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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

A. Hasil Pengembangan Produk Awal  

1. Hasil Pengembangan Produk 

Hasil penelitian dari pengembangan trainer sebagai media pembelajaran 

perbaikan dasar peralatan listrik yang mengacu pada model ADDIE yang meliputi 

Analysis, Design, Developtment, Implementation, Evaluation yang dikembangkan 

oleh Lee & Owen (2004). Berikut ini merupakan penjelasan langkah-langkah 

pengembangan trainer sebagai media pembelajaran perbaikan dasar peralatan 

listrik: 

a. Analysis (Analisis) 

Tahap analisis adalah tahapan pertama dalam pengembangan trainer sebagai 

media pembelajaran. Analisis dilakukan melalui wawancara dengan guru dan 

observasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam 

pengembangan trainer sebagai media pembelajaran. Tahap observasi melalui 

analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk 

perencanaan pengembangan trainer sebagai media pembelajaran. Kurikulum yang 

digunakan pada pembelajaran Perbaikan Dasar Peralatan Listrik kelas XII adalah 

Kurikulum 2013.  

Tahap wawancara melalui guru pengampu mata pelajaran Perbaikan Dasar 

Peralatan Listrik di SMK N 1 Pundong yaitu Bapak Sapto Budiono, S.Pd. dengan 

hasil wawancara yaitu trainer pemanas yang dikembangkan meliputi trainer 
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kompor listrik, trainer setrika, trainer penanak nasi, trainer pemanggang roti, dan 

trainer dispenser.  

Berdasarkan hasil analisis pada mata pelajaran perbaikan dasar peralatan 

listrik didapatkan kendala ketika proses pembelajaran yaitu (1) keterbatasan sarana 

pembelajaran praktik, (2) Siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi 

pembelajaran, (3) Minat belajar siswa rendah. 

b. Design (Desain) 

Tahapan desain dalam pengembangan trainer sebagai media pembelajaran 

mata pelajaran perbaikan dasar peralatan listrik meliputi (1) menentukan isi media 

pembelajaran; (2) analisis kebutuhan komponen; (3) pembuatan desain bentuk yang 

ergonomis dan aman untuk digunakan. 

1. Menentukan isi media pembelajaran 

Pengembangan trainer sebagai media pembelajaran mata pelajaran perbaikan 

dasar peralatan listrik disesuaikan dengan kompetensi dasar yaitu menerapkan cara 

perawatan peralatan listrik menggunakan pemanas dan menerapkan prosedur 

perbaikan dasar peralatan listrik yang menggunakan pemanas. Pembuatan trainer 

berfokus pada peralatan listrik rumah tangga yang menggunakan pemanas. 

Penentuan peralatan listrik yang digunakan dalam trainer sebagai media 

pembelajaran melalui hasil observasi dan wawancara dengan guru pengampu mata 

pelajaran perbaikan dasar peralatan listrik. Peralatan-peralatan listrik rumah tangga 

yang digunakan dalam pembuatan trainer meliputi setrika, penanak nasi, dispenser, 

trainer pemanggang roti (toaster), dan kompor listrik. Trainer peralatan listrik juga 

menentukan jobsheet pendamping praktik.  



55 

 

 

 

2. Analisis kebutuhan komponen 

Analisis kebutuhan komponen dilakukan sebagai langkah awal dalam  

pembuatan desain trainer. Hasil kegiatan analisis komponen akan menentukan 

desain trainer, ukuran kotak trainer dan dudukan untuk trainer peralatan listrik 

pemanas. Peralatan listrik pemanas dan komponen untuk pembuatan trainer dipilih 

dengan spesifikasi yang sesuai dan aman digunakan untuk kebutuhan praktik oleh 

guru dan siswa. 

Pada trainer pemanas sebagai media pembelajaran perbaikan dasar peralatan 

listrik menggunakan dua komponen pengaman yaitu MCB. MCB digunakan 

sebagai pengaman dari hubung singkat dan beban lebih. MCB yang digunakan yaitu 

MCB 1 Phasa dengan ukuran pengaman yang disesuaikan dengan peratalan listrik 

pemanas yaitu 2 A dan 4 A. 

Berdasarkan hasil analisisa perhitungan kebutuhan komponen, maka 

keseluruhan kebutuhan bahan untuk trainer yang akan dibuat dapat dilihat pada 

Tabel 9. sebagai berikut: 

Tabel 9. Kebutuhan Komponen 

No Nama Komponen/Bahan Jumlah Kebutuhan 

1 Setrika 1 buah 

2 Penanak Nasi 1 buah 

3 Kompor Listrik 1 buah 

4 Pemanggang Roti 1 buah 

5 Dispenser 1 buah 

6 Akrilik 3mm  1 lembar 

7 Papan Kayu 5 lembar 

8 Sakelar On/OFF 5 buah 

9 Rumah Fuse Dan Fuse 5 buah 

11 Miniatur Circuit Breaker (MCB) 1 P 5 buah 
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3. Pembuatan desain trainer 

Pembuatan desain trainer ini merupakan langkah yang perlu diperhatikan dari 

segi estetika dan keamanan dalam penggunaan, oleh karena itu perancangan harus 

benar-benar matang. Pembuatan desain trainer pemanas menggunakan perangkat 

lunak Corel Draw X7. Desain trainer ini terdiri dari desain kotak trainer dan 

interface trainer.  

a) Desain Kotak Trainer 

Desain trainer sebagai media pemebalajaran dibuat menggunakan perangkat 

lunak Corel Draw X7. Berdasarkan analisis kebutuhan komponen terdapat lima 

buah trainer pemanas yang akan dibuat. Kotak untuk setiap trainer dibuat 

menggunakan akrilik dengan ketebalan 3mm bewarna putih susu. Kotak dibuat 

dengan ukuran masing-masing trainer yaitu 17cm x 25cm x 7cm. Gambar kotak 

tanpa bagian atas dapat dilihat melalui Gambar 11. 

BAGIAN BAWAH  DAN SAMPING 

25 cm 7 cm
1
7
 c

m

 

Gambar 11. Desain Kotak Tanpa Bagian Atas 
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Jari-jari kotak disusun agar kokoh tanpa bagian atas menggunakan lem. 

Bagian atas tidak dilem agar ketika ada kerusakan atau perbaikan lebih mudah 

dilakukan. Bagian samping kotak terdapat lubang untuk kabel menuju peralatan 

listrik pemanas dan dudukan terminal sumber, rumah fuse serta tombol ON/OFF. 

Bagian bawah kotak terdapat lubang disekitar sisinya untuk menempelkan kotak 

dengan papan kayu. Bagian atas kotak akan digabungkan menggunakan mur baut.  

Bagian atas kotak terdapat bagian rangkaian kelistrikan untuk peralatan listrik 

pemanas, bagian pengaman MCB dan bagian sumber kelistrikan. Desain bagian 

atas kotak untuk setiap trainer ditunjukan melalui gambar-gambar sebagai berikut. 

b) Desain Interface Trainer 

Interface untuk lima buah trainer pemanas sebagai media pembelajaran 

menggunakan ukuran yang sama yaitu 25 cm x 17 cm. Tampilan interface berisikan 

terminal sumber AC 220V 1 fasa, pengaman MCB 1 fasa yang disesuaikan dengan 

daya pada peralatan listrik pemanas dan gambar rangkaian pemanas.  

1) Sumber Tegangan 

Terminal sumber ini berfungsi sebagai catu daya pada trainer untuk 

disambungkan dengan kabel penghubung dalam merangkai rangkaian sesuai 

dengan jobsheet. 

2) Miniature Circuit Breaker (MCB) 

 MCB merupakan salah satu komponen pengaman dalam trainer, MCB 

berfungsi melindungi rangkaian peralatan pemanas dari arus hubung singkat dan 

beban lebih. Terdapat dua jenis ukuran MCB yang digunakan dalam trainer 
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pemanas yaitu 2 A untuk trainer dispenser, trainer pemanggang roti, trainer setrika 

dan 4 A untuk trainer penanak nasi dan trainer kompor listrik. 

3) Lampu Indikator 

Lampu indikator merupakan komponen output untuk menunjukan listrik 

mengalir melalui elemen pemanas. Banyak lampu disesuaikan dengan banyak 

elemen pemanas pada setiap trainer. 

4) Rangkaian Peralatan Listrik Pemanas 

Rangkaian Peralatan Listrik Pemanas merupakan gambaran dari prinsip kerja 

kelistrikan pemanas yang ada pada kehidupan sehari-hari. Desain dibuat sesuai 

dengan prinsip kerja rangkaian listrik peralatan pemanas yang sudah tersedia. 

Gambar rangkaian kelistrikan untuk peralatan listrik setrika, kompor listrik, 

dispenser, pemanggang roti dan penanak nasi sebagai berikut. 

(a) Desain trainer setrika 

 
Gambar 12. Desain Rangkaian Listrik Setrika 
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(b) Desain trainer kompor listrik 

 
Gambar 13. Desain Peralatan Listrik Kompor Listrik 

(c) Desain trainer dispenser 

 
Gambar 14. Desain Peralatan Listrik Dispenser 
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(d) Desain trainer pemanggang roti 

 
Gambar 15. Desain Peralatan Listrik Pemanggang Roti 

(e) Desain trainer penanak nasi 

 
Gambar 16. Desain Peralatan Listrik Penanak Nasi 
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c) Desain Papan Kayu Dudukan 

Papan kayu dudukan digunakan sebagai tempat untuk menempelkan kotak 

trainer serta peralatan listrik pemanas. Penggunaan dudukan untuk memudahkan 

ketika membawa trainer serta untuk mencegah kabel antara kotak trainer dan 

peralatan listrik pemanas tidak tertarik. Ukuran papan kayu dudukan bervariasi 

disesuaikan dengan besar peralatan listrik pemanas yang ada. Tabel 10 

menunjukkan ukuran dudukan untuk setiap trainer sebagai berikut. 

Tabel 10. Ukuran Papan 

No Peralatan Listrik Pemanas Ukuran Papan Dudukan 

1 Setrika 30cm X 40cm X 1cm 

2 Penanak Nasi 30cm X 50cm X 1cm 

3 Dispenser 30cm X 55cm X 1cm 

4 Pemanggang Roti 30cm X 40cm X 1cm 

5 Kompor Listrik 30cm X 50cm X 1cm 

 

Kotak trainer dengan papan kayu dudukan di tempelkan menggunakan baut 

sedangkan peralatan listrik hanya ditaruh di atas papan dudukan karena ada 

beberapa peralatan listrik yang proses pembongkaran melalui bagian bawah. Desain 

kotak dan peralatan listrik pada papan kayu dudukan seperti Gambar 17 berikut ini. 

 
Gambar 17. Keseluruhan Trainer 
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c. Development 

1. Pengembangan trainer 

Tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan produk yang 

telah didesain sebelumnya. Tujuan dari tahap pengembangan yaitu menghasilkan 

bentuk akhir dari media pembelajaran setelah didesain oleh peneliti sendiri dengan 

bantuan perangkat lunak Corel Draw X7 yang kemudian dibuat dan akan diuji 

kelayakan oleh ahli media dan ahli materi.  

Proses pembuatan trainer dimulai dengan memotong akrilik sesuai dengan 

desain trainer peralatan listrik pemanas yang ada. Tahap selanjutnya adalah 

mencetak stiker yang berisikan simbol dan keterangan untuk ditempelkan pada 

papan akrilik yang telah dipotong sebelumnya. Lubang-lubang hasil potongan pada 

akrilik kemudian dipasang banana plug yang terhubung dengan komponen 

peralatan listrik pemanas dan tampilan pada kotak trainer. Penggunaan banana 

jumper akan mempermudah proses merangkai pada trainer perbaikan dasar 

peralatan listrik. Banana jumper dan banana plug dibuat menggunakan kabel 

NYAF 1,5mm. 

Kotak trainer terdapat beberapa komponen berupa terminal untuk sumber 

tegangan, sakelar on/off dan pengaman fuse. Bagian bawah kotak terdapat lubang 

sebagai penyambung antar papan dudukan untuk peralatan listrik dan kotak trainer. 

Hasil dari trainer pemanas perbaikan dasar peralatan listrik dapat dilihat pada Tabel 

11. berikut ini:  
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Tabel 11. Hasil Pengembangan Trainer 

NO Gambar Trainer Keterangan 

1. 

 

Nama         :  Trainer Pemanggang 

roti 

Spesifikasi : 

- Pemanggang Roti 

Denpoo DT-022D 

460 W 

220 V, 50 Hz 

- MCB 

Schneider model Domae 

220v, 50 Hz, 4A 

- Kabel :  

NYAF 1x1,5 mm (Eterna) 

 

 

2. 

 

Nama         :  Trainer Setrika 

Spesifikasi : 

- Setrika 

Cosmos CIS-428 

400 W 

220 V, 50 Hz 

- MCB 

Schneider model Domae 

220v, 50 Hz, 2A 

- Kabel :  

NYAF 1x1,5 mm (Eterna) 
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3. 

 

Nama      :  Trainer Pemanas 

Kompor Listrik 

Spesifikasi : 

- Kompor Listrik 

Maspion S-300 

600W 

220 V, 50 Hz 

- MCB 

Schneider model Domae 

220v, 50 Hz, 4A 

- Kabel :  

NYAF 1x1,5 mm (Eterna) 

4. 

 

Nama       :  Trainer Penanak Nasi 

Spesifikasi : 

- Penanak Nasi 

Niko RC12G 

300 W 

220 V, 50 Hz 

- MCB 

Schneider model Domae 

220v, 50 Hz, 2A 

- Kabel :  

NYAF 1x1,5 mm (Eterna) 



65 

 

 

 

5. 

 

Nama     :  Trainer Dispenser 

Spesifikasi : 

- Pemanggang Roti 

Niko 8W 

350 W 

220 V, 50 Hz 

- MCB 

Schneider model Domae 

220v, 50 Hz, 2A 

- Kabel :  

NYAF 1x1,5 mm (Eterna) 

 

2. Uji Kelayakan Oleh Ahli 

Uji kelayakan dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kelayakan media 

pembelajaran yang sedang dikembangkan. Langkah uji kelayakan dilakukan 

dengan melibatkan satu dosen ahli sebagai ahli materi dari Jurusan Pendidikan 

Teknik Elektro dan satu guru dari SMK N 1 Pundong dan dua dosen ahli sebagai 

ahli media. Dosen ahli sebagai ahli materi merupakan dosen yang memiliki 

keahlian pada bidang pemeliharaan dan perbaikan listrik dan guru sebagai ahli 

merupakan guru pengampu mata pelajaran Perbaikan Dasar Peralatan Listrik, 

sementara dosen ahli media merupakan dosen yang memiliki keahlian pada bidang 

media pembelajaran. Hasil dari uji kelayakan adalah skor penilaian dan saran 

terhadap pengembangan media sebagai bahan revisi produk. Setelah media 

pembelajaran dinyatakan layak oleh ahli, penelitian dilanjutkan dengan tahap 

implementasi penggunaan secara langsung kepada siswa dan guru disekolah. 
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a.) Ahli Media 

Uji kelayakan oleh ahli media dilaksanakan dengan memberikan angket skala 

empat yang berisikan penilaian pada aspek desain, aspek mutu teknis dan aspek 

kebermanfaatan materi. Dosen sebagai ahli media 1 adalah Ariadie Chandra 

Nugraha, M.T. dan ahli media 2 adalah Sigit Yatmono, M.T. 

Saran dari ahli media 1 adalah menyesuaikan langkah-langkah kerja pada 

jobsheet dengan trainer yang ada, penambahan tugas dan penjelasan untuk masing-

masing trainer. Ahli media 2 menyarankan pada panduan penggunaan trainer untuk 

lebih lengkap dan gambar skema rangkaian dilengkapi dengan gambar titik 

pengukuran. Ahli media 1 dan 2 menyatakan bahwa trainer sebagai media 

pembelajaran perbaikan dasar peralatan listrik yang dikembangkan “layak 

digunakan dengan revisi sesuai saran”. Data dari angket yang dibagikan kepada ahli 

media 1 dan ahli media 2 diperoleh data dengan rerata skor  84 dari skor maksimal 

96 sehingga masuk dalam kategori “Sangat Layak” sebagai media pembelajaran. 

b.) Ahli Materi 

Uji kelayakan oleh ahli materi dilaksanakan dengan memberikan angket skala 

empat yang berisikan  penilaian pada aspek kualitas materi dan aspek 

kebermanfaatan materi. Dosen sebagai ahli materi 1 adalah Ir. Alex Sandria Jaya 

Wardhana, M.Eng. dan guru sebagai ahli materi 2 adalah Sapto Budiyono S.Pd. 

Ahli materi 1 menyarankan pada jobsheet trainer sebagai media 

pembelajaran untuk tabel pengamatan dikembangkan analisa tentang pemakaian 

energi listrik dan biaya yang digunakan dan penambahan poin skor pembuatan 

laporan. Ahli materi 2 menyarankan penambahan dasar teori pada setiap job, simbol 
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disesuaikan dengan standar dan penyesuaian pada bagian alat dan bahan. Ahli 

materi 1 dan ahli materi 2 menyatakan trainer sebagai media pembelajaran 

perbaikan dasar peralatan listrik yang dikembangkan “layak digunakan dengan 

revisi sesuai saran”. Data dari angket yang dibagikan kepada ahli materi 1 dan ahli 

materi 2 diperoleh data dengan rerata skor  77,5 dari skor maksimal 92 sehingga 

masuk dalam kategori “Sangat Layak” sebagai media pembelajaran. 

d. Implementation 

Tahap implementasi dilakukan dengan menerapkan trainer sebagai media 

pembelajaran mata pelajaran Perbaikan Dasar Peralatan Listrik didalam proses 

pembelajaran yang langsung kepada siswa. Pada tahap ini dilakukan uji coba untuk 

mengetahui respons pengguna dan masukan terhadap trainer yang dikembangkan 

oleh peneliti. Tahap implementasi melibatkan pengguna yaitu 22 siswa kelas XII 

jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK N 1 Pundong dan dua guru jurusan 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK N 1 Pundong. 

e. Evaluation 

Setelah produk trainer sebagai media pembelajaran diujicoba kepada 

pengguna yaitu siswa dan guru. Trainer selanjutnya dinilai oleh pengguna melalui 

angket yang kemudian didapatkan data hasil penelitian yang berupa data kelayakan 

trainer sebagai media pembelajaran dari respons pengguna. Data hasil penelitian 

dianalisis untuk dapat diambil kesimpulan berupa layak atau belum layak trainer 

sebagai media pembelajaran yang sedang dikembangkan. 
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2. Analisis Data  

a. Validitas Instrumen Penelitian (pengembangan) 

Validasi instrumen dilakukan untuk mengetahui keabsahan sebuah instrumen 

penelitian. Instrumen angket penelitian yang diuji validitas meliputi angket ahli 

materi, angket ahli media, angket guru dan angket siswa. Uji validitas instrumen 

angket penelitian dilakukan oleh penilai ahli yang merupakan dosen Jurusan 

Pendidikan Teknik Elektro yang berjumlah 2 orang dosen ahli. Dosen sebagai 

penilai ahli pada penelitian ini adalah sebagai penilai ahli 1 dan sebagai penilai ahli 

2. Berdasarkan hasil uji validasi instrumen angket penelitian oleh penilai ahli 1 

menyatakan instrumen angket penelitian layak digunakan dengan revisi dalam 

penelitian dan penilai ahli 2 menyatakan instrumen angket penelitian layak 

digunakan dengan revisi dalam penelitian. Hasil validasi instrumen angket 

penelitian dapat dilihat pada lampiran.   

b. Analisis Data Hasil Validasi Ahli Materi 

Hasil analisis data validasi materi digunakan untuk menguji kelayakan trainer 

sebagai media pembelajaran berdasarkan dari sisi materi untuk pengembangan 

trainer. Data hasil validasi oleh ahli materi diperoleh melalui angket yang telah diisi 

oleh satu dosen ahli dari Jurusan Pendidikan Teknik Elektro UNY dan guru 

pengampu mata pelajaran Perbaikan Dasar Peralatan listrik di SMK N 1 Pundong. 

Data hasil angket tersebut dikonversikan ke dalam interval skor skala empat 

(Lampiran 4) untuk menentukan tingkat kelayakan trainer sebagai media 

pembelajaran yang dikembangkan. Terdapat 23 butir pernyataan pada angket untuk 

ahli materi sehingga didapat nilai skor tertinggi ideal adalah 92, nilai skor terendah 
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ideal adalah 23, nilai skor rerata ideal adalah 57,5 dan nilai skor simpangan baku 

ideal adalah 11,5. Hasil nilai skor rerata apabila dikonversikan sesuai dengan 

kriteria kelayakan pada Tabel 12. adalah sebagai berikut: 

Tabel 12. Konversi Nilai Skor Rerata Ahli Materi 

Interval Skor Kategori 

74,75 < X ≤ 92 Sangat layak 

63,25 < X ≤ 74,75 Layak  

51,75 < X ≤ 63,25 Cukup layak 

40,25 < X ≤ 51,75 Tidak layak 

 

Penilaian oleh ahli materi meliputi dua aspek, yaitu: kualitas materi dan 

kebermanfaatan materi. Data hasil penilaian uji kelayakan oleh ahli materi dapat 

dilihat pada Tabel 13. berikut ini: 

Tabel 13. Hasil Penilaian Ahli Materi 

NO Aspek 
Responden 

Skor Maks Rerata Σ Skor 
Ahli 1 Ahli 2 

1 Kualitas Materi 41 55 60 48 

2 Kebermanfaatan Materi 28 31 32 29,5 

Total 86 73 92 77,5 

Kategori   Sangat Layak 

 

Hasil penilaian uji kelayakan trainer sebagai media pembelajaran oleh ahli 

materi dari aspek kualitas materi mendapatkan skor rerata 48 dari nilai maksimum 

60 sehingga dinyatakan “Sangat Layak”, dan aspek kebermanfaatan materi 

mendapatkan skor rerata 29,5 dari nilai maksimum 32 sehingga dinyatakan 

“Layak”. Kedua aspek kualitas materi dan kebermanfaatan materi diperoleh nilai 

skor rerata 77,5 dari nilai maksimum 92 sehingga dari segi uji kelayakan oleh ahli 

materi untuk trainer sebagai media pembelajaran mata pelajaran Perbaikan Dasar 
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Peralatan Listrik dinyatakan “Sangat Layak” digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

c. Analisis Data Hasil Validasi Ahli Media 

Hasil analisis data validasi oleh ahli media digunakan untuk menguji 

kelayakan trainer sebagai media pembelajaran berdasarkan dari sisi media trainer. 

Data hasil validasi oleh ahli media diperoleh melalui angket yang telah diisi oleh 

dosen ahli media dari Jurusan Pendidikan Teknik Elektro UNY. Data hasil angket 

tersebut kemudian dikonversikan ke dalam interval skor skala empat (Lampiran 4). 

Terdapat 24 butir pernyataan pada angket untuk ahli media sehingga diperoleh nilai 

skor tertinggi ideal adalah 96, nilai skor terendah ideal adalah 24, nilai skor rerata 

ideal adalah 60 dan nilai skor simpangan baku ideal adalah 12. Hasil nilai skor 

rerata apabila dikonversikan sesuai dengan kriteria kelayakan pada Tabel 14. adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 14. Konversi Nilai Skor Rerata Ahli Materi 

Interval Skor Kategori 

78 < X ≤ 96 Sangat layak 

66 < X ≤ 78 Layak  

54 < X ≤ 66 Cukup layak 

42 < X ≤ 54 Tidak layak 

Penilaian oleh ahli media meliputi beberapa aspek, yaitu aspek desain, aspek 

mutu teknis, dan aspek kebermanfaatan materi. Data penilaian uji kelayakan oleh 

ahli media dapat dilihat pada Tabel 15. berikut ini: 
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Tabel 15. Hasil Penilaian Oleh Ahli Media 

NO Aspek 
Responden 

Skor Maks Rerata Σ Skor 
Ahli 1 Ahli 2 

1 Desain 33 32 36 32,5 

2 Mutu Teknis 31 33 36 32 

3 Kebermanfaatan Materi 19 20 24 19,5 

Total 83 82 96 84 

Kategori   Sangat Layak 

 

Hasil penilaian uji kelayakan trainer sebagai media pembelajaran oleh ahli 

media dari aspek desain mendapatkan skor rerata 32,5 dari nilai maksimum 36 

sehingga dinyatakan “Sangat Layak”, aspek kualitas materi mendapatkan skor 

rerata 32 dari nilai maksimum 36 sehingga dinyatakan “Sangat Layak”, dan aspek 

kebermanfaatan materi mendapatkan skor rerata 19,5 dari nilai maksimum 24 

sehingga dinyatakan “Layak”. Ketiga aspek tersebut diperoleh nilai skor rerata 84 

dari nilai maksimum 96 sehingga dari segi uji kelayakan oleh ahli media untuk 

trainer sebagai media pembelajaran mata pelajaran Perbaikan Dasar Peralatan 

Listrik dinyatakan “Sangat Layak” digunakan sebagai media pembelajaran. 

d. Analisis Data Hasil Penilaian Oleh Guru 

Hasil analisi data yang diperoleh dari angket yang telah dibagikan kepada 

guru jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK N 1 Pundong. Terdapat 24 butir 

pernyataan pada angket untuk guru sehingga diperoleh nilai skor tertinggi ideal 

adalah 96, nilai skor terendah ideal adalah 24, nilai skor rerata ideal adalah 60 dan 

nilai skor simpangan baku ideal adalah 12. Hasil nilai skor rerata apabila 

dikonversikan sesuai dengan kriteria kelayakan pada Tabel 16. sebagai berikut. 
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Tabel 16. Konversi Nilai Skor Rerata Guru 

Interval Skor Kategori 

78 < X ≤ 96 Sangat layak 

66 < X ≤ 78 Layak  

54 < X ≤ 66 Cukup layak 

42 < X ≤ 54 Tidak layak 

 

Penilaian oleh guru meliputi aspek kualias materi, aspek desain, aspek mutu 

teknis, dan aspek kebermanfaatan materi. Data hasil uji kelayakan oleh guru dapat 

dilihat pada Tabel 17. sebagai berikut. 

Tabel 17. Hasil Penilaian Oleh Guru 

No Aspek 
Responden 

Skor Maks Rerata Σ Skor 
Guru 1 Guru 2 

1 Kualitas Materi 27 31 32 29 

2 Desain 23 24 24 23,5 

3 Mutu Teknis 23 24 24 23,5 

4 Kebermanfaatan Materi 16 15 16 15,5 

Total 89 94 96 91,5 

Kategori   Sangat Layak 

 

Hasil penilaian trainer sebagai media pembelajaran oleh guru dari aspek 

kualitas materi mendapatkan skor rerata 29 dari nilai maksimum 32 sehingga 

dinyatakan “Sangat Layak”, aspek desain mendapatkan skor rerata 23,5 dari nilai 

maksimum 24 sehingga dinyatakan “Sangat Layak”, aspek mutu teknis 

mendapatkan skor rerata 23,5 dari nilai maksimum 24 sehingga dinyatakan “Sangat 

Layak”, dan aspek kebermanfaatan materi mendapatkan skor rerata 15,5 dari nilai 

maksimum 16 sehingga dinyatakan “Sangat Layak”. Keempat aspek tersebut 

diperoleh nilai skor rerata 91,5 dari nilai maksimum 96 sehingga dari segi uji 
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kelayakan oleh guru untuk trainer sebagai media pembelajaran mata pelajaran 

Perbaikan Dasar Peralatan Listrik dinyatakan “Sangat Layak” digunakan sebagai 

media pembelajaran. 

e. Analisis Data Hasil Penilaian Oleh Siswa 

Hasil analisi data yang diperoleh dari angket yang telah dibagikan kepada 

siswa kelas XII Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK N 1 Pundong. 

Terdapat 24 butir pernyataan pada angket untuk guru sehingga diperoleh nilai skor 

tertinggi ideal adalah 96, nilai skor terendah ideal adalah 24, nilai skor rerata ideal 

adalah 60 dan nilai skor simpangan baku ideal adalah 12. Hasil nilai skor rerata 

apabila dikonversikan sesuai dengan kriteria kelayakan pada Tabel 18. adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 18. Konversi Nilai Skor Rerata Siswa 

Kategori Interval Skor 

Sangat layak 78 < X ≤ 96 

Layak  66 < X ≤ 78 

Cukup layak 54 < X ≤ 66 

Tidak layak 42 < X ≤ 54 

 

Penilaian oleh siswa meliputi aspek kualias materi, aspek desain, aspek 

mutu teknis, dan aspek kebermanfaatan materi. Data hasil uji kelayakan oleh guru 

dapat dilihat pada Tabel 19. adalah sebagai berikut: 
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Tabel 19. Hasil Penilaian Oleh Siswa 

No Responden 
Kualitas 

Materi 
Desain 

Mutu 

Teknis 

Kebermanfaa

tan Materi 

Skor 

Maks 

Σ 

Skor 

1 Siswa 1 23 18 18 16 96 75 

2 Siswa 2 22 21 20 15 96 78 

3 Siswa 3 23 22 21 15 96 81 

4 Siswa 4 23 21 20 15 96 79 

5 Siswa 5 23 18 18 16 96 75 

6 Siswa 6 22 17 14 15 96 68 

7 Siswa 7 23 17 18 16 96 74 

8 Siswa 8 23 22 21 15 96 81 

9 Siswa 9 24 20 20 15 96 79 

10 Siswa 10 28 24 22 15 96 89 

11 Siswa 11 21 20 17 16 96 74 

12 Siswa 12 21 18 17 15 96 71 

13 Siswa 13 22 17 19 16 96 74 

14 Siswa 14 25 23 21 15 96 84 

15 Siswa 15 26 24 22 18 96 90 

16 Siswa 16 26 24 21 18 96 89 

17 Siswa 17 24 22 21 17 96 84 

18 Siswa 18 25 20 22 17 96 84 

19 Siswa 19 23 22 22 16 96 83 

20 Siswa 20 26 24 21 17 96 88 

21 Siswa 21 25 22 21 17 96 85 

22 Siswa 22 23 20 18 17 96 78 

Rata-rata Σ Skor 23,7 20,7 19,7 16 96 80,1 

Skor Maks 28 24 24 20   96 

Kategori   Sangat Layak 

 

Hasil penilaian trainer sebagai media pembelajaran oleh siswa dari aspek 

kualitas materi mendapatkan skor rerata 23,7 dari nilai maksimum 28 sehingga 

dinyatakan “Sangat Layak”, aspek desain mendapatkan skor rerata 20,7 dari nilai 

maksimum 24 sehingga dinyatakan “Sangat Layak”, aspek mutu teknis 

mendapatkan skor rerata 19,7 dari nilai maksimum 24 sehingga dinyatakan “Sangat 

Layak”, dan aspek kebermanfaatan materi mendapatkan skor rerata 16 dari nilai 

maksimum 20 sehingga dinyatakan “Layak”. Keempat aspek tersebut diperoleh 
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nilai skor rerata 80,1 dari nilai maksimum 96 sehingga dari segi uji kelayakan oleh 

siswa untuk trainer sebagai media pembelajaran mata pelajaran Perbaikan Dasar 

Peralatan Listrik dinyatakan “Sangat Layak” digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

B. Hasil Uji Coba Produk 

Uji coba penggunaan trainer sebagai media pembelajaran mata pelajaran 

perbaikan dasar peralatan listrik sebagai alternatif media pembelajaran untuk 

penelitian yang dilakukan oleh siswa kelas XII program keahlian Teknik Instalasi 

Tenaga Listrik yang berjumlah 22 siswa dan guru produktif program keahlian 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik yang berjumlah 2 guru. Uji coba penggunaan 

trainer sebagai media pembelajaran mata pelajaran Perbaikan Dasar Peralatan 

Listrik dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan produk sebagai media 

pembelajaran untuk siswa. Hasil uji coba diperoleh melalui angket penilaian yang 

diisi oleh siswa dan guru setelah proses pembelajaran berakhir. Berdasarkan hasil 

penilaian oleh tiga belas siswa didapatkan bahwa trainer sebagai media 

pembelajaran mata pelajaran Perbaikan Dasar Peralatan Listrik “Sangat Layak” 

digunakan sebagai media pembelajaran dan sembilan siswa didapatkan bahwa 

trainer sebagai media pembelajaran mata pelajaran Perbaikan Dasar Peralatan 

Listrik “Layak” digunakan sebagai media pembelajaran. 

C. Revisi Produk 

Berdasarkan hasil validasi materi dan validasi media terdapat beberapa saran 

terhadap trainer sebagai media pembelajaran yang dikembangkan. Oleh sebab itu, 

peneliti melakukan perbaikan pada trainer sebagai media pembelajaran yang 
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dikembangkan sesuai dengan saran ahli materi dan ahli media yang dapat dilihat 

pada Tabel 20. sebagai berikut. 

Tabel 20. Revisi Media Pembelajaran 

No 
Revisi Produk 

Sebelum Sesudah 

1 

 

 

 

Belum terdapat poin skor pada laporan 
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2 

 
 

Penambahan analisa energi dan biaya pada tugas laporan 

3 

 
 

Penambahan dasar teori pada jobsheet 
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4 

  

Standar simbol 

5 

  

Penyesuaian jam praktik dengan silabus di jobsheet 
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6 

 
 

Stopwatch pada alat dan bahan 

7 

  

Gambar rangkaian dilengkapi titik ukur 
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8 

 

 

Langkah kerja disesuaikan dengan trainer 

9 

 

 

Tugas pengembangan pada jobsheet 
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10 

 
 

Penjelasan masing-masing trainer pada pengantar jobsheet 

11 

 
 

Panduan penggunaan trainer 
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D. Kajian Produk Akhir  

1. Pengembangan Trainer Sebagai Media Pembelajaran 

Pengembangan media pembelajaran trainer pemanas mata pelajaran 

perbaikan dasar peralatan listrik untuk siswa kelas XII Teknik Instalasi Tenaga 

Listrik di SMK N 1 Pundong dilaksanakan dengan tahapan sesuai prosedur ADDIE 

(Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). Tujuan dari 

penelitian adalah mengembangkan media pembelajaran trainer pemanas, 

mengetahui tingkat kelayakan oleh siswa dan guru terhadap penggunaan trainer 

sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran Perbaikan Dasar Peralatan Listrik. 

Penelitian ini mengembangkan trainer yang sesuai dengan hasil analisis dan 

desain. Trainer sebagai media pembelajaran terdiri dari dua bagian utama yaitu: (1) 

kotak trainer dan (2) peralatan listrik pemanas serta dudukannya. Trainer sebagai 

media pembelajaran dilengkapi dengan jobsheet untuk mempermudah proses 

pembelajaran. 

Kotak trainer dibuat menggunakan akrilik sebagai bahan baku kotak dengan 

ukuran 17cm X 25cm X 7cm. Fungsi dari kotak trainer adalah sebagai tempat 

menaruh rangkaian kelistrikan dari peralatan listrik pemanas yang dilengkapi 

dengan catu daya dan pengaman MCB 1P. Desain kotak trainer direkatkan dengan 

lem untuk bagian bawah dan dibagian samping sedangkan untuk bagian atas 

menggunakan mur baut untuk memudahkan pelepasan rangkaian untuk perawatan 

maupun perbaikan selajutnya. Penggunaan akrilik karena bahan kokoh dan ringan 

serta memudahkan untuk dipotong dan dibentuk. 
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Trainer pemanas ada lima yang terdiri dari trainer peralatan listrik pemanas 

setrika, penanak nasi, kompor listrik, dispenser, dan pemanggang roti. Setiap 

trainer terdapat rangkaian kelistrikan peralatan listrik, rangkaian pengaman MCB 

1P, dan Rangkaian Sumber AC 220V. Setiap rangkaian dihubungkan dengan 

dengan banana jumper sehingga untuk merangkai antar komponen kelistrikan 

digunakan kabel dengan ujung banana plug.  

Papan kayu dibuat untuk dudukan kotak trainer dan peralatan listrik dibuat 

dengan desain dan ukuran disesuaikan peralatan listrik pemanas. Papan kayu 

dengan kotak ditempelkan dengan baut sedangkan peralatan listrik hanya ditaruh di 

atas papan kayu disamping kotak trainer. Papan kayu digunakan untuk 

mempermudah membawa trainer dan menjaga kabel antar kotak trainer dan 

peralatan listrik pemanas tidak tertarik. 

Trainer sebagai media pembelajaran yang dikembangkan ini berfungsi 

sebagai alternatif alat praktik yang tetap mengutamakan aspek kognitif dan 

psikomotorik siswa. Praktik perbaikan dasar peralatan pemanas diharapkan dapat 

disimulasikan dengan trainer pemanas sebagai media pembelajaran sehingga 

mempermudah siswa memahami bagian-bagian pemanas dan prinsip kerja 

peralatan listrik pemanas.  

Trainer pemanas sebagai media pembelajaran mata pelajaran perbaikan dasar 

peralatan listrik untuk kelas XII di SMK N 1 Pundong masih memiliki kekurantgan 

dalam produk akhirnya jika dibandingkan dengan trainer pembelajaran lain yang 

sejenis. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kekurangan dan 

kelebihan dari trainer sebagai media pembelajaran yang dikembangkan. Analisis 



84 

 

 

 

kelebihan dan kekurangan media pembelajaran dilakukan dengan menggunakan 

analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threat). Aspek Strength 

merupakan aspek untuk mengetahui kekuatan dari trainer sebagai media 

pembelajaran, aspek Weakness merupakan aspek untuk menganalisis kelemahan 

dari trainer sebagai media pembelajaran, aspek Opportunities merupakan aspek 

untuk mengetahui peluang dari media pembalajaran dan aspek Threat merupakan 

aspek yang digunakan untuk mengetahui ancaman yang ada terhadap trainer 

sebagai media pembelajaran yang dikembangkan. Analisis SWOT dari trainer 

sebagai media pembelajaran mata pelajaran perbaikan dasar peralatan listrik dapat 

dilihat pada Tabel 21. 

Tabel 21. Analisis SWOT Trainer sebagai Media Pembelajaran  

No. Aspek Uraian 

1. Strength a. Mudah dipindahkan dan disimpan ketika tidak 

digunakan 

b. Dapat digunakan untuk simulasi rangkaian secara 

berulang-ulang. 

c. Mudah untuk melakukan perawatan. 

d. Memiliki sakelar sumber listrik. 

1.  Weakness a. Efektiftas trainer sebagai media pembelajaran 

belum diujicobakan 

b. Belum mencakup semua peralatan pemanas yang 

ada di pasaran. 

2.  Opportunities a. Dapat ditambahkan peralatan listrik pemanas lain 

untuk dijadikan trainer tambahan 

b. Jumlah trainer ditambah sehingga ideal untuk 

penggunaan satu kelas 

c. Penambahan materi pada jobsheet sesuai dengan 

trainer yang ada. 

3.  Threat a. Terdapat trainer lain yang bisa digunakan dalam 

mata pelajaran Perbaikan Dasar Peralatan Listrik, 

sehingga pengembangannya harus disesuaikan 

dengan kebutuhan agar memiliki nilai guna yang 

lebih. 
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2. Kelayakan Trainer Sebagai Media Pembelajaran 

a. Aspek Ahli Materi dan Ahli Media 

Berdasarkan hasil uji coba kelayakan oleh dua ahli materi pada aspek kualitas 

materi didapatkan rerata skor 48 dengan skor maksimal 60 sehingga termasuk 

kategori “Layak” dan pada aspek kebermanfaatan didapatkan nilai rerata 29,5 

dengan skor maksimal 36 sehingga termasuk dalam kategori “Sangat Layak”. 

Kedua aspek tersebut memiliki rerata skor total 77,5 dengan maksimal 92 sehingga 

termasuk dalam kategori ”Sangat Layak” sebagai media pembelajaran. Hasil 

penelitian uji kelayakan trainer sebagai media pembelajaran yang dilakukan 

melalui ahli materi untuk aspek kualitas materi mendapatkan hasil kategori 

kelayakan yang selaras dengan  hasil penelitian sebelumnya pada penelitian yang 

relevan dengan aspek yang sama oleh Arvin Heri W pada tahun 2016 dan Bagas 

Purnomo Aji pada tahun 2017 dan mendapatkan hasil kategori kelayakan yang lebih 

baik dibandingkan dengan hasil penelitian oleh Ahmad Lufti Setiawan pada tahun 

2017 dan Hermawan Rizki W pada tahun 2016. Aspek kebermanfaatan materi 

mendapatkan hasil kategori kelayakan yang selaras dengan hasil penelitian yang 

relevan oleh Ahmad Lufti Setiawan pada tahun 2017. 

Hasil uji kelayakan oleh dua ahli media pada aspek desain didapatkan rerata 

skor 32,5 dengan skor maksimal 36 sehingga termasuk kategori “Sangat Layak”, 

pada aspek mutu teknis didapatkan nilai rerata 32 dengan skor maksimal 36 

sehingga termasuk dalam kategori “Sangat Layak”, pada aspek kebermanfaatan 

materi didapatkan nilai rerata 19,5 dengan skor maksimal 24 sehingga termasuk 

dalam kategori “Layak”. Ketiga aspek tersebut memiliki rerata skor total 84 dengan 
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maksimal 96 sehingga termasuk dalam kategori ”Sangat Layak” sebagai media 

pembelajaran. Hasil penelitian uji kelayakan trainer sebagai media pembelajaran 

yang dilakukan melalui ahli media untuk aspek desain mendapatkan hasil kategori 

kelayakan yang selaras dengan  hasil penelitian sebelumnya pada penelitian yang 

relevan dengan aspek yang sama oleh Arvin Heri W pada tahun 2016, Ahmad Lufti 

Setiawan pada tahun 2017 dan Bagas Purnomo Aji pada tahun 2017. Mendapatkan 

hasil kategori kelayakan yang lebih baik dibandingkan dengan hasil penelitian oleh 

Hermawan Rizki W pada tahun 2016. Aspek mutu teknis mendapatkan hasil 

kategori kelayakan yang selaras dengan hasil penelitian yang relevan oleh Arvin 

Heri W pada tahun 2016, Ahmad Lufti Setiawan pada tahun 2017 dan Bagas 

Purnomo Aji pada tahun 2017. Aspek kebermanfaatan materi mendapatkan hasil 

kategori kelayakan yang selaras dengan hasil penelitian oleh Hermawan Rizki W 

pada tahun 2016. 

b. Aspek Siswa dan Guru 

Berdasarkan hasil penilaian trainer sebagai media pembelajaran oleh guru 

dari aspek kualitas materi mendapatkan skor rerata 29 dari nilai maksimum 32 

sehingga dinyatakan “Sangat Layak”, aspek desain mendapatkan skor rerata 23,5 

dari nilai maksimum 24 sehingga dinyatakan “Sangat Layak”, aspek mutu teknis 

mendapatkan skor rerata 23,5 dari nilai maksimum 24 sehingga dinyatakan “Sangat 

Layak”, dan aspek kebermanfaatan materi mendapatkan skor rerata 15,5 dari nilai 

maksimum 16 sehingga dinyatakan “Sangat Layak”. Keempat aspek tersebut 

diperoleh nilai skor rerata 91,5 dari nilai maksimum 96 sehingga dari segi uji 

kelayakan oleh guru untuk trainer sebagai media pembelajaran mata pelajaran 
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Perbaikan Dasar Peralatan Listrik dinyatakan “Sangat Layak” digunakan sebagai 

media pembelajaran. 

Hasil penilaian trainer sebagai media pembelajaran oleh siswa dari aspek 

kualitas materi mendapatkan skor rerata 23,7 dari nilai maksimum 28 sehingga 

dinyatakan “Sangat Layak”, aspek desain mendapatkan skor rerata 20,7 dari nilai 

maksimum 24 sehingga dinyatakan “Sangat Layak”, aspek mutu teknis 

mendapatkan skor rerata 19,7 dari nilai maksimum 24 sehingga dinyatakan “Sangat 

Layak”, dan aspek kebermanfaatan materi mendapatkan skor rerata 16 dari nilai 

maksimum 20 sehingga dinyatakan “Layak”. Keempat aspek tersebut diperoleh 

nilai skor rerata 80,1 dari nilai maksimum 96 sehingga dari segi uji kelayakan oleh 

siswa untuk trainer sebagai media pembelajaran mata pelajaran Perbaikan Dasar 

Peralatan Listrik dinyatakan “Sangat Layak” digunakan sebagai media 

pembelajaran.  

Hasil penelitian uji kelayakan trainer sebagai media pembelajaran yang 

dilakukan melalui respons siswa untuk aspek kualitas materi mendapatkan hasil 

kategori kelayakan yang selaras dengan  hasil penelitian sebelumnya pada 

penelitian yang relevan dengan aspek yang sama oleh Arvin Heri W pada tahun 

2016 dan Ahmad Lufti Setiawan pada tahun 2017. Mendapatkan hasil kategori 

kelayakan yang lebih baik dibandingkan dengan hasil penelitian oleh Hermawan 

Rizki W pada tahun 2016 dan Bagas Purnomo Aji pada tahun 2017. Aspek desain 

mendapatkan hasil kategori kelayakan yang selaras dengan penelitian sebelumnya 

oleh Ahmad Lufti Setiawan pada tahun 2017 dan mendapatkan hasil yang lebih 

baik dari penelitan sebelumnya yang dilakukan oleh Hermawan Rizki W pada tahun 
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2016. Aspek mutu teknis mendapatkan hasil kategori kelayakan yang selaras 

dengan penelitian sebelumnya oleh Arvin Heri W pada tahun 2016 dan Ahmad 

Lufti Setiawan pada tahun 2017. Mendapatkan hasil kategori kelayakan yang lebih 

baik dari penelitian sebelumnya oleh Bagas Purnomo Aji pada tahun 2017.  

E. Keterbatasan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian pengembangan trainer sebagai media pembelajaran 

mata pelajaran perbaikan dasar peralatan listrik memiliki beberapa keterbatasan 

yaitu: 

1. Implementasi produk terbatas dilakukan hanya di kelas XII A program 

keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK N 1 Pundong. 

2. Kabel penghubung antara kotak trainer dan peralatan listrik pemanas masih 

tertarik karena peralatan hanya ditaruh di atas papan kayu tanpa ada pengunci. 

3. Terbatas pada peralatan listrik dengan pemanas. 

4. Biaya pengembangan trainer sebagai media pembelajaran yang relatif mahal. 
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