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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Listriki merupakani suatui bentuki energii yangi mempengaruhii kehidupani 

manusiai saati ini.i Berkembangnyai ilmui pengetahuani banyaki menghasilkani 

penemuan-penemuani barui yangi padai dasarnyai membutuhkani listriki 

sebagaii sumberi energi.i Kebutuhani energii listriki cenderungi berubah-ubah,i 

sehinggai Perusahaani Listriki Negarai (PLN)i sebagaii penyediai energii listriki 

harusi bisai memprediksii kebutuhani bebani listriki setiapi harinya.Kebutuhani 

listriki darii waktui kewaktui salalui berbedai bedai tergantungi darii jumlahi 

pemakaiani dii daerahi tesebuti sehinggai menyebabkani peyediaani tenagai 

listriki dani alokasii pembangkiti listriki yangi digunakani jugai berbedai dii 

setiapi daerah. 

Sumberi energii listriki sangati dibutuhkani olehi berbagaii tingkatani 

masyarakat.i Perkembangani teknologii menyebabkani suatui kemudahani 

dalami pengadaani suatui energii listrik.i Adanyai perkembangani teknologi,i 

makai adai berbagaii carai untuki membangkitkani suatui energii listrik.i Energi 

tersebut diperoleh dari sumber daya alami contohnya air,i bahani bakari fosil,i 

sinari matahari,i udara,i dani laini sebagainya. 

Perkembangan zaman menuntut kebutuhan energi yang masih didominasi 

oleh sumber energi fosil seperti batu bara dan bahan bakar minyak. Sumber 

energi fosil semakin lama akan habis jika digunakan terus menerus, sehingga 

masyarakat Indonesia memerlukan usaha untuk mengurangi ketergantungan 

penggunaan energi fosil agar menghindari krisis energi yang sekarang sedang 



2 
 

dihadapi.Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan 

dan Konservasi Energi (EBTKE) (2018) mendorong badan usaha di 

Indonesia untuk memperluas usahanya ke sektor Energi Baru Terbarukan 

(EBT) dan terus dikembangankan serta mulai diprioritaskan bagi masyarakat 

Indonesia sebagai sumber energi utama mengingat potensi pemanfaatan dan 

pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) cukup besar. Secarai 

geografisi Indonesiai sangati berpotensii untuki mengembangkani pembangkiti 

energii alternatifi diataranyai Pembangkiti Listriki Tenagai Airi (PLTA),i 

Pembangkiti Listriki Tenagai Uapi (PLTU),i Pembangkiti Listriki Tenagai Suryai 

(PLTS),i Pembangkiti Listriki Tenagai Nukliri (PLTN),i Pembangkiti Listriki 

Tenagai Dieseli (PLTD),i Pembangkiti Listriki Tenagai Gasi (PLTG),i 

Pembangkiti Listriki Tenagai Panasi Bumii (PLTPB),i Pembangkiti Listriki 

Tenagai Gasi dani Uapi (PLTGU),i Pembangkiti Listriki Tenagai Bayu/Angini 

(PLTB). 

Salah satu pendukung dalam peningkatan pengetahuan mengenai 

pembangkit tenaga listrik yaitu pada tingkatan pendidikan perguruan tinggi 

seperti Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). UNY merupakan sebuah 

institusi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan keguruan yang 

berfokus untuk menghasilkan mahasiswa yang bertakwa, mandiri, dan 

cendikia. Universitas Negeri Yogyakarta memiliki 8 Fakultas dan 102 

program studi.  

Fakultas Teknik merupakan salah satu Fakultas yang terdapat di UNY 

yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dibidang 
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kependidikan yang unggul, kreatif dan inovatif. Jurusan yang terdapat di 

Fakultas Teknik dalam menyelenggarakan peningkatan pengetahuan 

mengenai pembangkit tenaga listrik ada pada Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektro (JPTE). JPTE memiliki tiga program studi yaitu Pendidikan Teknik 

Elektro, Pendidikan Teknik Mekatronika, dan Diploma 3 Teknik Elektro. 

Pada Prodi Pendidikan Teknik Elektro (PTE) dan Diploma 3 Teknik Elektro 

terdapat mata kuliah Pembangkit Tenaga Listrik. Terkhusus PTE memiliki 

dua kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah pembangkit tenaga listrik yaitu 

teori dan praktik. Teori pada mata kuliah pembangkit tenaga listrik ditujukan 

sebagai pengetahuan awal sebelum melaksanakan praktik mencangkup materi 

dan pembahasan tenang macam-macam pembangkit tenaga listirk. Praktik 

pada mata kuliah pembangkit tenaga listrik bertujuan untuk membuktikan 

proses pembangkitan tenaga listrik yang didukung dengan pembelajaran teori.  

Dalam proses pembelajaran pembangkit dibutuhkan media yang mampu 

membantu proses belajar. Media merupakan salah satu sarana untuk 

meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Dengan beraneka ragamnya 

media, maka media mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, bentuk dan 

jenis media pendidikan yang digunakan dapat menjadi sumber ilmu 

pengetahuan. Dari hasil observasi laboratorium proses pembelajaran Praktik 

Tenaga Listrik di Pendidikan Teknik Elekro menggunakan beberapa media 

pembangkit antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan Pembangkit Listrik 

Tenaga Diesel (PLTD). Dari beberapa pembangkit listrik yang ada mata 



4 
 

kuliah pembangkit tenaga listirk masih kekurangan media pembangkit listrik 

tenanga angin. Dengan kurangnya media pendukung pembelajaran praktik 

sangat berpengaruh bagi tingkat pemahaman mahasiwa dalam menerima 

materi, sehingga akan menjadi kendala bagi mahasiswa kedepannya didunia 

kerja yang bersangkutan dengan pembangkitan tenaga listrik. Pembuatan 

media pembelajaran pembangkit listrik tenaga angin bekerja sama dengan 

Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) Bayu Baru, yang berada di 

Srandakan, Bantul, Yogyakarta. 

Berdasarkani latari belakangi tersebut dibuatlahi penelitiani dani 

perkembangani terkaiti pembuatani mediai pembangkiti listriki tenagai angin.i 

diharapkani dengani adai nyai mediai inii prosesi pembelajarani dapati terlaksanai 

sebagaimanai mestinya,i sehinggai dibuatlahi penelitiani dani pengembangani 

dengani juduli “Pengembangani Uniti Kontroli Mediai Pembelajarani 

Pembangkiti Litrsiki Tenagai Angini Untuki Mendukungi Prosesi Kegiatani 

Belajari Mahasiswai Padai Matai Kuliahi Pembangkiti Listriki Dii Jurusani 

Pendidikani Tekniki Elektroi Fakultasi Tekniki Universitasi Negerii 

Yogyakarta”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkani latari belakangi masalahi dii atas,i permasalahani dalami 

penelitiani inii dapati diidentifikasii sebagaii berikut: 

1. Kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap cara kerja komponen alat dan 

kontrol PLTA pada pelaksanaan praktik pembangkit tenaga listrik khususnya 

pembangkit listrik tenaga angin. 
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2. Proses praktik pembangkit listrik tenaga angin memerlukan banyak tempat 

sehingga dikatakan tidak efisien pada bagian kontrol PLTA. 

3. Rusaknya media pembelajaran yang sebelumnya digunakan dalam praktikum 

pembangkit listrik tenaga angin. 

4. Keterbatasan alat dan kurangnya efektivitas penggunaan waktu yang 

digunakan dalam pelaksanaan praktik Pembangkit Tenaga Listrik. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada sebelumnya, maka penelitian 

dibatasi agar memperjelas ruang lingkup permasalahan diantaranya : 

1. Penelitian dibatasi pada pengembangan media pembelajaran pembangkit 

listrik tenaga angin dengan pembahasan prinsip kerja pembangkit listrik 

tenaga angin, kontrol/kendali pembangkit listrik tenaga angin, dan komponen 

pembangkit listrik tenaga angin. 

2. Kelayakan media pembelajaran pembangkit listrik tenaga angin yang  diukur  

berdasarkan penilaian ahli media dan ahli materi. 

3. Subyek pengujian media pembelajaran  pembangkit listrik tenaga angin 

adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkani pembahasani yangi telahi diuraikani sepertii di atasi makai 

dapati dirumuskani permasalahani yangi ada,i yaitui sebagaii berikut: 
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1. Bagaimanai kinerjauniti kontroli mediai pembelajarani pembangkiti listriki 

tenagai angini dii Programi Studii Pendidikani Tekniki Elektroi Fakultasi Tekniki 

Universitasi Negerii Yogyakarta? 

2. Bagaimanai kelayakani uniti kontroli mediai pembelajarani pembangkiti listriki 

tenagai angini padai matai kuliahi pembangkiti tenagai listriki khususnyai 

pembangkiti listriki tenagai angini dii Programi Studii Pendidikani Tekniki 

Elektroi Fakultasi Tekniki Universitasi Negerii Yogyakarta? 

3. Bagaimanai responi mahasiswai terhadapi Mediai Pembelajarani pembangkiti 

listriki tenagai angini padai matai kuliahi Pembangkiti Tenagai Listriki dii 

Programi Studii Pendidikani Tekniki Elektroi Fakultasi Tekniki Universitasi 

Negerii Yogyakarta? 

E. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkani darii rumusani masalahi di atas,i makai tujuani yangi diinginkani 

olehi penelitii adalahi sebagaii berikut: 

1. Mengetahui hasil uji coba kinerjauniti kontroli mediai pembelajarani 

pembangkiti listriki tenagai angini dii Programi Studii Pendidikani Tekniki 

Elektroi Fakultasi Tekniki Universitasi Negerii Yogyakarta. 

2. Mengetahuii kelayakani uniti kontroli Pembangkiti Listriki Tenagai Angin,i 

padai matai kuliahi pembangkiti tenagai listriki dii Programi Studii Pendidikani 

Tekniki Elektroi FTi UNY. 
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3. Mengetahuii responi mahasiswai terhadapi uniti kontroli Pembangkiti Listriki 

Tenagai Angini yangi telahi dii kembangkani padai matai kuliahi pembangkiti 

tenagai listriki dii Programi Studii PendidikaniTekniki Elektroi FTi UNY. 

F. Manfaat Pengembangan 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara 

lain: 

1. Bagi Program Studi Pendidikan Teknik Elektro 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Memberikan manfaat kepada mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan 

dan memotivasi dalam belajar. 

2) Mahasiswa dapat mengetahui contoh atau gambaran tentang pembangkit 

listrik tenaga angin. 

3) Media Pembangkit Listrik Tenaga Angin dijadikan acuan oleh mahasiswa 

dalam pelaksanaan belajar. 

b. Bagi Dosen/Tenaga Pengajar 

1) Media Pembagkit Litsrik Tenaga Angin dapat digunakan sebagai alat bantu 

dalam proses pembelajaran. 

2) Mempermudah penyampaian materi pembelajaran oleh dosen atau tenaga 

pengajar agar mencapai kompetensi mahasiswa.  

2. Bagi Jurusan Pendidikan Teknik Elektro  

Dapat menjadikan rujukan bagi pengembangan dan penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan media Pembangkit Listrik Tenaga Angin. 
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3. Bagi Universitas 

Sebagai sumber informasi mengenai media Pembangkit Listrik Tenaga 

Angin. 

4. Bagi Peneliti 

a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti dalam proses 

pembelajaran serta menjelaskan masalah dalam bentuk penelitian. 

b. Mengetahui kelayakan perangkat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga 

Angin untuk mahasiswa di Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. 

G. Asumsi Pengembangan 

Penelitii mengansumsii yangi mendasarii pengembangani Mediai 

Pembelajarani PLTAinii adalah: 

1. Dapat memudahkan kegiatan proses pembelajaran dengan bantuan media 

PLTA. 

2. Media PLTA dapat dipergunakan dengan baik dan dapat memotivasi belajar 

mahasiswa. 

3. Media Pembangkit Listrik Tenaga Angin mampu memberikan gambaran atau 

ilustrasi kepada mahasiswa dengan kompetensi yang diajarkan. 

H. Spesifikasi produk yang dikembangkan 

Produk i yang diharapkan dari hasili penelitiani ini adalah: 

1. Komponen pada bagian Desain kontrol media pembelajaran Pembangkit 

Listrik Tenaga Angin Terdiri dari: 
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a. Generator DC 15-18V 

b. Baling-baling sebanyak 6 buah 

c. Terdapat tiang penyangga berukuran 1,5 meter 

d. Ekor sirip baling-baling 

2. Komponen pada bagian kontrol media pembelajaran Pembangkit Listrik 

Tenaga Angin terdiri dari: 

a. Wind Charger Controller 12-24 V, 10 A 

b. Wind Power Inverter Dc 12V to  AC 220, 150 watt 

c. Beban DC 

d. ACCU VRLA 120 V 100 Ah 

e. Dioda sebagai bloking arus 

f. Volt MeterMerk : Heles 15 Volt 

g. Ampere Meter Merk : Heles 5 Ampere 


