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Abstrak 

Penelitian ini dirancang dengan tujuan untuk: (1) mengembangan media 

pembelajaran praktik pengayaan mesin listrik berbantuan program Delphi, (2) 

mengembangan bahan instruksional praktik Pengayaan Mesin Listrik Berbantuan 

Program Delphi, dan (3) menghasilkan model pembelajaran praktik pengayaan 

mesin listrik. Penelitian ini dihasilkan produk pembelajaran berupa: program 

aplikasi Delphi untuk Praktik Pengayaan Mesin Listrik dan manualnya, serta 

Labsheet Praktik Praktik Pengayaan Mesin Listrik. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (research and 

development) dengan pendekatan ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implemention, Evaluation) dengan langkah penelitian sebagai berikut: (1) 

melakukan analisis materi praktik pengayaan praktik mesin listrik yang dapat 

dipraktikkan melalui simulasi dengan program Delphi, (2) merancang (desain) 

media pembelajaran praktik pengayaan mesin listrik dengan program Delphi, (3) 

membuat produk praktik pengayaan mesin listrik berbantuan Delphi, (4) 

mengujicobakan secara terbatas produk media pembelajaran praktik pengayaan 

mesin listrik berbantuan Delphi kepada mahasiswa, dan (5) mengevaluasi 

efektivitas produk media pembelajaran praktik pengayaan mesin listrik 

berbantuan Delphi. Instrumen penelitian berupa angket yang digunakan untuk 

mengetahui kualitas isi materi, media, dan efektivitas produk penelitian. Subyek 

penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1) 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta (FT UNY) sebanyak 15 orang. 

Data penelitian dianalisis dengan deskriptif yang disajikan dalam dalam bentuk 

distribusi frekuensi kategori. 

Hasil penelitian diperoleh: (1) kualitas produk media pembelajaran praktik 

pengayaan mesin listrik dalam bentuk aplikasi simulasi program Delphi, yang 

mencakup isi materi termasuk dalam kategori sangat layak dan kualitas media 

termasuk dalam kategori layak, (2) efektivitas produk bahan pembelajaran/ 

instruksional untuk praktik pengayaan mesin listrik dengan program Delphi 

termasuk dalam kategori layak, dan (3) prosedur model pembelajaran praktik 

pengayaan mesin listrik dengan program Delphi bagi mahasiswa di Jurusan 

Pendidikan Teknik Elektro FT UNY. 

 

Kata Kunci: Praktik Mesin Listrik, Delphi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mesin listrik merupakan mata kuliah wajib tempuh dengan beban studi 3 sks 

bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1) dan Teknik 

Elektro (D3) FT UNY, yang selanjutnya diikuti mata kuliah Praktik Mesin Listrik 

dengan beban studi 2 sks. Mesin listrik merupakan salah satu mata kuliah yang 

tidak dengan mudah dipahami mahasiswa karena banyak pemahaman terhadap 

konsep yang bersifat abstrak sehingga sukar untuk membayangkannya. Mesin 

listrik juga merupakan ilmu yang bersifat empiris. Pernyataan-pernyataan dalam 

mesin listrik perlu didukung dengan hasil-hasil eksperimen untuk dapat 

mengkonstruksikan pemahaman konsep-konsep berikutnya. Bila konsep-konsep 

yang bersifat abstrak tersebut dapat dibuat dalam bentuk yang nyata akan dapat 

memudahkan mahasiswa dalam mempelajarinya. Di sisi lain, mata kuliah mesin 

listrik akan dapat dengan mudah dipahami bila didukung kegiatan praktik untuk 

membuktikan konsep-konsep yang telah dipahami oleh mahasiswa. Untuk 

mewujudkan kegiatan ini perlu didukung fasilitas dan laboratorium yang 

memadai, namun saat ini fasilitas yang tersedia masih sangat terbatas karena  

harga peralatan pendukung fasilitas yang tinggi. 

Praktik Mesin Listrik bagi mahasiswa diselenggarakan di Laboratorium 

Mesin Listrik, Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY. Fasilitas praktik 

mesin listrik yang digunakan berupa peralatan riel sesuai dengan fungsinya, 

seperti: transformator, motor-motor listrik arus searah (DC), motor-motor arus 

bolak-balik (AC), dan unit-unit sumber listrik yang dibutuhkan untuk 

menggerakan peralatan tersebut. Peralatan mesin listrik tersebut merupakan unit-

unit praktik yang sudah digunakan sejak 1979 atau memiliki masa pakai selama 

35 tahun. Meskipun peralatan mesin listrik tersebut masih dapat dioperasikan 

untuk kegiatan praktik mesin listrik, simulasi pengayaan praktik mesin listrik lain 
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perlu menjadi pertimbangan seiring dengan perkembangan aplikasi komputer 

yang semakin pesat dewasa ini. 

Perkembangan teknologi komputer dan program aplikasinya yang semakin 

pesat dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, 

seperti pemanfaatan e-learning, maupun program aplikasi komputer lain dalam 

bentuk media-interaktif yang mampu membangkitkan motivasi belajar 

mahasiswa. Dengan bantuan program aplikasi komputer tertentu memungkinkan 

untuk menampilkan konsep-konsep yang abstrak menjadi nyata dalam bentuk 

visualisasi statis maupun animasi, sehingga akan menambah motivasi mahasiswa 

dalam mempelajari dan menguasainya. Praktik mesin listrik sebagai ilmu yang 

bersifat abstrak, empiris dan matematis memungkinkan dapat memanfaatkan 

program aplikasi komputer sebagai media pembelajaran sebagai variasi dalam 

metoda pembelajaran. Usaha mengubahan sistem pengajaran yang bersifat 

konvensional ke arah pemanfaatan aplikasi teknologi komputer perlu dilakukan 

guna menciptakan proses belajar mengajar yang menarik dan bermakna bagi 

mahasiswa agar dapat ditingkatkan prestasi dan motivasi belajarnya. 

Program Delphi merupakan salah satu aplikasi paket program komputer 

yang dapat digunakan untuk membantu membuat simulasi pengayaan praktik 

mesin listrik, karena mampu berfungsi sebagai media informasi dalam bentuk 

teks, grafik, animasi, analisis kuatitatif, dan umpan balik secara langsung sehingga 

proses belajar mengajar lebih berkualitas dan bermakna. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah kualitas media pembelajaran praktik mesin listrik berbantuan 

program Delphi untuk pengayaan praktik mesin listrik? 

2. Bagaimanakah efektifitas media praktik pengayaan mesin listrik berbantuan 

program Delphi? 
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3. Bagaimanakah model pembelajaran praktik pengayaan mesin listrik 

berbantuan program Delphi?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini diharapkan: 

1. Menghasilkan produk media pembelajaran praktik pengayaan mesin listrik 

berbantuan program Delphi. 

2. Mengetahui efektifitas praktik pengayaan mesin listrik berbantuan program 

Delphi. 

3. Memperoleh model pembelajaran praktik pengayaan mesin listrik berbantuan 

program Delphi. 

Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat khususnya 

bagi dosen dan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Teknik Elektro (S1) dan 

Teknik Elektro (D3), Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakartan, antara 

lain:  

1. Sebagai alternatif media pembelajaran praktik pengayaan mesin listrik yang 

cocok untuk meningkatkan prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah 

Mesin Listrik dan Praktik Mesin Listrik,  

2. Sebagai metode baru dalam pembelajaran mata kuliah Praktik Mesin Listrik 

dan sebagai variasi metode dalam mengajar (perkuliahan) bagi dosen,  

3. Dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dalam mempelajari mata 

kuliah Praktik Mesin Listrik. 

 

D. Spesifikasi Produk 

Penelitian ini dihasilkan perangkan lunak (software) aplikasi Praktik 

Pengayaan Mesin Listrik dengan spesifikasi sebagai berikut. 

1. Perangkat lunak praktik pengayaan mesin listrik dikembangkan dengan 

program Delphi dalam bentuk file dengan ekstensi .exe. 
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2. Cakupan materi praktik pengayaan mesin listrik masih terbatas pada tiga materi 

pembelajaran, yaitu: motor listrik arus searah (DC), motor listrik satu fasa jenis 

kapasitor permanen (run), dan transformator satu fasa. 

3. Lingkup isi materi dalam perangkat lunak praktik pengayaan mesin listrik 

mencakup metode analisis rangkaian mesin listrik (menu analisis) dan simulasi 

praktik mesin listrik (menu pengayaan). 

4. Perangkat lunak dilengkapi manual operasi yang berisi panduan meng-install 

perangkat lunak dan enam labsheet untuk pembelajaran praktik pengayaan 

mesin listrik, yang dikelompokkan dalam tiga bagian praktik pengayaan 

meliputi: motor listrik DC, motor listrik AC satu fasa dengan kapasitor 

permanen, dan transformator satu fasa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Pengembangan 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengembangan produk pembelajaran (research and development) dengan 

pemanfaatan program Delphi. Karena produk yang dihasilkan berupa 

pengembangan bahan instruksional untuk keperluan pada mata kuliah Praktik 

Mesin Listrik, Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, FT UNY, maka penelitian ini 

digunakan pendekatan analysis, design, development, implementation, evaluation 

(ADDIE).  

 

B. Prosedur Pengembangan 

Berdasarkan pendekatan ADDIE, langkah-langkah pengembangan 

dilakukan dengan beberapa kegiatan sebagaimana Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Proses Pengembangan  

Tahap 

Pendekatan 
Kegiatan Uraian 

Analysis o Pengembangan konsep 

o Analisis materi ajar 

o Melakukan kajian pelaksanaan 

perkuliahan mata kuliah teori mesin 

listrik dan mata kuliah Praktik yang 

selama ini telah dilaksanakan. 

o Melakukan kajian materi perkuliahan 

pada mata kuliah mesin listrik dan 

praktik mesin listrik. 

o Melakukan kajian prosedur pelaksanaan 

praktik mesin listrik yang selama ini 

dilaksanakan. 

Design o Rancangan software dg 

Delphi. 

o Rancangan labsheet 

o Membuat rancangan struktur software 

aplikasi dengan Delphi berdasarkan 

pertimbangan kajian yang telah 

dilakukan sebelumnya dengan 

menggunakan program Delphi. 

o Membuat rancangan labsheet dengan 

mempertimbangkan pelaksanaan praktik 

mesin listrik yang selama ini 

dilaksanakan. 

Development o Pengembangan aplikasi 

program Delphi 

o Membuat flowchart pelaksanaan 

program pengayaan praktik mesin 
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Tahap 

Pendekatan 
Kegiatan Uraian 

o Pengembangan labsheet 

o Uji kelayakan produk. 

listrik. 

o Melakukan pengembangan tampilan, 

kemudahan akses, dan ketelitian hasil 

perhitungan secara teori dengan aplikasi 

program Delphi yang dirancang. 

o Merancang dan membuat manual 

program praktik mesin listrik dengan 

program Delphi. 

o Melakukan uji kelayakan program 

apllikasi dan materi praktik pengayaan 

mesin listrik kepada ahli program dan 

ahli materi mesin listrik. 

o Melakukan revisi program apllikasi dan 

materi praktik pengayaan mesin listrik 

berdasarkan masukan ahli program dan 

ahli materi mesin listrik. 

Implementation o Ujicoba keterbacaan 

labsheet. 

o Ujicoba produk 

o Melakukan ujicoba keterbacaan 

labsheet praktik pengayaan mesin listrik 

kepada mahasiswa secara terbatas. 

o Melakukan revisi labsheet berdasarkan 

hasil ujicoba keterbacaan. 

o Melakukan ujicoba produk dalam 

praktik mesin listrik secara terbatas 

kepada mahasiswa. 

Evaluation o Uji produk dalam 

pembelajaran terbatas. 

o Evaluasi hasil uji 

produk. 

o Menerapkan produk akhir dalam 

pembelajaran terbatas. 

o Melakukan analisis hasil pembelajaran 

terbatas. 

 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik 

Elektro (S1) FT UNY yang sedang mengambil mata kuliah mesin listrik pada 

Semester Gasal 2014/2015 sebanyak 15 orang. Penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Mesin Listrik pada Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY. Di 

samping itu, penelitian ini merupakan payung penelitian untuk Tugas Akhir 

Skripsi bagi tiga mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Elektro FT UNY, 

yaitu: 

1. Kafrawi Ridwan, NIM. 08501241006, dengan judul skripsi: Pengembangan 

Media Pembelajaran Motor Listrik Satu Fasa Berbasis Delphi. 
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2. Ahmad Thoriq, NIM. 08501241010, dengan judul skripsi: Pengembangan 

Media Pembelajaran Motor Listrik Searah Berbasis Delphi. 

3. Rahmawati Hastari N., NIM. 08501241032, dengan judul skripsi: 

Pengembangan Media Pembelajaran Transformator Satu Fasa Berbasis Delphi. 

 

D. Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Terdapat tiga metode pengumpulan data, yaitu: (1) data dari ahli materi 

mesin listrik dari Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY sebanyak 2 

orang, (2) data dari ahli media untuk program Delphi dari Dosen Jurusan 

Pendidikan Teknik Elektro FT UNY sebanyak 2 orang, dan (3) data dari 

mahasiswa untuk ujicoba produk dari mahasiswa subyek penelitian sebanyak 15 

orang. 

Alat pengumpul data digunakan instrumen penelitian berupa angket, baik 

untuk ahli materi, ahli media, maupun mahasiswa. Angket untuk ahli materi 

terdiri dari empat aspek, yaitu: (a) lingkup pembelajaran dengan jumlah 

pernyataan sebanyak 5 butir, (b) penyajian informasi dengan jumlah pernyataan 

sebanyak 4 butir, (c) kualitas materi dengan jumlah pernyataan sebanyak 3 butir, 

dan (d) kemanfaatan materi praktik mesin listrik dengan jumlah pernyataan 

sebanyak 2 butir. Angket untuk ahli media terdiri dari dua aspek, yaitu: (a) 

tampilan dengan jumlah pernyataan sebanyak 7 butir, dan (b) navigasi dengan 

jumlah pernyataan sebanyak 4 butir. Angket untuk mahasiswa dari tiga aspek, 

yaitu: (a) keterbacaan program dengan jumlah pernyataan sebanyak 8 butir, (b) 

kemudahan penggunaan program dengan jumlah pernyataan sebanyak 6 butir, dan 

(c) lingkup materi praktik mesin listrik dengan jumlah pernyataan sebanyak 5 

butir.  

Data dikumpulkan dengan menggunakan angket yang berisi sejumlah 

pernyataan dengan empat  alternatif jawaban dengan nilai skor 1, 2, 3, dan 4. 

Angket untuk ahli materi dan media diberi nilai skor 1 jika “tidak baik”, skor 2 

“kurang baik”, skor 3 jika “baik”, dan skor 4 jika “sangat baik”, sedangkan angket 

untuk mahasiswa (subyek penelitian) diberi skor 1 jika “sulit sekali/sangat tidak 
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setuju”, (2) skor 2 jika “sulit/tidak setuju”, (3) skor 3 jika “mudah/setuju”, dan (3) 

skor 4 jika “mudah sekali/sangat setuju” Angket lengkap untuk penelitian ini 

dapat dilihat pada Lampiran 1, sedangkan data penelitian (empirik) pada 

Lampiran 2. 

Hasil uji kelayakan ahli materi dapat diketahui termasuk kategori “sangat 

layak”, sedangkan hasil uji kelayakan media termasuk kategori “layak”. Uji 

validitas dan reliabilitas angket dilakukan melalui uji terpakai, dimana validitas 

angket dilakukan dengan analisis butir dengan Pearson Product Moment sedang 

reliabiltas dengan Alpha Cronbach. Hasil uji validitas angket ini dapat diketahui 

semua butir angket dinyatakan valid karena memiliki nilai r lebih besar dari 0,3. 

Hasil uji validitas diperoleh nilai rxy antara  0,30 sampai dengan 0,71, dimana 

terdapat empat butit dengan nilai rxy di bawah 0,30, yaitu butir 2 dan 5 dari aspek 

terbacaan program dan butir 3 dan 4 dari aspek kemudahan penggunaan program. 

Selanjutnya, hasil uji reliabilitas angket diketahui nilai koefisien Alpha sebesar 

0,75 yang berarti angket dinyatakan reliabel (tinggi). Hasil uji validitas dan 

reliabilitas angket secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

E. Metode Analisis Data 

Analsis data untuk kelayakan dari ketiga angket dalam penelitian ini 

dilakukan kategori data dengan acuan sebagai berikut. 

Tabel 2. Distribusi Kategori Data 

Keterangan: 

Mi = Rerata / mean ideal  

SDi = Simpangan baku/ Standard Deviasi Ideal  

Mi  = 1/2 ( Skor ideal tertinggi + skor ideal terendah)  

SDi  = 1/6 ( Skor ideal tertinggi – skor ideal terendah) 

ST = Skor Tertinggi 

SR = Skor Terendah 
 

No Rentang Kategori 

1 (Mi + 1,5 SDi) sampai dengan (ST) Sangat Layak/Mudah Sekali 

2 (Mi + 0,0 SDi) sampai dengan (Mi + 1,5 SDi) Layak/Mudah 

3 (Mi – 1,5 SDi) sampai dengan (Mi + 0,0 SDi) Cukup Layak/Sulit 

4 (SR) sampai dengan (Mi - 1,5 SDi) Tidak Layak/Sulit Sekali 
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Selanjutnya, teknik analisis data empirik dilakukan dengan analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memaknai gambaran data dalam 

penelitian ini. Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi 

kategori. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Model Pengembangan Produk 

Pelaksanaan pembelajaran Praktik Mesin Listrik pada Program Studi Teknik 

Elektro FT UNY selama ini dilakukan dengan model pembelajaran dengan 

pola/tahapan sebagai berikut: 

1.  Fasilitas praktik telah disediakan, yaitu: (a). unit praktik, (b). perlengkapan 

alat-alat ukur, dan (c). labsheet 

2.  Waktu Praktik : 4 x 60 menit per kegiatan/topik 

3.  Kegiatan awal praktik :  

a. Shop talk dilakukan oleh dosen sekitar 15 menit. Dalam shop talk ini 

dosen menyampaikan materi praktik, tujuan yang ingin dicapai, teknik 

pelaksanaan praktik dan dosen menyampaikan peralatan (unit) yang akan 

digunakan serta segala perangkat pendukungnya, serta menyampaikan K-3 

(Keselamatan, dan Kesehatan  Kerja). Dosen menyampaikan bahwa 

pelaksanaan praktik  dilakukan secara kelompok, yaitu antara 4-5 

mahasiswa per kelompok.  

b. Setelah shop talk, pada awal dari kegiatan praktik  dosen melakukan 

demonstrasi dengan kegiatan : (a) merangkai unit praktik, yakni  

mahasiswa membantu dosen dalam merangkai unit praktik, dan (b) 

pengoperasikan unit praktik dengan tujuan untuk mencari data percobaan. 

Dalam mengoperasikan unit ini dosen dibantu mahasiswa. 

4.  Pada saat dosen melakukan demonstrasi, mahasiswa (praktikan) mengamati, 

mencermati, sehingga setelah kegiatan ini selesai, mahasiswa secara 

kelompok dapat merangkai dan  mengoperasikan unit praktik dan mencari 

data percobaan sesuai permintaan pada labsheet. 

5.  Setelah dosen selesai melakukan demonstrasi dengan prosedur sebagai 

berikut: (a) mahasiswa secara kelompok melaksanakan kegiatan percobaan 

dengan topik sesuai yang ada pada labsheet, (b) mahasiswa merangkai unit 

praktik dengan benar, (c) dosen memeriksa rangkaian jika rangkaian 
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dinyatakan benar,  kemudian mahasiswa mengoperasikan unit praktik untuk 

mengambil data percobaan. 

6.  Diskusi dan menjawab pertanyaan dan soal seperti yag ada pada labsheet. 

7.  Setelah dilakuakan praktik antara 3-4 kali, dilakukan  ujian perorangan (ujian 

individu). 

8.  Nilai Ujian ditentukan berdasarkan: (a) kebenaran rangkaian, (b) proses 

mengoperasikan unit praktik untuk mencari data, termasuk didalamnya 

keakuratan dalam mengambil data percobaan dan K-3, dan (c) kemampuan 

menjawab soal dan pertanyaan dengan batasan waktu tertentu. 

Tahapan praktik mesin di atas dapat digambarkan dengan diagram alur 

(flowchart) sebagaimana Gambar 13.  

 

Gambar 13 Tahapan Praktik Mesin Listrik 
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Dalam ujian perorangan tersebut tidak sedikit mahasiswa yang gagal. Bagi 

mahasiswa yang gagal, pada kesempatan lain dilakukan ujian ulang (remidi). 

Selanjutnya, bagi mahasiswa yang berhasil (lulus), mereka direncanakan 

menempuh program pengayaan. Pada program pengayaan ini materi yang harus 

dikerjakan mahasiswa adalah materi praktik diluar materi praktik reguler. Karena 

unit praktik yang tersedia di Laboratorium Mesin Listrik terbatas, maka 

pengayaan dilakukan dengan menggunakan pola ”SIMULASI”. Materi simulasi 

adalah materi yang ada diluar materi praktik reguler. Dengan pengayaan ini 

diharapkan dapat menambah skill mahasiswa  khususnya pada bidang mesin-

mesin listrik. 

Desain model praktik pengayaan mesin listrik dengan program Delphi yang 

dikembangkan dalam penelitian ini diilustrasikan sebagaimana Gambar 14. 

 

Gambar 14 Desain Prosedur Praktik Pengayaan Mesin Listrik 
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B. Desain Produk 

Desain spesifik produk merupakan pengembangan aplikasi media 

pembelajaran praktik pengayaan mesin listrik.  Fokus produk terbatas pada 

analisis teoritik dan karakteristik dari motor listrik DC, motor listrik AC satu fasa 

jenis kapasitor permanen (run), dan transformator satu fasa.  Sajian tampilan 

secara umum, diantaranya: 

1. Halaman Utama 

Desain produk pada tampilan halaman depan terdapat menu utama yang 

berisi cakupan dari keseluruhan fokus materi praktik pengayaan mesin listrik. 

Desain menu utama dapat dilihat pada Gambar 15. 

 

(a). Desain Awal 

 

(b). Desain Setelah di Compile 

Gambar 15. Tampilan Halaman Utama 
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2. Halaman Tentang (About) 

Desain produk pada halaman tentang (about) atau menu about memuat 

informasi mengenai tujuan pengembangan produk dan fitur-fitur yang terdapat 

pada produk.  Desain halaman tentang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 16. 

 

(a). Desain Awal 

 

(b). Desain setelah di compile 

Gambar 16. Tampilan Halaman Tentang 

3. Halaman Analisis 

Desain produk pada tampilan analisis, memuat tentang analisis dari motor 

listrik DC, motor listrik AC satu fasa, dan transformator satu fasa. Analisis motor 

listrik DC terdiri atas analisis terhadap rugi-rugi, torsi, dan efisiensi. Selanjutnya, 

analisis motor listrik AC  satu fasa terdiri dari analisis terhadap rugi-rugi, cos φ, 

torsi, dan efisiensi. Selanjutnya, analisis transformator satu fasa mencakup daya 
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input, daya output, rugi-rugi, voltage drop, efisiensi, dan regulasi. Desain halaman 

analisis ini dapat dilihat pada Gambar 17. 

 

  

(a). Desain Awal 

 

 

 

(b). Desain Setelah di Compile 

Gambar 17. Tampilan Halaman Analisis 

4. Halaman Pengayaan 

Desain produk pada tampilan pengayaan  memuat tentang karakteristik dari 

motor listrik DC, motor listrik AC satu  fasa, dan transformator satu fasa. 

Karakteristik motor listrik DC terdiri dari karaktersitik terhadap T = f(Ia), n = 

f(Ta), dan n = f(Ia). Selanjutnya, karakteristik motor AC listrik satu fasa terdiri 

dari karakteristik T = f(Ia) dan T = f(n). Selanjutnya, karakteristik transformator 

satu fasa mencakup rugi besi (iron losses), rugi tembaga  (cu losses), dan efisiensi. 

Desain halaman pengayaan ini dapat dilihat pada Gambar 18. 
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(a). Desain Awal 

 

(b). Desain Setelah di Compile 

Gambar 18. Tampilan Halaman Pengayaan 

 

C. Deskripsi Data Penelitian 

1. Hasil Uji Kelayakan Materi 

Hasil perhitungan data dari penilaian ahli materi terhadap beberapa aspek 

yang dinilai ditunjukkan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Rangkuman Data Hasil Uji Kelayakan Ahli Materi 

 

No. Aspek Rerata Skor Kategori 

1 Lingkup Pembelajaran 17,5 Sangat Layak 

2 Penyajian Informasi 14,0 Sangat Layak 

3 Kualitas Materi 9,5 Layak 

4 Kebermanfaatan Materi 4,0 Sangat Layak 

Rerata Skor Total 49,0 Sangat Layak 

 

Tabel 3 dapat diketahui nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum 

sebesar 56. Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan kelayakan isi 

materi program pengayaaan praktik mesin listrik  termasuk dalam kategori sangat 

layak, dengan rincian ditinjau dari aspek lingkup pembelajaran termasuk kategori 

sangat layak, aspek penyajian informasi termasuk kategori sangat layak, aspek 

kualitas materi termasuk kategori layak, dan aspek kebermanfaatan materi 

termasuk dalam kategori sangat layak. 

 

2. Hasil Uji Kelayakan Media 

Hasil perhitungan data dari penilaian ahli media terhadap beberapa aspek 

yang dinilai ditunjukkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rangkuman Data Hasil Uji Kelayakan Ahli Media 

 

No. Aspek Rerata Skor Kategori 

1 Tampilan 18,5 Sangat Layak 

2 Navigasi 12,0 Layak 

Rerata Skor Total 30,5 Layak 

 

Data pada Tabel 4 diketahui  nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum 

sebesar 44. Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan kelayakan program 

pengayaan praktik mesin listrik ini sebagai media termasuk dalam kategori layak, 

dengan uraian setiap, yaitu aspek tampilan program termasuk kategori sangat 

layak dan aspek navigasi termasuk dalam kategori layak. 
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3. Hasil Uji Kelayakan Penerapan Produk 

Hasil perhitungan data penilaian uji pengguna (user) terhadap beberapa 

aspek sebagaimana ditunjukan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rangkuman Data Hasil Uji Pengguna (User) 

 

No. Aspek Rerata Skor Kategori 

1.  Keterbacaan Program 23,7 Layak 

2.  Kemudahan Penggunaan Program 19,1 Layak 

3.  Lingkup Materi Praktik Mesin Listrik 14,1 Layak 

Rerata Skor Total 56,8 Layak 

 

Data pada Tabel 5 diketahui  nilai minimum sebesar 19 dan nilai maksimum 

sebesar 76. Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan kelayakan program 

pengayaan praktik mesin listrik termasuk dalam kategori layak, yang ditunjukkan 

dengan indikator aspek keterbacaan program termasuk kategori layak, aspek 

kemudahan penggunaan program termasuk kategori layak, dan aspek lingkup 

materi praktik mesin listrik termasuk dalam kategori layak. 

 

D. Pembahasan Hasil Produk 

1. Kualitas Program Aplikasi Praktik Pengayaan Mesin Listrik 

Kelayakan kualitas program aplikasi praktik pengayaan mesin listrik dinilai 

berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan ahli media dan ahli materi. Penilaian 

kelayakan media ditinjau berdasarkan dua aspek, yaitu aspek tampilan dan aspek 

navigasi. Aspek tampilan meliputi beberapa indikator, yaitu: ketepatan ukuran 

tulisan, ketepatan pemilihan jenis huruf, tingkat kualitas gambar, tingkat kualitas 

grafik, keselarasan penggunaan warna, kemenarikan, dan struktur layout. 

Selanjutnya, beberapa indikator yang terdapat pada aspek navigasi, antara lain: 

kejelasan petunjuk navigasi, keandalan pengulangan navigasi, kemudahan dalam 

pemilihan menu, dan kecepatan akses.  

Penilaian kelayakan media dapat dijelaskan berdasarkan data yang diperoleh 

dari hasil penilaian ahli media yang diperoleh skor rerata total uji kelayakan ahli 

media sebesar 30,5 dengan rerata skor total maksimal 44 dan rerata skor total 
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minimal sebesar 11, yang berarti skor yang diperoleh termasuk dalam kategori 

layak berdasarkan pengelompokan kecenderungan data. 

 Selanjutnya, penilaian kelayakan materi ditinjau berdasarkan empat aspek, 

yaitu: aspek lingkup pembelajaran, penyajian informasi, kualitas materi, dan 

kelayakan materi. Aspek lingkup pembelajaran meliputi beberapa indikator, yaitu: 

kesesuaian materi dengan judul, cakupan materi pembelajaran, kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran, ketepatan muatan materi, dan struktur penyajian materi. 

Aspek penyajian informasi meliputi beberapa indikator, yaitu: keterbacaan tulisan, 

ketepatan penggunaan bahasa, kejelasan gambar, kejelasan grafik. Selanjutnya, 

aspek kualitas materi meliputi beberapa indikator, yaitu: ketepatan kompetensi, 

kebenaran materi, dan sistematika penyampaian materi. Aspek terakhir yang 

dijadikan penilaian kelayakan kualitas  materi, yaitu aspek kemanfaatan materi. 

Aspek kemanfaatan materi mencakup beberapa indikator, yaitu: kebermanaatan 

dalam pembelajaran dan kebermanfaatan dalam ke-elektroan.  

Penilaian kelayakan kualitas  materi dapat dijelaskan berdasarkan data yang 

diperoleh dari hasil penilaian ahli materi yang diperoleh skor rerata total uji 

kelayakan ahli materi adalah 49,0 dengan rerata skor total maksimal 56 dan rerata 

skor total minimal adalah 14, yang bearti skor yang diperoleh termasuk dalam 

kategori Sangat layak berdasarkan pengelompokan skor skala empat. 

Kualitas program aplikasi praktik pengayaan mesin listrik juga ditentukan 

melalui tampilan halaman utama, halaman tentang (about), dan halaman 

pengayaan. tampilan dan fungsi dari halaman-halaman tersebut sangat ditentukan 

oleh script sebagaimana dicontohkan pada Lampiran 5. 

 

2. Efektifitas Program Aplikasi Praktik Pengayaan Mesin Listrik 

Efektifitas program aplikasi praktik pengayaan mesin listrik dinilai 

berdasarkan penilaian oleh mahasiswa (subyek penelitian) sebagai pengguna 

(user) program ini. Penilaian efektifitas media ditinjau berdasarkan tiga aspek, 

yaitu: aspek keterbacaan program, aspek kemudahan penggunaan program, dan 

aspek lingkup materi praktik mesin listrik. Aspek keterbacaan program meliputi 

beberapa indikator,  yaitu: keterbacaan huruf, kesesuaian ukuran huruf dalam 
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program, ketepatan pemilihan jenis huruf dalam program, keserasian warna latar 

belakang dengan isi, keselarasan warna huruf dengan latar belakang, kejelasan 

gambar atau grafik, kesesuaian ukuran gambar atau grafik dengan layar, dan 

kemudahan dalam penggunaan bahasa. Selanjutnya, beberapa indikator yang 

terdapat pada aspek kemudahan penggunaan program, yaitu: cara meng-install 

program, urutan menu dan sub-menu dalam program, navigasi/perpindahan antar 

menu dalam program, peng-input-an parameter besaran dalam program, kecepatan 

respon hasil analisis program, dan cara mengakhiri penggunaan program.  

Aspek lingkup materi praktik mesin listrik terdapat beberapa indikator, 

diantaranya yaitu: penetapan besaran paremeter mesin listrik yang disimulasikan 

dengan program, analisis perhitungan parameter mesin listrik secara manual, 

analisis perhitungan parameter mesin listrik dengan menggunakan program 

simulasi, tingkat akurasi grafik fungsi pada mesin listrik dari program simulasi, 

yang meliputi: motor listrik DC, transformator satu fasa, dan motor listrik AC satu 

fasa, dan menyimpulkan hasil tampilan grafik fungsi dengan materi praktik mesin 

listrik, yang mencakup: motor listrik DC, transformator satu fasa, dan motor 

listrik AC satu fasa. 

Penilaian efektifitas dapat dijelaskan berdasarkan data yang diperoleh dari 

hasil penilaian mahasiswa (pengguna) yang diperoleh skor rerata total uji 

kelayakan pengguna sebesar 56,8 dengan rerata skor total maksimal sebesar 76 

dan rerata skor total minimal adalah 19, yang bearti skor yang diperoleh termasuk 

dalam kategori sangat layak.  

 

4. Model Pembelajaran Praktik Pengayaan Mesin Listrik 

Karena produk perangkat lunak praktik pengayaan mesin listrik memenuhi 

syarat ditinjau dari segi isi materi, media, maupun analisis dan praktik pengayaan 

mesin listrik, maka model pembelajaran yang telah dikonsep dan alur sebagaimna 

dijelaskan pada Bab IV butir A di muka dapat digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan pembelajaran praktik pengayaan mesin listrik, yaitu dengan prosedur 

sebagai berikut: 
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1. Bagi mahsiswa yang telah lulus ujian individu praktik mesin listrik pada topik 

tertentu, dalam hal ini untuk topik motor listrik DC, motor listrik AC satu fasa, 

atau transformator satu. Mahasiswa dapat menggunakan produk program 

aplikasi ini sebagai pengayaan materi/topik yang terkait dengan topik yang 

telah ditempuh dan dinyatakan lulus. 

2. Dosen atau insruktur mendemonstrasikan dahulu software praktik pengayaan 

mesin listrik ini, yang dimulai dari cara meng-install software sampai dengan 

pemilihan menu-menu sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam labsheet. 

3. Mahasiswa dapat mempraktikkan secara mandiri penggunaan software praktik 

pengayaan mesin listrik dengan meng-entry parameter yang diperlukan sesuai 

dengan tujuan praktik pengayaan mesin listrik yang tercantum dalam labsheet. 

4. Mahasiswa dapat melihat hasil analisis dan unjuk kerja mesin listrik yang 

dipraktik dengan cara meng-klik sub-sub menu parameter yang diinginkan 

secara cepat. 

5. Mahasiswa dapat membandingkan ketelitian/ akurasi hasil analisis secara 

manual dengan hasil analisis melalui pemanfaatan software ini, baik nilai 

besaran maupun grafik yang dihasilkan. 

 

5. Prestasi Mahasiswa yang Terkait dalam Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian payung dari Tugas Akhir Skripsi (TAS) 

sebanyak 3 mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, FT UNY. 

Sampai dengan laporan penelitian ini disusun, 2 mahasiswa telah menyelesaikan 

penyusunan laporan TAS, sedangkan 1 mahasiswa tidak dapat menyelesaikan 

laporan TAS karena yang bersangkutan tidak aktif melaksanakan bimbingan TAS 

dengan dosen pembimbing dan Tim Penelitian ini. Adapun mahasiswa yang telah 

menyelesaikan penyusunan TAS dan siap untuk ujian TAS, yaitu: 

1. Ahmad Thoriq, NIM. 08501241010, dengan judul skripsi: Pengembangan 

Media Pembelajaran Motor Listrik Searah Berbasis Delphi. Sebagai bukti 

bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penyusunan laporan TAS, 

Abstrak hasil TAS disertakan sebagaimana pada Lampiran 6. 
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2. Rahmawati Hastari N., NIM. 08501241032, dengan judul skripsi: 

Pengembangan Media Pembelajaran Transformator Satu Fasa Berbasis Delphi. 

Abstrak hasil TAS disertakan sebagaimana pada Lampiran 6. 

Selanjutnya, mahasiswa atas Kafrawi Ridwan, NIM. 08501241006, dengan 

judul skripsi: Pengembangan Media Pembelajaran Motor Listrik Satu Fasa 

Berbasis Delphi dinyatakan tidak mampu menyelesaikan TAS melalui program 

penelitian payung ini. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan data empirik yang diperoleh dari hasil penelitian ini dan 

pembahasan yang telah diuraikan tentang model pembelajaran praktik pengayaan 

mesin listrik berbantuan program Delphi, maka dapat disimpukan sebagai berikut: 

1. Kualitas produk media pembelajaran praktik pengayaan mesin listrik dalam 

bentuk aplikasi simulasi program Delphi, yang mencakup isi materi 

termasuk dalam kategori sangat layak dan kualitas media termasuk dalam 

kategori layak. Isi materi praktik pengayaan mesin listrik masih terbatas 

pada topik motor listrik DC, motor listrik AC satu fasa, dan transformator 

satu fasa. 

2. Efektivitas produk bahan pembelajaran/ instruksional untuk praktik 

pengayaan mesin listrik dengan program Delphi termasuk dalam kategori 

layak sebagaimana hasil ujicoba yang dilakukan kepada pengguna (user). 

3. Prosedur model pembelajaran praktik pengayaan mesin listrik dengan 

program Delphi bagi mahasiswa di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT 

UNY dapat dilakukan dengan tahapan tertentu. 

 

B. Keterbatasan Produk 

Dalam  pengembangan model pembelajaran praktik pengayaan mesin listrik 

berbantuan program Delphi ini masih terdapat keterbatasan ditinjau dari lingkup 

materi yang dinaungi materi mesin listrik. Materi yang belum dibahas dalam 

program aplikasi praktik pengayaan mesin listrik ini, diantaranya: generator DC, 

generator AC satu fasa, generator AC tiga fasa, motor listrik AC satu fasa jenis 

shaded-pole, motor listrik AC satu fasa jenis universal, motor listrik  AC satu fasa 

jenis kutub belah, motor listrik  AC satu fasa jenis capasitor start-run, motor 

induksi tiga fasa, motor sinkron tiga fasa, dan transformator tiga fasa.  
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Selain itu, tampilan grafik karakteristik motor ac satu fasa kapasitor 

permanen pada grafik torsi fungsi putaran motor (   ( )) belum sesuai secara 

teoritik karena pemrograman perlu dilakukan melalui proses analisis numerik. 

Keterbatasan lain,  produk program aplikasi ini ditinjau dari aspek output 

program, yakni program aplikasi belum dapat melakukan cetak (print out) hasil 

grafik karakteristik motor. Keterbatasan dari luar sisi program aplikasi ini, yakni 

mengenai labsheet yang belum terpadu secara keseluruhan dengan program. 

 

C. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Pengembangan produk program aplikasi praktik pengayaan mesin listrik 

berbantuan Delphi diharapkan dapat melengkapi kekurangan dalam aspek materi 

mengenai generator DC, generator AC, trafo tiga fasa dan motor induksi sehingga 

produk ini dapat mencakup seluruh materi mesin listrik. Selain itu, dibutuhkan 

pengembangan produk agar dapat mencetak (print out) hasil grafik karakteristik 

dan program dapat di-online-kan. Pengembangan produk diluar sisi program  

 

D. Saran 

Beberapa saran dapat disampaikan terhadap hasil produk ini, yaitu: 

1. Produk ini perlu dikembangkan lebih lanjut dengan memperhatikan 

keterbatasan yang belum dilakukan di penelitian ini sebagaimana uraikan di 

atas.  

2. Dosen pengguna program ini, sebaiknya mengenal program Delphi agar dapat 

memperluas wawasan pengembangan produk. 

3. Program ini jika memungkinkan dapat diintegrasikan dalam program e-

learning. 
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