajaran Robotika. Unjuk kerja trainer sistem kendali posisi motor DC berupa 

mengendali posisi motor dengan hasil yang dapat dipantau melalui komputer dalam 

bentuk grafik. Penelitian ini menggunakan MATLAB sebagai software untuk 

membuat GUI.  

Hasil uji kelayakan media pembelajaran monitoring drone menggunakan 

hasil penilaian ahli media, ahli materi, dan pengguna. Penilaian ahli media dibagi 

menjadi 3 aspek yaitu aspek kemanfaatan media, aspek perangkat media, dan aspek 

kemudahan pengguna. Total hasil uji kelayakan media sebesar 88,6 % dengan 

kategori penilaian “Sangat layak”. Penilaian ahli materi dibagi menjadi 3 aspek 

yaitu aspek kesesuaian media dengan materi, aspek penyajian, dan aspek bahasa. 

Total hasil uji kelayakan materi sebesar 88,1% dengan kategori penilaian “Sangat 
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layak”. Penilaian pengguna dibagi menjadi 3 aspek yaitu aspek kualitas isi dan 

tujuan, aspek penggunaan, dan aspek kualitas pembelajaran. Total hasil uji 

penilaian pengguna sebesar 87,7% dengan kategori penilaian “Sangat baik”.  

 

 


