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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan media pembelajaran sistem rem 

menggunakan modul elektronik yang valid dan praktis. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian pengembangan (Research and Development) model 

pengembangan produk Rowntree. Adapun Objek dalam penelitian ini adalah media 

pembelajaran menggunakan modul elektronik dan subjek dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa pendidikan teknik mesin FKIP UNSRI. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan antara lain, angket dan observasi. Angket diberikan pada tahap expert 

review, one-to-one evaluation, dan field test. Angket ini digunakan untuk mengetahui 

kevalidan produk sedangkan observasi dilakukan untuk mengetahui kepraktisan 

produk. Dari hasil dan pembahasan, evaluasi pada tahap expert review dan one-to-one 

evaluation modul elektronik dinyatakan valid dari aspek content (isi materi) dan 

strategi pembelajaran dan dilakukan revisi sesuai dengan komentar dan saran dari ahli 

dan mahasiswa. Dari evaluasi tahap small group didapat rata-rata persentase sebesar 

88% dan pada tahap field test didapat rata-rata persentase sebesar 83,6%, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran menggunakan modul elektronik pada 

sistem rem dinyatakan valid dan praktis  digunakan dalam pembelajaran. 

Kata Kunci : Media pembelajaran, modul elektronik sistem rem,Valid, Praktis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to produce instructional media brake system using a 

electronic modules valid and practical. This type of research is the development of 

research (Research and Development) model of product development Rowntree. The 

object of this research is the use of electronical modules and the subjects in this study 

were students of mechanical engineering education FKIP UNSRI. Data collection 

techniques used, include questionnaires and observation. This questionnaire is used to 

determine the validity of the product while the observation was conducted to 

determine the practicality of the product. From the results and discussion, the 

evaluation of the expert review stage and one-to-one electrical electronic module is 

valid evaluation of aspects of the content (content material) and learning strategies 

and revised according to the comments and suggestions from experts and students. 

Evaluation stage of small group obtained an average percentage of 88% and at the 

field test stage obtained an average percentage of 83.6%, so it can be concluded that 

the use of instructional media subject electrical panel lighting system is valid and 

practical use in learning. 

 

Keywords: Learning media, electronic brake system module, Valid, Practical 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Banyaknya hambatan yang menjadi kendala atas kelancaran kegiatan belajar. 

Di antaranya kelengkapan fasilitas belajar, minimnya media dan sumber belajar yang 

digunakan, metode mengajar yang digunakan, merupakan beberapa faktor yang 

menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara 

maksimal. Selain itu, padatnya materi yang harus disampaikan serta sempitnya waktu 

perkuliahan terkadang mengakibatkan materi pembelajaran tidak tersampaikan 

seluruhnya dengan baik. 

Ghufron dan Risnawati (2010) dalam Julistiani (2013) menjelaskan bahwa tiap 

orang mempunyai kemampuan dalam memahami dan menyerap pelajaran berbeda-

beda tingkatannya. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang sangat lambat. 

Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat menyalurkan 

pesan sehingga membantu mengatasi hal tersebut. Perbedaan gaya belajar, minat, 

intelegensi, keterbatasan daya indera, cacat tubuh atau hambatan jarak geografis, 

jarak waktu dan lain-lain dapat dibantu diatasi dengan pemanfaatan media pendidikan 

(Sadiman, 2011). 

Hasil wawancara peneliti (mei 2014) pada mahasiswa program studi pendidikan 

teknik mesin ketika mengikuti mata kuliah Sistem kemudi, rem dan suspensi, 

khususnya pada sub bahasan sistem rem mahasiswa mengungkapkan, materi 

pembelajaran disampaikan dengan presentasi power point. Hal ini membuat 

mahasiswa jenuh dan mudah bosan dengan materi yang disampaikan. Meskipun 

mahasiswa juga mendapatkan materi yang telah diberikan melalui USB flashdrive 

untuk pembelajaran mandiri namun mahasiswa juga akan malas untuk mengulang 

materi tersebut karena tidak menariknya tampilan slide yang ada pada power point 

yang hanya berupa kata-kata dan gambar saja, dan untuk melihat simulasi/ animasi 
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mengenai materi kuliah, mahasiswa harus membuka program lain yang ada pada 

hyperlink power point tersebut. Salah satu hambatan dalam membuka animasi yang 

ada pada hyperlink yaitu tidak terdapatnya program yang mendukung untuk 

membuka aplikasi animasi tersebut. Selain itu, pada slide tersebut tidak adanya 

evaluasi untuk mengukur kemampuan peserta didik sebelum/ setelah pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pendidik 

kurang memanfaatkan media pembelajaran. Hal ini dapat terlihat pada 

ketidaktertarikan mahasiswa untuk mengulang materi yang telah diberikan pendidik, 

meskipun materi telah diberikan melalui USB flashdrive. Ketidaktertarikan tersebut 

karena tampilan slide yang hanya berupa kata-kata dan gambar saja, serta tidak 

adanya evaluasi untuk mengukur kemampuan peserta didik sebelum/ setelah 

pembelajaran.  

Menurut Daryanto (2013), “media pembelajaran mandiri harus memiliki sifat 

self-contained (memuat semua yang dibutuhkan oleh pemelajar) dan self instruction 

(belajar secara mandiri)”. Dengan ciri tersebut, media yang dipergunakan untuk 

pembelajaran mandiri menyediakan hampir semua yang dibutuhkan peserta didik, 

diantaranya tujuan pembelajaran, panduan penggunaan, uraian materi, intisari, 

evaluasi dan umpan balik serta tindak lanjut. Dengan kelengkapan yang disajikan 

tersebut pembelajar diharapkan dapat belajar dan memahami bahan pelajaran tanpa 

atau dengan sedikit mungkin bantuan dari orang lain. 

Salah satu media yang memenuhi kriteria tersebut adalah modul. Modul 

merupakan bahan belajar yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk belajar 

secara mandiri dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain. Dikatakan 

demikian, karena modul dibuat berdasarkan program pembelajaran yang utuh dan 

sistematis serta dirancang untuk sistem pembelajaran mandiri (Munadi, 2013). 

Beberapa peneliti telah mencoba dan menguji penggunaan modul sebagai 

media belajar dan memberikan hasil yang positif. Hasil temuan dari peneliti 

sebelumnya mengenai pembuatan dan pengembangan modul, telah membuktikan 

adanya peningkatan penguasaan materi pada siswa dan cocok digunakan dalam 
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proses pembelajaran. Pertama berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Desmi Tri 

Mersi Universitas Sriwijaya tahun 2013 yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar 

Modul Menggunakan Mind Map pada Materi Diagnosis Sistem Pendingin di Program 

Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya, mengemukakan bahwa: dari 

analisis data dapat disimpulkan bahwa modul sistem pendingin yang dihasilkan sudah 

valid dan praktis, serta memiliki efek potensial untuk digunakan dalam pembelajaran 

diagnosis kendaraan dengan rata-rata hasil post-tes yang didapat untuk mahasiswa 

yang mendapat nilai ≥56 dalam dua kali uji lapangan adalah 86,32%. 

Dengan menggunakan modul, peserta didik dapat mengontrol kemampuan 

belajarnya sendiri. Modul juga dapat dipelajari di mana saja dan kapan saja, juga 

dapat dilakukan secara individu, small group, atau divariasikan dengan metode lain. 

Adanya modul dapat menjadi salah satu sumber belajar yang direncanakan bagi para 

peserta didik. Akan tetapi, masih banyak modul yang dikembangkan tanpa 

memperhatikan prosedur pengembangan bahan belajar mandiri, sehingga kualitasnya 

masih jauh dari standar. Kebanyakan modul yang dibuat masih kurang memfasilitasi 

peserta didik dalam mempelajari materi yang ada pada modul secara mandiri. Serta 

kondisi fisik modul yang kebanyakan berbentuk cetak dengan jumlah halaman yang 

cukup tebal, penyajian informasi yang terlalu panjang, serta biaya pencetakan yang 

tidak sedikit, menyebabkan modul cetak menjadi kurang diminati. 

Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan seseorang untuk 

mengembangkan pembelajaran dalam mengubah penyajian bahan ajar, dalam hal ini 

modul cetak, menjadi modul yang dikemas dalam format digital, atau dikenal dengan 

istilah modul elektronik (e-modul). Istilah ini termasuk dalam konsep pembelajaran 

elektronik atau e-learning. E-learning dapat diartikan sebagai jenis belajar mengajar 

yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke peserta didik dengan 

menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain (Munadi, 2013). 

Perkembangan e-learning mengarah pada kemudahan dan kelengkapan, serta 

konsep umum penerapan dalam pembelajaran tetap sama, yaitu memberikan 

penyajian informasi, yang lengkap, terstruktur dan menarik. Dengan modul 
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elektronik, penyampaian materi dapat disajikan dengan menggunakan simulasi video. 

Dengan begitu peserta didik dapat mengikuti materi yang disajikan dengan jelas. 

Menurut Ananda Gunadharma (2011) kelebihan lain dari bentuk penyajian 

modul elektronik ini antara lain adalah ukuran file yang relatif kecil, mudah dibawa 

hanya dengan menggunakan USB flashdrive, dan sebagainya. Peserta didik dapat 

mempelajari modul di mana saja dan kapan saja asalkan terdapat komputer. Peserta 

didik dapat mempelajari materi yang terdapat di dalam modul baik secara individu 

maupun kelompok di dalam program melalui link yang berupa navigasi untuk 

mengarahkan peserta menuju informasi tertentu. Peserta didik juga dapat mengetahui 

ketuntasan belajar masing-masing dengan mengikuti evaluasi yang telah disediakan 

dalam program. 

Berdasarkan rumusan penjelasan di atas, terlihat bahwa modul elektronik 

memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini 

karena sifat modul yang dirancang khusus untuk sarana belajar mandiri, dapat 

menyajikan informasi secara lebih terstruktur, serta memiliki sistem navigasi yang 

dapat memudahkan peserta didik menelusuri materi sesuai dengan kecepatan 

belajarnya masing-masing. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengembangan Modul Elektronik pada Mata Kuliah Sistem 

Kemudi, Rem, dan Suspensi di Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 

Universitas Sriwijaya”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam dalam 

penelitian ini adalah “Apakah produk pengembangan modul elektronik untuk 

pembelajaran sistem rem valid dan praktis untuk diterapkan sebagai media 

pembelajaran?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Penelitian ini difokuskan pada : 

1.3.1 Mata Kuliah Sistem Kemudi, rem dan suspensi khususnya sub bahasan Sistem 

Rem 

1.3.2 Media yang digunakan adalah modul elektronik berbasis macromedia flash 

1.3.3 Objek Penelitian adalah mahasiswa program studi pendidikan teknik mesin 

Universitas Sriwijaya 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan media pembelajaran modul 

elektronik yang valid dan praktis untuk diterapkan sebagai media pembelajaran. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Modul elektronik yang telah valid dapat dipergunakan sebagai media tambahan 

pada pembelajaran Sistem Rem di program studi pendidikan teknik mesin. 

2. Mahasiswa dapat belajar mandiri sehingga bisa lebih memahami materi yang 

diajarkan. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan 

peneliti tentang pembelajaran menggunakan modul elektronik dan dapat 

dijadikan sebagai bekal untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengembangkan 

disiplin ilmu. 
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