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ABSTRAK 

 

Penelitian kolaboratif ini merupakan penelitian pengembangan media 

pembelajaran, yang bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan, tingkat 

validitas, dan kelayakan media pembelajaran sistem bahan bakar injeksi, sistem 

pendingin air dan transmisi otomatis pada sepeda motor matic injeksi dengan 

menggunakan software Adobe flash , 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian Research and Development (R & 

D). prosedur yang dilakukan terdiri dari: a) Analisis kebutuhan, b) Pengembangan 

produk media pembelajaran, c) Uji validasi oleh ahli materi dan ahli media, d) 

Revisi, e) Uji coba oleh mahasiswa selaku pengguna, e) Revisi, f) Hasil akhir 

pembuatan media pembelajaran.  

Hasi yang didapatkan yaitu: 1) Proses pengembangan media pembelajaran 

Proses pembuatan media pembelajaran sistem bahan bakar injeksi, sistem 

pendinginan air dan transmisi otomatis pada  sepeda motor matic injeksi dengan 

menggunakan software Adobe dilakukan melalui tahapan identifikasi kompetensi 

sesuai dengan media yang akan dikembangkan, pembuatan rancangan materi, 

pengumpulan bahan-bahan, pembuatan media dengan adobe flash, validasi dari 

ahli materi, ahli media, dan mahasiswa selaku pengguna, 2) Media pembelajaran 

yang dibuat memiliki tingkat kesesuaian dengan silabus sebesar 2.67 (sesuai) dan 

aspek belajar mandiri 4.0 (sangat bisa dipergunakan untuk belajar secara mandiri 

oleh mahasiswa), dan 3) Media pembelajaran yang dikembangkan memiliki 

penilaian kelayakan dengan skor 2.71 (layak) oleh ahli media dan 2.87 (layak) 

oleh mahasiswa selaku pengguna media pembelajaran.  

 

Kata kunci: media pembelajaran, sistem bahan bakar injeksi, sistem pendingin air, 

transmisi otomatis,  
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A. Pendahuluan 

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah di dalam 

pembukaan undang undang dasar negara Republik Bangsa Indonesia adalah 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencapaian tujuan nasional untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan 

melibatkan kegiatan belajar dan proses pembelajaran. Proses kegiatan belajar 

mengajar merupakan hal yang harus sangat diperhatikan dalam 

penyelenggaraan pendidikan disuatu instansi pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar ( SD ) sampai diperan tinggi ( PT ) 

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Yogyakarta mulai Tahun Akademik 2009/2010 mulai menerapkan  

kurikulum baru (Kurikulum 2009) yang diberlakukan bagi seluruh mahasiswa 

baru jurusan Pendidikan Teknik Otomotif baik dari program studi D3 Teknik 

Otomotif maupun S1 Pendidikan Teknik Otomotif. 

Pada Kurikulum yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Yogyakarta (FT UNY) terdapat matakuliah Teknologi Sepeda Motor dengan 

Kode OTO 225 yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif pada semester genap tahun pertama. Materi 

pembelajaran yang terdapat matakuliah tersebut sebagian besar merupakan 

materi-materi lanjutan atau pendalaman dari materi-materi yang pernah 

dipelajari di semester sebelumnya (semester ganijl)  yaitu dengan 

pertimbangan pemilihannya pada materi-materi pembelajaran yang sangat 

dibutuhkan dan terpakai dalam matakuliah-matakuliah lainnya pada semester-

semester selanjutnya, baik mata kuliah keahlian dasar umum, mata kuliah 

keahlian  umum maupun mata kuliah keahlian khusus di jurusan Pendidikan 

Teknik Otomotif. 

Mata Kuliah Teknologi Sepeda Motor pada materi sistem bahan bakar 

injeksi, sistem pendinginan air dan transmisi otomatis pada sepeda motor 

dengan Programmable Fuel Injection (PGM-FI)  merupakan salah satu 

matakuliah dari Bidang Teknik Otomotif yang ditempuh pada semester genap 

di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Materi ini mengandung karakteristik 
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pesan yang cukup abstrak sehingga memerlukan media pembelajaran yang 

menarik bagi mahasiswa. Sementara ini, proses belajar mengajar matakuliah 

teknologi sepeda motor injeksi sub bidang sistem bahan bakar injeksi, sistem 

pendinginan air dan transmisi otomatis dilakukan dengan keterbatasan sumber 

belajar, yang semestinya bisa digunakan untuk membantu mahasiswa dalam 

mempelajari materi sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan air dan 

transmisi otomatis. Dengan kata lain, media pembelajaran yang memuat bahan 

pembelajaran ini masih langka karena hanya menggunakan buku teks (media 

cetak). Oleh karena itu pola pembelajarannya masih konservatif, yakni dosen 

dan mahasiswa berpegang pada buku teks untuk membahas materi kuliah. 

Dalam suatu proses belajar mengajar, ada dua unsur yang amat penting 

yaitu metode dan media pendidikan. Media pendidikan merupakan suatu 

sarana komunikasi pembawa pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan 

untuk menunjang proses pembelajaran. Media pendidikan membuat proses 

belajar mengajar akan lebih menarik mahasiswa, materi pembelajaran akan 

lebih jelas maknanya, sehingga lebih dapat dipahami oleh mahasiswa dan 

memungkinkan mahasiswa menguasai tujuan mengajar dengan lebih baik 

(Kemp & Dayton, 1985: 3-4; Sudjana & Rivai, 1992: 2). 

Ciri media yang baik adalah menarik dan mudah dipahami. Menarik 

diartikan bahwa media tersebut dapat mengoptimalkan perhatian mahasiswa 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Mudah dipahami yaitu media 

tersebut menerangkan dengan cermat, jelas dan runtut sehingga mahasiswa 

tidak mengalami kebingungan dalam menyerap informasi yang disampaikan. 

Media pendidikan juga akan membuat metode mendidik akan lebih 

bervariasi, tidak semata mata komunikasi verbal melalui penuturan kata kata 

oleh pendidik, sehingga mahasiswa tidak akan bosan dan pendidik tidak 

kehabisan tenaga. Mahasiswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar, 

sebab tidak hanya mendengarkan uraian pendidik, tetapi juga aktifitas lain, 

seperti mengamati melakukan dan mendemontrasikan. 

Pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional tersebut 

memiliki beberapa kekurangan, antara lain: 1) pembelajaran tidak diawali 
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dengan upaya memberikan daya tarik belajar sehingga semangat mahasiswa 

rendah; 2) pembelajaran tidak diawali dengan penginformasian tujuan khusus, 

sehingga mahasiswa tidak mengetahui tujuan yang akan dicapai setelah 

mengikuti pembelajaran, 3) pembelajaran tidak dilengkapi dengan test 

sehingga menyebabkan mahasiswa mengalami kesulitan belajar dalam 

mempelajari materi berikutnya, 4) pembelajaran tidak dilengkapi dengan 

umpan balik terhadap jawaban soal-soal sehingga mempersulit mahasiswa 

karena tidak mengetahui mana jawabannya yang benar atau salah. 

Salah satu jenis media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran adalah media berbasis computer. Menurut Seels & 

Richey (1994), media berbasis komputer mampu menampilkan gambar gerak 

atau animasi animasi (macromedia flash, video pembelajaran). Penggunaan 

media berbasis komputer sebagai media pembelajaran akan lebih membuat 

suasana pembelajaran lebih menarik dibanding hanya dengan metode ceramah 

yang hanya monoton. Kenyataan dilapangan menunjukan bahwa belum 

banyak memanfaatkan media pembelajaran berbasis komputer khususnya 

media yang mampu menampilkan gambar gerak atau animasi animasi dengan 

maksimal untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar. 

Dalam  proses pembelajaran perlu ditumbuhkan rasa senang dan 

gembira pada diri siswa. Apabila mahasiswa telah merasa senang dan gembira 

dalam belajar maka dengan sendirinya akan tumbuh minat belajar mahasiswa 

terhadap mata pelajaran tersebut. Akibatnya adanya minat inilah yang akan 

menimbulkan sikap positif dan berpengaruh terhadap daya serap mahasiswa 

pada pelajarn tersebut sehingga diharapkan mahasiswa dapat mudah mengerti 

dan paham akan materi pelajaran yang disampaikan 

Untuk mengatasi hal permasalahan pada pembelajaran modul 

konvensional, maka diperlukan suatu rekayasa teknologi dengan merancang 

suatu media pembelajaran yang memiliki fungsi dan manfaat yang lebih dari 

pada modul konvensional. Pilihan media yang tepat dan dapat memenuhi 

kebutuhan adalah media pembelajaran berbasis komputer. Dengan demikian 

untuk menyikapi masalah tersebut diatas yaitu dengan  adanya suatu media 
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pembelajaran yang mudah dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa yaitu 

media pembelajaran interaktif sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan 

air dan transmisi otomatis pada  sepeda motor matic injeksi menggunakan 

software Macromedia Flash. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dan pengembangan atau dikenal 

Research and Development (R & D). Metode penelitian Research and 

Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono 2008).. 

Prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan ini adalah modifikasi dari prosedur pengembangan yang 

dikemukakan oleh Borg dan Gall. Pada pengembangan media pembelajaran 

ini prosedur yang dilakukan terdiri dari: a) Analisis kebutuhan, b) 

Pengembangan produk media pembelajaran, c) Uji validasi oleh ahli materi 

dan ahli media, d) Revisi, e) Uji coba oleh mahasiswa selaku pengguna, e) 

Revisi, f) Hasil akhir pembuatan media pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, subyek yang dipilih untuk melakukan uji validasi 

produk adalah ahli materi dipilih 1 orang dari dosen Program Studi 

Pendidikan Teknik Otomotif UNY dan ahli media dipilih 1 orang dari dosen 

Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif UNY. Subyek penelitian untuk uji 

coba kelompok kecil adalah 30 mahasiswa kelas mata kuliah teknologi sepeda 

motor Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY.  Teknik pengumpulan 

data menggunakan instrumen berupa angket untuk mengumpulkan data baik 

dari ahli materi, ahli media, dan mahasiswa. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Teknik 

analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. Statistik 

deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010 : 29).  
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Untuk menentukan kategori kelayakan dari video pembelajaran ini, 

dipakai skala pengukuran skala likert. Dengan skala pengukuran skala likert, 

data yang diperoleh berupa angka yang kemudian ditafsirkan dalam 

pengertian kualitatif (Sugiyono, 2008 : 141). 

Untuk menentukan kategori kelayakan dari media pembelajaran ini, 

dipakai skala pengukuran skala likert. Dengan skala pengukuran skala likert, 

data yang diperoleh berupa angka yang kemudian ditafsirkan dalam 

pengertian kualitatif (Sugiyono, 2009: 141). Data mengenai pendapat atau 

tanggapan ahli materi, ahli media, dan mahasiswa yang dikumpulkan melalui 

kuesioner/angket dianalisis dengan statistik deskriptif. Hasil angket dianalisis 

dengan kriteria sebagai berikut: 

Angka 4 = sangat setuju/sangat layak 

Angka 3 = setuju/layak 

Angka 2 = tidak setuju/tidak layak 

Angka 1 = sangat tidak setuju/sangat tidak layak 

Untuk skor yang diperoleh dikonversikan menjadi nilai pada skala 4 (Suharso, 

2006: 52-53) 

Tabel 1. Konversi Skor ke nilai pada skala 4 

Interval Skor Kategori 

1 – 1,75 Sangat tidak 

layak 

1,76 – 2,51 Tidak Layak 

2,52 – 3,27 Layak 

3,28 – 4,03 Sangat layak 
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C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Proses pengembangan media pembelajaran interaktif sistem bahan bakar 

injeksi, sistem pendinginan air, dan transmisi otomatis pada sepeda motor 

matic injeksi 

Salah satu tujuan dari penelitian kolaborasi ini adalah membantu 

mempercepat proses pengerjaan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Pemilihan mahasiswa yang berasal dari angkatan 2010 dan menerima 

beasiswa bidik misi sangat tepat. Hal ini disebabkan karena mahasiswa S1 

angkatan 2010 secara kurikulum sudah menyelesaikan semua teori dan sudah 

mengambil mata kuliah tugas akhir skripsi. Selain itu, mahasiswa penerima 

beasiswa bidik misi diharuskan lulus tepat waktu karena program beasiswa 

hanya diberikan selama 4 tahun. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian 

kolaborasi ini diharapkan membantu mahasiswa yang bersangkutan supaya 

dapat menyelesaikan tugas akhir skripsinya dengan tepat waktu. 

Sampai dengan penulisan laporan akhir penelitian kolaborasi ini, 

mahasiswa yang terlibat dalam penelitian sudah mendapatkan persetujuan 

judul skripsi, menyusun proposal skripsi, dan melakukan pembuatan media 

pembelajaran interaktif sesuai dengan judul skripsinya masing-masing. Hasil 

ideal yang diharapkan sebenarnya adalah mahasiswa sudah mampu 

menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsinya. Akan tetapi walaupun 

belum selesai dalam mengerjakan tugas akhir skripsi, mahasiswa yang terlibat 

dalam penelitian ini sudah lebih maju dibandingkan dengan mahasiswa S1 

angkatan 2010 lainnya. Sampai dengan laporan ini dibuat baru terdapat 15 dari 

74 mahasiswa S1 angkatan 2010 yang sudah mendapatkan persetujuan judul 

skripsi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penelitian kolaborasi ini sangat 

membantu mahasiswa dalam pengerjaan tugas akhir skripsi. 

Pengembangan media pembelajaran interaktif sistem bahan bakar 

injeksi, sistem pendinginan air, dan transmisi otomatis pada sepeda motor 

matic injeksi menggunakan software adobe flash CS3 dan CS4. Pemilihan 

software berdasarkan kemudahan dalam penggunaan, ketersediaan buku 

panduan/tutorial, dan kemudahan dalam mencari software yang dipergunakan. 
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Selain itu, setelah selesai proses pembuatan media pembelajaran yang dibuat 

dengan adobe flasf CS dapat dipublish sehingga dapat dipergunakan 

dikomputer atau laptop lain tanpa perlu menginstall software adobe flash CS.  

Proses pembuatan diawali dengan identifikasi kompetensi sesuai 

dengan media yang akan dikembangkan, pembuatan rancangan materi, 

pengumpulan bahan-bahan, pembuatan media dengan adobe flash, validasi 

dari ahli materi, ahli media, dan mahasiswa selaku pengguna. Identifikasi 

kompetensi dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa 

sumber. Sumber yang didapatkan yaitu dari dosen pembimbing, dari SMK 

yang memiliki program keahlian teknik sepeda motor, dan kajian literatur. 

Setelah melakukan identifikasi dilanjutkan dengan pembuatan rancangan 

materi. Rancangan materi dibuat dengan menggunakan power point terlebih 

dahulu. Penggunaan power point memudahkan dalam perancangan materi 

sehingga memperjelas bahan-bahan yang diperlukan dalam proses 

pengembangan media pembelajaran. Setelah perancangan dan pengumpulan 

bahan-bahan yang diperlukan selesai, dilanjutkan dengan proses pembuatan 

sampai dengan validasi dari ahli materi, ahli media, dan mahasiswa selaku 

pengguna. 

a. Faktor-faktor pendukung yang memberikan kemudahan dalam proses 

pembuatan media pembelajaran interaktif ini yaitu: 

1) Dosen pembimbing aktif dalam memberikan bimbingan. 

Salah satu bentuk keatifan dosen dalam memberikan bimbingan yaitu 

dengan membuat jadwal pertemuan/koordinasi rutin dengan 

mahasiswa. Pertemuan dilakukan 2x/minggu supaya kemajuan dari 

mahasiswa betul-betul dapat dipantau dengan baik. Penggunaan 

metode pertemuan secara langsung secara rutin antara dosen dengan 

mahasiswa dapat secara efektif mendorong dan memotivasi siswa 

untuk segera menyelesaikan tugasnya. Selama pertemuan, dosen 

memberikan arahan dan juga membantu permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi mahasiswa dalam proses penyelesaian tugas akhir 

skripsinya. 
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2) Adanya tutor sebaya yang membantu dalam mempelajari penggunaan 

software adobe flash 

Supaya dapat melaksanakan pembuatan media pembelajaran 

menggunakan adobe flash CS, mahasiswa PT. Otomotif harus belajar 

terlebih dahulu tentang penggunaan adobe flash. Hal ini perlu 

dilakukan karena adobe flash tidak termasuk dalam kompetensi yang 

diajarkan di perkuliahan. Proses belajar penggunaan adobe flash untuk 

mengembangkan media pembelajaran dibantu oleh tutor sebaya dari 

jurusan lain yang memiliki kompetensi tentang adobe flash. Adanya 

tutor sebaya ini sangat membantu mahasiswa dalam belajar 

menggunakan adobe flash. 

3) Kemudahan dalam mengakses materi yang dibutuhkan 

Materi-materi yang diperlukan untuk pengembangan media 

pembelajaran interaktif sistem bahan bakar injeksi, sistem pendingin 

air, dan transmisi otomatis pada sepeda motor matic injeksi 80% dapat 

diakses secara mudah baik dari internet maupun dari dosen yang 

mengajar mata kuliah teknik sepeda motor. Hal ini sangat membantu 

dalam proses pembuatan media yang dikembangkan. 

4) Kemudahan dalam mendapatkan software adobe flash 

Software adobe flash dapat dengan mudah didapatkan. Ukuran 

software juga tidak terlalu besar, yaitu 466 MB. Dengan ukuran 466 

MB, software adobe flash dapat diinstall pada semua komputer/laptop 

dengan spesifikasi yang ada di pasaran. 

b. Faktor-faktor penghambat yang memberikan kemudahan dalam proses 

pembuatan media pembelajaran interaktif ini yaitu: 

1) Kesulitan dalam mendapatkan materi yang relatif baru. 

Walaupun 80% materi yang diperlukan sudah ada, akan tetapi terdapat 

materi-materi lain yang harus dicari terlebih dahulu. Materi yang 

termasuk sulit dalam mencari yaitu tentang sistem pendingin sepeda 

motor matic injeksi. Hal ini dikarenakan materi-materi yang ada lebih 

banyak pada sistem bahan bakar atau sistem penggeraknya. Untuk 
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mengatasi kesulitan dilakukan dengan mencari manual book sepeda 

motor matic di bengkel serta menyusun materinya sesuai dengan 

materi yang akan dibuat dalam media pembelajaran. 

2) Terdapat materi berupa video dan animasi yang harus membuat sendiri 

sejak awal. 

Salah satu kelebihan adobe flash CS yaitu adanya fasilitas yang lebih 

memudahkan dalam memuat materi berupa video dan animasi. Oleh 

karena itu, beberapa materi perlu dibuat dalam bentuk video atau 

animasi terlebih dahulu supaya lebih menarik dan interaktif. Proses 

pembuatan materi menjadi animasi atau video juga memerlukan teknik 

yang harus dipelajari terlebih dahulu. Oleh karena itu, peneliti perlu 

berlajar terlebih dahulu untuk pembuatan video atau animasi.    

2. Hasil pengembangan media pembelajaran interaktif sistem bahan bakar 

injeksi, sistem pendinginan air, dan transmisi otomatis pada sepeda motor 

matic injeksi 

Hasil pengembangan media pembelajaran berupa materi 

pembelajaran interaktif sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan air, 

dan transmisi otomatis pada sepeda motor matic injeksi dalam bentuk CD 

pembelajaran. Media yang dikembangkan dapat dipergunakan disemua 

komputer atau laptop tanpa harus menginstall sofware adobe flash terlebih 

dahulu. Setiap media pembelajaran yang dikembangkan memuat daftar 

kompetensi, materi pembelajaran, dan evaluasi yang sesuai dengan materi. 

Media yang dikembangkan dapat dipergunakan disemua komputer 

atau laptop tanpa harus menginstall software adobe flash terlebih dahulu 

sehingga sangat mudah dipergunakan oleh semua mahasiswa. Media yang 

telah dikembangkan juga dapat disimpan dalam bentuk file sehingga mudah 

untuk dibagikan ke semua mahasiswa. Hal ini sangat membantu sehingga 

mahasiswa dapat belajar secara mandiri menggunakan media pembelajaran 

yang telah dihasilkan. 

Setiap media yang dikembangkan juga telah dilengkapi dengan 

standar kompetensi yang harus dicapai, materi penunjang, dan soal evaluasi. 
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Dengan demikian, mahasiswa dapat belajar secara mandiri menggunakan 

media yang dihasilkan. Mahasiswa juga dapat mencoba untuk mengetahui 

pencapaian kompetensinya dengan mengerjakan soal evaluasi yang terdapat 

dalam media pembelajaran.  

3. Penilaian Ahli materi, Ahli media, dan Mahasiswa. 

a. Ahli Materi 

Berikut ini merupakan hasil penilaian kelayakan media menurut ahli 

materi.  

 

Gambar 2. 

Grafik Hasil Penilaian Ahli Materi 

 

Skor penilaian dari ahli materi tentang media pembelajaran yang 

dibuat adalah sebagai berikut. Skor untuk penilaian aspek relevansi materi 

dengan silabus 2.67 menunjukkan bahwa materi yang dibuat sesuai dengan 

silabus tentang materi yang dikembangkan. Skor aspek belajar mandiri 4.0 

menunjukkan bahwa media yang dikembangkan dapat dipergunakan secara 

mandiri oleh mahasiswa sebagai bahan penunjang untuk belajar. Bahan 

penunjang untuk belajar berarti mahasiswa dapat belajar tentang materi yang 

ada dalam media pembelajaran sekaligus menguji kemampuannya dengan 

mengerjakan soal-soal dalam evaluasi. 
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b. Ahli Media 

Berikut ini merupakan hasil penilaian kelayakan media menurut ahli 

media.  

 

 

Gambar 2.  

Grafik Hasil Penilaian Ahli Media 

 

Skor penilaian dari ahli media tentang media pembelajaran yang 

dibuat adalah sebai berikut. Rata-rata skor skor untuk aspek intepretasi visual 

adalah 2.75 (layak), desain visual 2.6 (layak), aspek grafis 2.63 (layak), aspek 

prosedur 2.85 (layak).  Rata-rata total skor penilaian dari ahli media yaitu 2.71 

(layak). Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dibuat layak 

dipergunakan untuk membantu penyampaian materi dalam proses 

pembelajaran. 

c. Mahasiswa 

1) Uji Data 1 

Berikut ini merupakan hasil penilaian kelayakan media menurut 

mahasiswa selaku pengguna media pembelajaran yang dibuat.  
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Gambar 2.  

Grafik Hasil Penilaian Mahasiswa 1 

 

Skor penilaian dari mahasiswa selaku object penggunaan media 

pembelajaran adalah sebai berikut. Rata-rata skor skor untuk aspek 

intepretasi visual adalah 3.02 (layak), desain visual 2.55 (layak), aspek 

grafis 2.61 (layak), aspek prosedur 2.61 (layak).  Rata-rata total skor 

penilaian dari mahasiswa yaitu 2.65 (layak). Hal ini menunjukkan bahwa 

media pembelajaran yang dibuat layak dipergunakan untuk membantu 

penyampaian materi dalam proses pembelajaran. 

Skor aspek intepretasi visual 3.02 menunjukkan bahwa media 

pembelajaran yang dibuat sesuai dengan mahasiswa selaku pengguna. 

Tampilan visual dari media pembelajaran yang dibuat dapat menarik 

perhatian dari mahasiswa. Sedangkan skor aspek desain visual 2.55 

menunjukkan bahwa  media pembelajaran yang dibuat memiliki tingkat 

keterbacaan yang layak, pesan yang disampaikan dapat tertangkap dengan 

baik, meningkatkan keaktifan dan fokus mahasiswa pada proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

Sementara skor aspek grafis sebagai media visual 2.61 

menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dibuat memiliki 
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keterpaduan dalam penyusunan gambar dan grafik yang dimuat 

didalamnya. Pemilihan warna background dengan gambar yang 

ditampilkan juga dinilai layak sehingga gambar yang ditampilkan dapat 

terlihat dengan jelas. Sedangkan skor aspek prosedur pengembangan 

media 2.61 menunjukkan data bahwa media pembelajaran yang dibuat 

dapat memenuhi indicator-indikator prosedur pengembangan media 

berupa pemilihan gambar dan grafis yang sesuai dengan materi 

sebenarnya, penggunaan karakter dan ukuran huruf yang sesuai, serta 

dapat menarik perhatian dari pengguna.  

2) Uji Data 2 

Setelah dilakukan revisi pada media pembelajaran kemudian 

dilakukan uji data kedua, berikut ini merupakan hasil penilaian kelayakan 

media menurut mahasiswa selaku pengguna media pembelajaran yang 

telah direvisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  

Grafik Hasil Penilaian Mahasiswa 2 

Skor penilaian dari mahasiswa selaku object penggunaan media 

pembelajaran adalah sebagai berikut. Rata-rata skor skor untuk aspek 

intepretasi visual adalah 3.04 (layak). Pada aspek desain visual didapati 

skor sebesar 2.86 (layak). Pada aspek grafis didapati skor sebesar 2.75 

(layak). Untuk aspek prosedur skor yang diperoleh sebesar 2.91 (layak). 

Sehingga rata-rata total skor penilaian dari mahasiswa yaitu 2.87 (layak). 
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Skor aspek intepretasi visual 3.04 pada aspek ini mengalami 

kenaikan skor sebesar 0,02 menunjukkan bahwa media pembelajaran yang 

dibuat sudah sesuai dengan mahasiswa selaku pengguna. Tampilan visual 

dari media pembelajaran yang dibuat dapat menarik perhatian dari 

mahasiswa. Sedangkan skor aspek desain visual 2,86. Pada uji kedua ini 

aspek desain visual mengalami kenaikan skor sebesar 0,31. Hal ini 

menunjukkan bahwa  media pembelajaran yang dibuat memiliki tingkat 

keterbacaan yang layak, pesan yang disampaikan dapat tertangkap dengan 

baik, meningkatkan keaktifan dan fokus mahasiswa pada proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

Sementara skor aspek grafis sebagai media visual 2,75. Aspek ini 

mengalami kenaikan skor sejumlah 0,14 bila dibandingkan uji data yang 

pertama sehingga menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dibuat 

memiliki keterpaduan dalam penyusunan gambar dan grafik yang dimuat 

didalamnya. Pemilihan warna background dengan gambar yang 

ditampilkan juga dinilai layak sehingga gambar yang ditampilkan dapat 

terlihat dengan jelas. Sedangkan skor aspek prosedur pengembangan 

media 2,91. Skor tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,26 yang 

menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dibuat dapat memenuhi 

indikator-indikator prosedur pengembangan media berupa pemilihan 

gambar dan grafis yang sesuai dengan materi sebenarnya, penggunaan 

karakter dan ukuran huruf yang sesuai, serta dapat menarik perhatian dari 

pengguna.  

Dari empat aspek yang dinilai tersebut didapati rata-rata total 

skor penilaian dari mahasiswa adalah sebesar 2.87 sehingga masuk 

kategori layak.Rerata pada uji data kedua ini mengalami kenaikkan dari uji 

data yang pertama sebesar 0,22. Kenaikan skor tersebut menunjukkan 

bahwa media pembelajaran yang telah direvisi sehingga menjadi lebih 

baik dan  layak dipergunakan untuk membantu penyampaian materi dalam 

proses pembelajaran. 
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D. Kesimpulan  

Setelah dilakukan pengembangan media pembelajaran sistem bahan bakar 

injeksi, sistem pendinginan air dan transmisi otomatis sepeda motor matic injeksi 

pada mata kuliah praktik teknologi sepeda motor di Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pembuatan media pembelajaran sistem bahan bakar injeksi, sistem 

pendinginan air dan transmisi otomatis pada  sepeda motor matic injeksi 

dengan menggunakan software Adobe dilakukan melalui tahapan identifikasi 

kompetensi sesuai dengan media yang akan dikembangkan, pembuatan 

rancangan materi, pengumpulan bahan-bahan, pembuatan media dengan 

adobe flash, validasi dari ahli materi, ahli media, dan mahasiswa selaku 

pengguna. 

2. Media pembelajaran sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan air dan 

transmisi otomatis pada  sepeda motor matic injeksi dengan menggunakan 

software Adobe flash memiliki tingkat kesesuaian dengan silabus sebesar 2.67 

(sesuai) dan aspek belajar mandiri 4.0 (sangat bisa dipergunakan untuk belajar 

secara mandiri oleh mahasiswa). 

3. Media pembelajaran sistem bahan bakar injeksi, sistem pendinginan air dan 

transmisi otomatis pada  sepeda motor matic injeksi dengan menggunakan 

software Adobe flash memiliki penilaian yang dengan skor 2.71 (layak) oleh 

ahli media dan 2.87 (layak) oleh mahasiswa selaku pengguna media 

pembelajaran. 
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