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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang cukup pesat dengan berbagai perangkat 

tambahan dan pengendali otomatis tidak asing lagi di zaman yang modern ini. Hal 

ini bisa dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan perangkat yang dapat bekerja 

secara otomatis dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja manusia dalam 

kehidupan sehari-hari, dari hal yang kecil seperti mainan elektronik sampai 

dengan modul-modul rangkaian digital lainnya. Dalam dunia elektronika, 

seringkali kita mendengar istilah mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah 

chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat 

menyimpan program didalamnya. Pada umumnya mikrokontroler ini terdiri dari 

CPU, memori, I/O tertentu dan unit pendukung lainnya yang sudah terintegrasi di 

dalamnya.  

  Arduino adalah salah satu jenis mikrokontroler yang paling populer di 

dunia. Paling banyak digunakan di dunia (Rahmat, 2015). Arduino ini 

menggunakan chip AVR sebagai mikrokontrolernya. Arduino adalah sebuah 

platform open source (sumber terbuka) yang digunakan untuk membuat berbagai 

macam proyek elektronika. Platform Arduino sekarang ini menjadi sangat populer  

karena kemudahannya dalam penggunaan dan penulisan kode, tidak seperti 

kebanyakan papan sirkuit sebelumnya, arduino tidak lagi membutuhkan perangkat 

keras terpisah(disebut downloader) untuk memuat kode porgram ke dalam 

mikrokontroler. Selain itu, Arduino IDE (sebuah perangkat lunak) menggunakan 

bahasa pemrograman C++ dengan versi yang telah disederhanakan, sehingga lebih 

mudah dalam belajar pemrograman. 

  Dalam pengamatan penulis, belajar mikrokontroler tidaklah begitu mudah, 

dibutuhkan banyak referensi tentang teori-teori yang berhubungan dengan 
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mikrokontroler. Selain referensi, memperbanyak latihan-latihan atau praktek 

langsung dan melakukan berbagai pecobaan dengan arduino menjadi salah satu 

alternatif agar lebih mempelajari dan memahami mikrokontroler.Untuk membantu 

palajar dalam menerima materi dan pengetahuan tentang mikrokontroler, dapat 

digunakan sebuah media pembelajaran yang merangkum berbagai hal tersebut.  

Penggunaan media dalam proses pembelajaran akan meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik, hal ini sejalan dengan 

pendapat Susilana dan Riyana (2009) bahwa “penggunaan media secara kreatif 

akan memperbesar kemungkinan bagi siswa untuk belajar lebih banyak, 

mencamkan apa yang dipelajarinya lebih baik, dan meningkatkan penampilan 

dalam melakukan keterampilan sesuai dengan yang menjadi tujuan 

pembelajaran”. Penggunaan media pada pembelajaran berbasis praktikum terletak 

pada penggunaan modul dan alat praktikum. “Modul merupakan bahan ajar cetak 

yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta pembelajaran. 

Modul disebut juga media untuk belajar mandiri karena di dalamnya telah 

dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri.” (Departemen Pendidikan Nasional, 

2008). Berdasarkan pemaparan maka modul merupakan media alat bantu dalam 

pembelajaran berupa media cetak yang bertujuan untuk membantu pelajar untuk 

belajar mandiri. Arduino sendiri dapat dibuat menjadi sebuah media pembelajaran 

berupa trainer mikrokontroler sebagai alat bantu dalam pembelajaran praktikum. 

Pembelajaran praktikum merupakan pembelajaran yang dilakukan di lembaga-

lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi atau universitas.  

 Berdasarkan hasil pengamatan penulis, pada kegiatan belajar mengajar 

mata kuliah praktikum mikroprosesor di Depertamen Pendidikan Teknik Elektro 

konsentrasi Elektronika Industri belum mempunyai media pembelajaran berupa 

trainer mikrokontroler Arduino yang menarik. Mikrokontroler akan menjadi 

materi pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami jika disajikan dengan 

suatu media yang praktis dan fleksibel, sehingga pelajar dapat mengenal 

komponen dengan berbagai macam variasi sesuai dengan materi praktikum. 

Kemudian media tersebut didukung sebuah modul pembelajaran atau jobsheet. 
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Media yang berupa objek mendukung prinsip learning by doing sedangkan 

jobsheet praktikum mendukung prinsip belajar mandiri, dimana jobsheet tersebut 

sebagai sumber belajar yang memungkinkan siswa untuk belajar mandiri pada 

pelaksanaan praktikum. 

 Trainer Mikrokontroler Modular adalah alat bantu praktikum 

mikrokontroler berupa modular-modular input dan output yang terpisah. Media ini 

menggunakan mikrokontroler Arduino Nano dengan modul-modul I/O 

(input/output) yang bervariasi dan disertai jobsheet latihan. Trainer 

mikrokontrolar modular ini tidak hanya dapat dioperasikan menggunakan 

komputer/laptop, tetapi dapat dioperasikan  menggunakan smartphone yang telah 

mendukung fitur USB OTG (On The Go). Trainer mikrokontroler modular 

tersebut adalah hasil rancang bangun dari tugas akhir peneliti.  Trainer 

mikrokontroler ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran pada mata kuliah 

Praktikum Mikroprosesor khususnnya praktik mikrokontroler. 

Media pembelajaran yang dibuat belum diketahui kelayakannya, sehingga 

penelitian ini dimaksudkan untuk mencari kelayakan media trainer 

mikrokontroler modular sebagai media pembelajaran Praktikum Mikroprosesor di 

DPTE UPI Bandung. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka 

penelitian untuk tugas skripsi ini diberi judul “Evaluasi Kelayakan Trainer 

Mikrokontroler Modular sebagai Media Praktikum Mikroprosesor”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan  menjadi :  

1. Bagaimana pengujian kelayakan trainer mikrokontroler modular sebagai 

media praktikum mata kuliah praktikum mikroprosesor menurut ahli materi 

dan ahli media di DPTE UPI Bandung menurut ahli materi dan ahli media? 

2. Bagaimana respon mahasiswa Teknik Elektronika Industri pada trainer 

mikrokontroler modular sebagai media praktikum mata kuliah praktikum 

mikroprosesor di DPTE UPI Bandung menurut ahli materi dan ahli media? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tercermin dari rumusan masalah, oleh karena itu tujuan 

dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Menguji kelayakan trainer mikrokontroler modular sebagai media 

praktikum mata kuliah praktikum mikroprosesor menurut ahli materi dan 

ahli media di DPTE UPI Bandung menurut ahli materi dan ahli media? 

2. Mengetahui respon mahasiswa Teknik Elektronika Industri pada trainer 

mikrokontroler modular sebagai media praktikum mata kuliah praktikum 

mikroprosesor di DPTE UPI Bandung menurut ahli materi dan ahli media? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman bagi peneliti dalam mengimplementasikan ilmu 

yang telah didapatkan selama kuliah. Dapat menambah wawasan bagi 

peneliti sebagai calon pendidik dengan pembuatan media pembalajaran. 

2. Bagi Pendidikan 

Dapat dijadikan media alternatif untuk digunakan dalam proses mengenal 

dan memahami materi mikroprosesor dan mikrokontroler, mengingat 

materi ini sangat dibutuhkan di dunia elektronika kontrol dan kendali. 

3. Bagi Teknologi 

Dengan adanya media pembelajaran ini dapat menciptakan lebih banyak 

lagi ide perpaduan teknologi seperti pemanfaatan mikrokontroler. 

 

1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk memudahkan pemahaman isi dari laporan skripsi ini, maka laporan 

ini dibagi dalam 5 (Lima) bab. Adapun kelima bab tersebut adalah : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah terkait dengan fenomena yang 

terjadi pada objek penelitian dan permasalahan yang ada sehingga dilakukannya 

penelitian, rumusan masalah penelitian berisi pertanyaan yang telah dirumuskan, 

tujuan diadakannya penelitian tercermin dari rumusan masalah, manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan uraian tentang media pembelajaran, modul, penelitian 

pengembangan atau research and development (R&D), trainer mikrokontroler 

modular, penelitian relevan dan kerangka berfikir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang desain penelitian, prosedur pengembangan, waktu dan 

tempat penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian dan teknik analisis data 

yang digunakan. 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang temuan dari analisis data dan pembahasannya 

meliputi hasil studi pendahuluan, analisis kebutuhan, desain produk, validasi 

desain produk, revisi desain produk, uji pengguna terbatas, revisi produk dan 

deskripsi hasil penelitian. 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisikan hasil yang dicapai serta kesimpulan dari penelitian berdasarkan 

dari hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan. Dalam bab 

ini juga berisi implikasi dan rekomendasi kepada pihak terkait agar hasil 

penelitian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal kedepannya. 

 


