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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti akan merancang media pembelajaran dengan 

materi “Pengenalan Hardware” untuk kelas X pada program keahlian Multimedia, 

dengan metode penelitian yang dilakukan adalah perancangan dan penelitian 

pengembangan, dengen level (tingkatan) penelitian dan pengembangan level 1. 

Dalam penelitian level 1 ini peneliti membuat rancangan media pembelajaran 

berbasis web mengenai materi pengenalan hardware, lalu selanjutnya divalidasi 

oleh ahli media dan ahli materi. Hasil validasi selanjutnya digunakan untuk 

memperbaiki rancangan tersebut, dan rancangan yang telah diperbaiki menjadi 

rancangan yang telah teruji. Peneliti tidak melanjutkan uji coba ke lapangan dan 

mengujinya dalam praktik pembelajaran. 

 

Gambar 3. 1 Langkah-Langkah Penelitian RnD Level 1 

Menurut Borg and Gall dalam Sugiono (2019) bahwa penelitian dan 

pengembangan merupakan proses atau metode yang digunakan untuk memvalidasi 

dan mengembangkan produk. Menurut Richey and Klein dalam Sugiono (2019) 

dalam bidang pembelajaran bahwa penelitian ini dinamakan Design and 

Development Research.  Perancangan dan penelitian pengembangan adalah kajian 

yang sistematis tentang bagaimana membuat rancangan produk, 

mengembankan/memproduksi rancangan tersebut, dan mnengevaluasi kinerja 

produk tersebut, dengan tujuan dapat diperoleh data yang empiris yang dapat 

digunakan sebagau dasar untuk membuat produk, alat-alat dan model yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran atau non-pembelajaran. 

Menurut Hamzah (2020) pada prinsipnya penelitian dan pengembangan (RnD) 

dilakukan untuk membuat sebuah prosuk menjadi lebih mudah dan lebih murah 
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atau efektif dan efisien berdasarkan kegunaan atau manfaat yang ditimbulkan oleh 

produk yang dikembangkan. Tujuan dari penelitian dan pengembangan yaitu 

menemukan, membuktikan dan mengembangkan untuk memperdalam dan 

memperluas pengetahuan yang telah ada. 

Dapat diberi kesimpulan bahwa karakteristik penelitian dan pengembangan 

Research and Development adalah penelitian yang berbentuk “siklus”, diawali 

dengan memecahkan permasalahan dengan jalan mengembangkan sebuah produk 

tertentu dan memaksimalkan penggunaanya. Dalam bidang pendidikan, produk-

produk yang dikembangkan akan digunakan untuk memecahkan masalah nyata 

berkaitan dengan inovasi penerapan teknologi pembelajaran dengan melibatkan 

validasi atau uji ahli, serta uji coba lapangan secara terbatas (Hamzah, 2020). 

Menurut Tim Puslitjaknov dalam Sa’adah dan Wahyu (2020) metode 

penelitian dan pengembangan memuat tiga komponen utama yaitu yang pertama 

adalah model pengembangan, yang kedua prosedur pengembangan dan yang ketiga 

adalah uji coba produk. Model pengembangan merupakan landasan awal atau dasar 

untuk mengembangkan produk yang akan dihasilkan. Penggunaan model 

pengembangan dan penelitian sangat mempengaruhi terhadap produk dan hasil 

yang sedang dikembangkan. Diharapkan dengan pengembangan produk ini dapat 

menghasilkan sebuah media pembelajaran yang dapat memberikan manfaat dan 

juga inovasi terbaru dalam menunjang proses pembelajaran.  

Model yang digunakan dalam perancangan dan penelitian pengembangan ini 

yaitu dengan model yang dikembangkan oleh Richey dan Klein dalam Sugiyono 

(2019) menyatakan “The focus of Design and Development Research can be on 

front-end analysis. Planning, Production, and Evaluation (PPE). – Fokus dari 

perancangan dan penelitian pengembangan bersifat analisi dari awal sampai akhir, 

yang meliputi Perancangan, Produksi dan Evaluasi”. 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa peneliti menggunakan model 

pengembangan yang dikembangkan oleh Richey adan Klein yaitu model PPE. 

Terdapat tiga langkah-langkah model Richey dan Klein diantaranya: (1) Planning 

(Perencanaan) berarti kegiatan membuat produk yang dibuat dengan tujuan 
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tertentu, (2) Production (memproduksi) yaitu kegiatan membuat produk 

berdasarkan rancangan yang telah dibuat, dan (3) Evaluation (evaluasi) yaitu 

kegiatan menguji, menilai seberapa tinggi produk yang telah memenuhi spesifikasi. 

 

Gambar 3. 2 Langkah-langkah penelitian Penelitian dan Pengembangan menurut Richey dan Klein 

(2009) 

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai tahapan pada model penelitian dan 

pengembangan yang dikembankan oleh Richey dan Klein, diantaranya: 

1. Tahap Planning (perencanaan) 

Pada tahap Planning dilakukan analisis kebutuhan yaitu melalui studi literatur 

dan pengumpulan informasi. Studi literatur yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan temuan riset dan informasi yang berkaitan dengan rancang 

bangun produk yang direncakanan yaitu sebuah paket pembelajaran. 

Pengumpulan informasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan 

wawancara dan pengamatan langsung untuk mendaptkan fakta dan masalah 

yang terjadi saat di lapangan. Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran 

komputer dan jaringan dasar yaitu Bapak Utar Sutarman, S.Kom bahwa dalam 

kegiatan pembelajaran mengenai materi pengenalan hardware yang dapat 

dikatakan sebagai pembelajaran dasar terdapat beberapa masalah, yaitu guru 

kesulitan dalam mengejarkan pembelajaran pengenalan hardware ketika alat 

yang diperlukan tidak ada, kurangnya referensi seperti media pembelajaran dan 

juga daya tangkap peserta didik yang berbeda satu sama lain. Tidak hanya dari 

guru tetapi wawancara dengan beberapa peserta didik sudah dilakukan oleh 

peneliti, permasalahan yang didapati di lapangan yaitu peserta didik masih 

kebingungan dalam mengenal hardware komputer dari bentuk fisiknya bahkan 

dari fungsi dan kegunaannya yang masih sering tertukar dikarenakan beberapa 

peserta didik tidak melihat atau mengetahui secara langsung bentuk fisik pada 

komponen tersebut. Hanya saja peserta didik mengetahuinya melalui buku dan 

juga media lainnya seperti internet. Untuk itu pemahaman mengenai 
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pengenalan hardware dari pengertian, bentuk, fungsi dan kegunaannya peserta 

didik masih kebingungan. 

2. Tahap Production (memproduksi) 

Pada tahap Production kegiatan yang dilakukan adalah membuat desain dan 

membuat rancang bangun media pembelajaran berbasis web pada mata 

pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar menggunakan machine learning. 

Tidak hanya desain dan rancang bangun saja tetapi membuat modul 

pembelajarannya juga dengan menganalisis materi pembelajaran. 

3. Tahap Evaluation (evaluasi) 

Pada tahap evaluation, data yang telah dinilai oleh validator ahli materi dan 

validator ahli media dianalisis secara kuantitatif. Kegiatan menganalisis data 

mencakup keseluruhan kegiatan dengan menganalisis dan menarik kesimpulan 

dari semua data yang terkumpul dalam proses validasi. Tentunya setelah di 

validasi apabila terdapat perbaikan maupun revisi produk segera di revisi. 

Setelah itu diuji coba menggunakan Google Lighthouse Web Accessibility 

Testing. Google Lighthouse adalah suatu alat yang digunakan untuk 

memudahkan dalam pengembangan website dalam mengaudit perfoma 

tampilan website tersebut. Di dalam Google Lighthouse terdapat 4 penilaian 

yaitu dalam segi performance, accessibility, Best Practices, dan SEO. Menurut 

Pangestu (2021) dalam penelitiannya hasil uji lighthouse dibagi menjadi 3 

kategori yaitu: 

Tabel 3. 1 Skor Penilaian Lighthouse 

Status Skor 

Kurang Baik 0 – 49 

Rata - Rata 50 – 89 

Sangat Baik 90 – 100 

 

 

3.3 Partisipan 

Partisipan yang ikut serta dalam penelitian ini adalah validator ahli media dan 

validator ahli materi. Validasi ahli media dilaksanakan oleh Dosen Pogram Studi 

Rekayasa Perangkat Lunak UPI Kampus di Cibiru yaitu Bapak Hendriyana, S.T., 

M.Kom., lalu validasi ahli materi dilaksanakan oleh Guru Mata Pelajaran Komputer 
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dan Jaringan Dasar di SMK Unggulan Terpadu PGII Kota Bandung yaitu Bapak 

Utar Sutarman, S.Kom. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Untuk memaksilmalkan penelitian, pada kali ini instrumen yang digunakan 

untuk pengumpulan data ialah berupa angket atau kuesioner. Kuesioner yang 

bersifat angkat pada kertas yang dapat langsung ditanggapi oleh responden. 

Responden menanggapi pernyataan yang sudah ada hanya tinggal memilih sesuai 

dengan kenyataannya. Menurut Sugiyono (2019) instrumen penelitian adalah suatu 

alat ukur seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara dan pedoman observasi yang 

digunakan untuk peneliti mengumpulkan data dalam penelitian. Validasi intrumen 

ini menghasilkan kuesioner yang siap digunakan untuk pengumpulan data. 

Kuesioner ini akan disebarkan kepada responden meliputi ahli materi yaitu guru 

mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar dan ahli media yaitu Dosen Program 

Studi Rekayasa Perangkat Lunak di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di 

Cibiru. Adapun kisi-kisi instrumen untuk ahli materi dan ahli media adalah sebagai 

berikut: 

3.4.1. Validasi Ahli Materi 

Kisi-kisi instrumen validasi ahli materi yang digunakan pada penelitian ini 

terdiri dari 4 aspek yaitu aspek Self Instruction, aspek Self Contained, aspek 

Adaptive dan aspek User Friendly. Aspek tersebut diadaptasi dari Departemen 

Pendidikan Nasional (2008) yaitu mengenai materi yang terdapat di dalam modul 

pembelajaran harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Tidak lain dimodifikasi oleh 

peneliti dengan menyesuaikan kebutuhan. Saran dan kritik yang diperoleh dari 

validator ahli materi digunakan untuk menyempurnakan atau memperbaiki modul 

pembelajaran tersebut. Adapaun kisi-kisi instrumen validasi ahli materi yang 

digunakan diantaranya yaitu: 
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Tabel 3. 2 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Materi 

No Aspek Indikator 
Butir 

Instrumen 

1. Self Instruction 

Relevansi Tujuan Pembelajaran 

dengan Komptensi yang dicapai 
1 

Kesesuaian Materi 2,3,4 

Kesesuaian Ilutrasi 5 

Pemberian umpan balik terhadap hasil 

evaluasi 
6 

Penggunaan Bahasa dan Istilah 7 

2. Self Contained 

Kecocokan Materi dengan KI dan KD 8,9 

Modul dapat dipelajari tanpa modul 

lain 
10 

Modul dapat dipelajari tanpa media 

lain 
11 

3. Adaptive 
Materi sesaui dengan perkembangn 

ilmu pengetahuan dan teknologi 
12 

4. User Friendly 

Dapat dipelajari dimana saja dan kapan 

saja 
13 

Dapat digunakan di handphone, laptop 

maupun komputer 
14 

 

3.4.2. Validasi Ahli Media 

Kisi-kisi instrumen validasi ahli media yang digunakan pada penelitian ini 

terdiri dari empat aspek yaitu aspek learnability, aspek efficiency, aspek delight, 

dan aspek sistem performance. Aspek tersebut diadaptasi dari dimensi usability. 

Tidak lain di modifikasi oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan. Saran dan kritik 

yang diperoleh dari validator ahli media digunakan untuk menyempurnakan atau 

memperbaiki produk tersebut. Adapaun kisi-kisi instrumen validasi ahli media yang 

digunakan diantaranya yaitu: 
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Tabel 3. 3 Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Media 

No Aspek Indikator 
Butir 

Instrumen 

1. Learnability 

Tampilan media 1 

Tidak berat ketika load file 2 

Keefektifan penggunaan  3 

Navigasi button dapat berfungsi 4 

2. Efficiency 

Visualisasi kamera dapat berjalan 

dengan baik 
5 

Visualisasi file dapat berjalan 

dengan baik 
6 

Output sesuai dengan hasil input 7 

3. Delight 

Kesesuaian Tata letak  8, 9 

Kesesuaian Warna 10 

Teks dapat dibaca 11, 12 

Kesesuaian Tampilan 13 

Slide Show atau objek media 14 

Desain Tampilan 15 

4. Sistem Perfomance 

Ditemukan Bug/Error/Hang 16 

Menu navigasi dapat berjalan 

dengan baik 
17, 19 

Pemindai/Kamera dapat berjalan 

dengan baik 
18 

Pilihan kamera dapat berjalan 

dengan baik 
20 

  

3.5 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif sesuai dengan 

prosedur pengembangan yang dilakukan yaitu di ubah ke dalam bentuk angka dan 

presentase sehingga dapat diperoleh informasi secara umum. Data tersebu di ambil 
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Gambar 3. 3 Rumus Presentase  

dari penilaian ahli materi dan ahli media. Langkah-langkah analisis data kelayakan 

produk sebagai berikut: 

Tabel 3. 4 Skala Penilaian Menurut Arikunto (2002) 

Skala Keterangan  

4 Layak Tanpa Revisi 

3 Layak dengan Revisi Kecil 

2 Layak dengan Revisi Besar 

1 Tidak Layak 

 

Data hasil uji kelayakan yang diperoleh dari ahli materi dan ahli media dianalisis 

melalui perhitungan presentase rata-rata dari setiap bagian angket atau kuesioner. 

Langkah-langkah nya sebagai berikut: (1) membuat tabel distribusi penilaian, (2) 

menentukan kategori skor dengan ketentuan skor yang telah di tetapkan, (3) 

menjumlahkan hasil skor yang diperoleh tiap kategori, (4) memasukkan nilai skor 

tersebut ke dalam rumus, sebagai berikut: 

 

𝑃 = 
𝑥 

𝑛
 x 100% 

 

 

Keterangan:  

𝑃 = Presentase skor yang diperoleh 

x = Jumlah Skor 

n = Jumlah Skor Ideal 

 

Tabel 3. 5 Interpretasi Kelayakan Uji Validasi 

Rentang Presentase Kategori 

86 – 100 % Sangat Layak 

71 – 85 % Layak 

56 – 70 % Cukup Layak 

41 – 55 % Kurang Layak 

< 40 % Tidak Layak 
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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Tahap Planning (Perencanaan) 

Pada tahap ini, peneliti melakukan studi literatur terlebih dahulu dengan 

mengumpulkan temuan riset dan informasi lalu mengkaji jurnal dan buku yang 

membahas tentang perangkat keras (Hardware) pada komputer. Peneliti juga 

melakukan perencanaan untuk keperluan pengembangan produk, secara garis besar 

aplikasi yang akan dikembangkan adalah berupa media pembelajaran berbasis web 

pada mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar mengenai pengenalan hardware 

menggunakan machine learning. Tujuan dari dibuatnya media pembelajaran ini 

adalah sebagai inovasi media pembelajaran untuk SMK Kelas X Program Keahlian 

Multimedia pada mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar dalam memahami 

perangkat hardware pada komputer, yang mana dapat digunakan baik oleh guru 

maupun peserta didik untuk belajar dikelas maupun secara mandiri. Perencanaan 

diawai dengan analisis kebutuhan yang dilakukan melalui penelitian dan studi 

literatur. Hasil temuan dari tahap Planning ini adalah berupa perencanaan yag akan 

digunakan pada media pembelajaran berbasis web dengan target utama yaitu siswa 

kelas X SMK Program Keahlian Multimedia, berikut adalah hasil temuan dari 

beberapa tahap Planning, diantaranya yaitu: 

4.1.1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan peneliti dalam merancang media 

pembelajaran berbasis web mengenai pengenalan hardware menggunakan machine 

learning sebagai berikut: 

1) Visual Studio Code 

Visual Studio Code merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk 

membuat dan mengedit source code berbagai bahasa pemrograman misalnya 

seperti Javascript, html, css, PHP, dan Node.js. Perangkat ini digunakan 

peneliti untuk membangun script media pembelajaran berbasis web 

menggunakan machine learning.  
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2) XAMPP 

XAMPP adalah software atau aplikasi komputer yang banyak digunakan dalam 

dunia web developer yang juga untuk membuat website. XAMPP merupakan 

perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source (bebas) serta 

mendukung di berbagai sistem operasi seperti windows. XAMPP adalah 

singkatan dari X (cross platform), A (apache), M (MySQL/MariaDB), P (PHP), 

dan P (Perl). Perangkat ini digunakan peneliti untuk menyambungkan Apache 

dalam pembuatan website sebagai web server. 

3) Chrome atau Firefox 

Google Chrome adalah peramban web lintas platform yang dikembangkan oleh 

Google. Sedangkan Firefox adalah sama seperti google Chrome hanya saja 

platform ini dikembangkan oleh yayasan Mozilla. Perangkat ini digunakan 

peneliti untuk menjalankan website yaitu pada web browser. 

4) Filezilla 

Filezilla merupakan software open source yang mudah atau user friendly di 

kalangan FTP Client digunakan oleh developer, mulai dari pemula hingaa 

profesional. Filezilla support terhadap berbagai sistem operasi salah satunya 

adalah windows. Penggunaan filezilla bertujuan untuk memudahkan untuk 

mengupload file ke website, baik ukuran besar maupun kecil tanpa melalui 

cPanel. Perangkat ini digunakan oleh peneliti untuk mengupload file ke 

hosting. 

5) Google Teachable Machine 

Teachable machine adalah alat berbasis web yang membuat model 

pembelajaran mesin menjadi cepat, mudah dan dapat diakses oleh semua orang. 

Model yang dibuat dengan teachable machine adalah model TensorFlow.js 

yang mana cocok dengan javascript. Perangkat ini digunakan peneliti untuk 

membuat media pembelajaran menggunakan machine learning. 

4.1.2. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk membuat media 

pembelajaran berbasis web dan yang dapat menjangkau perangkat lunak diatas 

yaitu minimumnya sebagai berikut: 
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Tabel 4. 1 Daftar Spesfikasi Perangkat Keras 

No Perangkat Spesifikasi 

1. Processor Intel Quad-Core 

2. RAM 2GB recommended 8GB 

3. Harddisk 800 MB – 210GB 

4. VGA Resolution 720p 

5. Sistem Operasi Windows 7/8/8.1/10 

 

4.1.3. Analisis Kebutuhan Pengguna (Peserta Didik) 

User dapat mengakses media pembelajaran berbasis web ini dapat melalui 

PC/Laptop maupun smartphone yang terhubung dengan internet. 

4.1.4. Perencanaan Materi 

Kurikulum yang diterapkan di SMK menggunakan Kurikulum 2013 dan 

saat ini yang terbaru adalah Kurikulum Merdeka khususnya pada mata pelajaran 

Komputer dan Jaringan Dasar. Peneliti hanya memuat pada Kompetensi Dasar 3.2 

Menerapkan Perakitan Komputer dan 4.2 Merakit Komputer. Kompetensi tersebut 

terdapat di dalam Silabus mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar Kelas X 

Program Keahlian Multimedia. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4. 2 Kompetensi Inti/ Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2  

Kompetensi Inti 

KI-3 (Pengetahuan) Memahami, menerapkan, menganalisis, dan 

mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, 

operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan 

bidang dan lingkup kerja Teknik Komputer dan 

Informatika pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan 

kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam 

kompleks pengembangan potensi diri sebagai bagian 

dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat 

nasional, regional, dan internasional. 



38 
 

Sekar Nurul Fajriyah Aldriani, 2022 
RANCANG BANGUN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS WEB MENGENAI PENGENALAN HARDWARE 
PADA PROGRAM KEAHLIAN MULTIMEDIA 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

KI-4 (Keterampilan) Melaksanakan tugas spesifik, dengan menggunakan 

alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim 

dilakukan serta menyelesaikan masalah sederhana 

sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Teknik 

Komputer dan Informatika. Menampilkan kinerja 

mandiri dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai 

dengan standar kompetensi kerja.Menunjukkan 

keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 

komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik 

dibawah pengawasan langsung.Menunjukkan 

keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, 

membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami, 

sampai dengan tindakan orisinal dalam ranah konkret 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik 

dibawah pengawasan langsung. 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.2 Menerapkan 

Perakitan Komputer 

3.2.1 Menjelaskan bagian-bagian perangkat keras 

komputer 

3.2.2 Menentukan spesifikasi komputer sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan 

3.3.3 Menentukan Langkah-Langkah Perakitan 

Komputer Sesuai Standar Industri 

4.2 Merakit Komputer 

4.2.1 Menerapkan prosedur K3 perakitan komputer 

4.2.2 Melakukan perakitan komputer sesuai standar 

industri 

4.2.3 Membuat Laporan Perakitan Komputer 
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4.1.5. Pembuatan Flowchart 

Tahap awal dalam pembuatan media yaitu pembuatan flowchart media. 

Dikarenakan pembuatan flowchart ini untuk menentukan alur atau langkah dalam 

penggunaan media. Berikut merupakan perancangan flowchart yang telah peneliti 

rancang dalam pembuatan media pembelajaran berbasis web mengenai pengenalan 

hardware menggunakan machine learning. 

 

Gambar 4. 1 Flowchart Media 

4.1.6. Pembuatan Wireframe 

Langkah selanjutnya setelah membuat flowchart pada media pembelajaran 

berbasis web tersebut yaitu membuat wireframe yang dibuat sebagai rancangan 

antarmuka media. Wireframe merupkan tahapan yang penting dalam mendesain 

suatu media. Berikut ini adalah rancangan wireframe pada penelitian ini: 
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Gambar 4. 2 Rancangan Halaman Home 

Halaman ini merupakan halaman utama ketika pengguna pertama kali 

mengakses media tersebut. Pada halaman home terdapat gambar bergerak atau yang 

sering disebut dengan slide show, lalu terdapat macam-macam komponen yang 

dapat dipindai yaitu ada input device, output device, process device, storage device. 

Setelah itu terdapat video pembelajaran yang di embed langsung dari youtube 

mengenai Kompetensi Dasar 3.2. Tidak lupa dibagian paling bawah dari sebuah 

halaman website ini terdapat footer.    

 

Gambar 4. 3 Rancangan Halaman dari Fitur Komponen yang dapat dipindai 

Halaman ini masih pada bagian home yang mana terdapat fitur input device, 

output device, process device dan storage device yang dapat di klik. Ketika fitur 

tersebut di klik akan keluar pop up yaitu mengenai ilustrasi komponen perangkat 

hardware yang nantinya dapat dipindai di bagian navbar Artificial Intteligence. Jadi 

pengguna hanya dapat memindai perangkat hardware sesuai penjelasan yang ada 

dibagian home ini. Tidak semua komponen dapat dipindai. 
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Gambar 4. 4 Rancangan Halaman Modul Pembelajaran 

Pada halaman modul pembelajaran terdapat Judul dan penjelasan Kompetensi 

Dasar 3.2, lalu dibawahnya dilanjutkan dengan materi modul pembelajaran 

Indikator Pencapaian Kompetensi 3.2.1, modul pembelajaran Indikator Pencapaian 

Kompetensi 3.2.2, modul pembelajaran Indikator Pencapaian Kompetensi 3.2.3, 

dan Evaluasi Pembelajaran Kompetensi Dasar 3.2. Pada setiap halaman di paling 

bawah terdapat footer yang sama.  

 

Gambar 4. 5 Rancangan Halaman button di Indikator Pencapaian Kompetensi 

Pada halaman ini masih berada di halaman modul pembelajaran. Tampilan ini 

akan muncul secara pop up ketika pengguna meng-klik bagian di Indikator 

Pencapaian Kompetensi yaitu pada button materi modul pembelajaran. Pada bagian 

Indikator Pencapaian Kompetensi tersebut terdapat dua button yang dapat di klik 

oleh pengguna yaitu button materi modul pembelajaran dan juga button Quizz.  
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Gambar 4. 6 Rancangan Halaman Button Quizz 

Pada halaman ini adalah halaman ketika pengguna meng-klik button Quizz. 

Halaman ini tidak menjadi satu di halaman yang sama seperti pada halaman modul 

pembelajaran tetapi halaman ini adalah hyperlink dari button quizz. Pada tampilan 

halaman ini langsung terkoneksi dengan google form. Jadi pengguna dapat 

langsung mengerjakan latihan soal yang telah tersedia dari modul pembelajaran 

tersebut. 

 

Gambar 4. 7 Rancangan Halaman Artificial Intelligence 

Pada halaman artificial intelligence terdapat judul mengenai pembelajaran 

pengenalan hardware menggunakan machine learning. Pada pembelajaran tersebut 

terdapat dua pilihan fitur yaitu kamera dan file. Pengguna dapat mengakses dengan 

memilih salah satu fitur tersebut. Ketika pengguna memilih fitur kamera. Pengguna 

dapat memindai perangkat hardware tersebut menggunakan kamera. Website ini 
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dapat digunakan di smartphone maupun PC/Laptop. Ketika pengguna 

menggunakan smartphone terdapat dua pilihan yaitu kamera depan dan kamera 

belakang. Tetapi ketika pengguna menggunakan PC/Laptop hanya terdapat satu 

kamera saja yang sudah ter-setting secara automatis.  

Pada fitur file pengguna dapat mengambil gambar dari penyimpanan yang ada 

di dalam PC/Laptop maupun smartphone pengguna. Untuk file yang dimasukkan 

dapat berbagai macam jenis file gambar seperti .png, .jpg, .jpeg, .webp, .jfif dan 

lain sebagainya. Ketika pengguna memasukkan gambar melalui file dibagian kanan 

akan keluar penjelasan hasil input dari gambar tersebut. Sama seperti halnya 

dibagian kamera ketika pengguna mengarahkan kamera ke perangkat hardware 

komputer di bagian kanan terdapat output dari hasil pindaian kamera tersebut.  

4.1.7. Konsep Pewarnaan 

Konsep pemilihan warna yang digunakan pada media ini adalah 

menggunakan warna analogus. Warna analogus merupakan warna yang berdekatan 

dalam lingkaran warna satu sama lain. Warna yang digunakan dalam pembuatan 

website ini adalah:  

 

 

 

 

 

Gambar 4. 8 Palet Warna 

Pemilihan warna tersebut memiliki arti sesuai dengan kepribadian dari 

peserta didik program keahlian multimedia  yang mana menurut Marian L.David 

dalam Darmaprawira (2002) bahwa warna ungu diasosiasikan dengan sisi 

positifnya yaitu kuat, warna merah ungu dapat diasosiasikan dengan sisi positifnya 

yaitu penggerak dan teka teki, warna biru dapat diasosiakan dengan sisi positifnya 

yaitu damai, lembut dan setia. 

Secara keseluruhan dapat diartikan bahwa peserta didik program keahlian 

multimedia dikenal sebagai peserta didik yang menjadi penggerak, kuat, damai, 

#FF96D5 #7843E6 #001950 #0DA4FC #EE3EC9 
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lembut dan juga teka-teki atau tidak dapat ditebak akan hal berbagai macam ide dan 

inovasinya.  

4.1.8. Konsep Font 

Konsep pemilihan font yang digunakan pada media ini yaitu menggunakan 

jenis font-family “Bookman Old Style”. Jenis font Bookman Old Style ini 

digunakan pada bagian fitur, header atau navbar,  footer, dan body website.  

 

Gambar 4. 9 Font Bookman Old Style 

Font “Bookman Old Style” dipilih karena memiliki bentuk yang terlihat kaku dan 

cocok untuk mempertegas pada bagian header, footer, navbar, dan body website. 

Ilustrasi yang terdapat pada halaman home yaitu input device, output device, 

process device dan storage device menggunakan font HK Modular dan Academy. 

 

Gambar 4. 10 Font HK Modular 

 

Gambar 4. 11 Font Academy 

Font “HK Modular” dipilih karena memiliki bentuk tampilan yang besar, mencolok 

dan Futuristik. Font dekoratif ini dipilih untuk menonjolkan pada bagian utama 

yaitu input device, output device, process device dan storage device. Lalu untuk 
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Font “Academy” menampilkan tekstur yang menonjol dengan lengkungannya yang 

ikal dan cocok di satukan dengan font HK Modular. 

4.1.9. Aset Grafis 

Aset grafis yang digunakan untuk mendukung dalam media pembelajaran 

ini adalah berupa ilustrasi komponen komputer. Aset – aset grafis tersebut tidak 

dibuat oleh peneliti dikarenakan setiap komponen memiliki berbagai macam jenis 

dan tipe yang berbeda oleh karena itu peneliti mengambil contoh ilustrasi sesuai 

standar komponen tersebut. Yang mana ilustrasi komponen komputer tersebut 

bersumber dari https://www.flaticon.com dan juga untuk ilustrasi penulisan input 

device, output device, process device, dan storage device di desain menggunakan 

aplikasi website yaitu di laman https://www.canva.com. 

Tabel 4. 3 Aset Grafis Ilustrasi Komponen Komputer 

Aset Grafis Referensi 

Input Device 

 

Font : HK Modular dan Academy 

Color : #7843E6 dan #EE3EC9 

 

Keyboard 

(https://www.flaticon.com/free-

icon/keyboard_4154727) 

 

Mouse 

(https://www.flaticon.com/free-

icon/wireless-mouse_2248732) 

https://www.flaticon.com/
https://www.canva.com/
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Output Device 

 

Font :HK Modular dan Academy 

Color: #0DA4FC dan #EE3EC9 

 

Monitor 

(https://www.flaticon.com/free-

icon/desktop_2933245) 

 

Speaker 

(https://www.flaticon.com/free-

icon/speaker_1169865) 

 

Headset 

(https://www.flaticon.com/free-

icon/headset_2039895) 

Process Device 

 

Font : HK Modular dan Academy 

Color : #001950 dan #EE3EC9 
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Motherboard 

(https://www.flaticon.com/free-

icon/motherboard_5921800) 

 

Power Supply 

(https://www.flaticon.com/free-

icon/power-supply_2507427) 

 

VGA Card 

(https://www.flaticon.com/free-

icon/vga-card_2124040) 

 

CPU Fan 

(https://www.flaticon.com/free-

icon/cooler_2729104) 

 

Central Processing Unit 

(https://www.flaticon.com/free-

icon/cpu_900618) 

 

Random Access Memori 

(https://www.flaticon.com/free-

icon/ram-memory_3786576) 
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Storage Device 

 

Font : HK Modular dan Academy 

Color : #FF96D5  DAN #EE3EC9 

 

Harddisk 

(https://www.flaticon.com/free-

icon/harddisk_2764742) 

 

Solid State Drive 

(https://www.flaticon.com/free-

icon/ssd_7543353) 

 

4.2 Tahap Production (Memproduksi)  

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan media pembelajaran berbasis web 

pada mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar mengenai pengenalan hardware 

menggunakan machine learning. Pada tahap ini peneliti menggunakan software 

Visual Studio Code untuk mengembangkan media, sebelum memulai menggunakn 

software Visual Studio Code terlebih dahulu untuk mengaktifkan Apache di 

XAMPP. Dan untuk membuat machine learning nya menggunakan google 

teachable machine.berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan media 

pembelajaran berbasis web mengenai pengenalan hardware menggunakan machine 

learning: 

4.2.1. Pembuatan Machine Learning 

Langkah-langkah pertama untuk membuat media yaitu buat terlebih dahulu 

membuat machine learning yang ada di Google Teachable Machine. Tentukan 

class yang akan dimasukkan. Peneliti memasukkan 14 class di dalam project 

tersebut yaitu terdiri dari (1) Motherboard, (2) Mouse, (3) Keyboard, (4) CPU, (5) 
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Harddisk, (6) SSD, (7) RAM, (8) VGA, (9) Power Supply, (10) Fan, (11) Monitor, 

(12) Headset, (13) Speaker, dan (14) Bukan Termasuk Komponen Komputer.  

Setelah membuat class masukkan image sample kedalam class yang sudah 

dibuat. Gambar yang dimasukkan dengan sisi yang berbeda-beda dan juga dengan 

berbagai macam jenis, bentuk dan warna. Agar teachable machine ini dapat 

menangkap gambar dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda. Masukkan image 

sample sebanyak-banyaknya, agar teachable machine dapat mendeteksi secara 

lebih detail. Peneliti memasukkan image sample sebanyak 40 – 60 gambar.  

Fitur yang tersedia di Google Teachable Machine dapat berupa upload 

gambar dari Google Drive atau melalui file yang ada di PC/Laptop. Dan juga 

memiliki fitur yang dapat menangkap gambar secara langsung menggunakan 

webcam. Peneliti memasukkan image sample yang mana terdiri dari gambar yang 

ada di internet dan juga foto komponennya secara langsung dengan berbagai macam 

sudut sisi komponen tersebut. 

 

Gambar 4. 12 Project Google Teachable Machine 

 Setelah dinyatakan sudah memenuhi, peneliti terlebih dahulu memeriksa 

dibagian “Training” untuk melihat apakah project machine learning ini sudah 

berjalan dengan baik dan sesuai atau masih menemukan kekurangan. Pada bagian 

Training klik Train Model untuk melihat hasilnya.  
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Gambar 4. 13 Train Model 

Peneliti disini menggunakan Epoch sebanyak 55. Maksud dari Epoch 55 adalah 

berarti model yang peneliti akan latih bekerja melalui seluruh set data pelatihan 55 

kali. Semakin besar angka epoch, akan semakin baik hasil prediksi model.  

Peneliti juga memasukkan batch size yaitu 16. Maskudnya adalah Batch adalah 

sekumpulan sampel yang digunakan dalam satu iterasi pelatihan. Perhitungannya 

sebagai berikut apabila  peneliti memsukkan 80 gambar dan memilih ukuran 

kumpulan sebesar 16. Maka data akan dibagi menjadi 80/16 = 5 kumpulan. Setelah 

semua 5 batch telah dimasukkan melalui model, tepat satu epoch akan selesai. 

Learning Rate yang peniliti masukkan dalam project ini adalah 0,00001. 

Learning rate adalah tingkat pembelajaran, pada saat mengutak-atik pada bagian 

ini harus sangat berhati-hati dikarenakan perbedaan kecil dapat memiliki efek besar 

pada seberapa baik model. 

 

Gambar 4. 14 Accuracy per epoch 

 Dapat diberi kesimpulan dari grafik di atas, semakin tinggi nilai iterasi atau 

epochs maka kan mendapatkan accuracy semakin besar yang mana mendekati nilai 
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setpointnya dengan selisih 0.01. Maka dapat dikatakan model tersebut hampir 

sempurna. Contohnya nilai epoch  54 dan nilai accuracynya 0.961 maka hasil test 

accuracy nya yaitu 0.955. 

 

Gambar 4. 15 Loss Per Epoch 

Dapat diberi kesimpulan dari grafik diatas, semakin tinggi nilai iterasi atau 

epochs maka loss dari perhitungan juga akan semakin kecil. Contohnya nilai iterasi 

atau epochs sebesar 54 dan nilai loss  nya sebesar 0.402 maka hasil test loss per 

epoch adalah 0.539.   

 

Gambar 4. 16 Hasil Accuracy Per Class 
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Hasil dari accuracy per class yang telah peneliti masukkan modelnya yaitu 

dengan epoch sebesar 55 dan batch size sebesar 16 dan learning rate sebesar 

0,00001 maka dapat dikatakan model yang peneliti masukan sempurna, yaitu 

menghasilkan accuracy sebesar 1.00. Hanya saja ada beberapa class seperti CPU, 

SSD, PSU, bukan komponen komputer dan juga speaker mendapatkan nilai 

dibawah 1.00 tetapi dapat dikatan sudah cukup baik dikarenakan nilai accuracy 

melebih 0.75. Setelah dinyatakan sudah cukup sempurna, klik bagian export model 

untuk mengkoneksikan dengan website media pembelajarannya. 

 

Gambar 4. 17 Percobaan Model di Teachable Machine 

 

4.2.2. Perancangan Media 

Setelah bagian machine learning sudah siap, maka langkah selanjutnya 

yang dilakukan adalah pembuatan website media pembelajaran. Pada tahap ini 

peneliti menggunakan software Visual Studio Code untuk teknis pengembanan 

pengkodean. Sebelum menggunakan software Visual Studio Code, peneliti men-

download terlebih dahulu CodeIgniter versi 3.  

Fungsi dari CodeIgniter yaitu sebagai dasar maupun kerangka dari dasar 

pemrograman. Kerangka kerja yang dimaksud antara lainnya adalah framework. 

Dengan adanya framework mempermudah peneliti untuk pengkodingan di bahasa 

PHP. Setelah mengunduh codeigniter langkah selanjutnya adalah file disimpan di 

dalam XAMPP yaitu di dalam htdocs. Disimpan di htdocs agar media yang telah 

dibuat dapat dijalankan di web browser. 
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CodeIgniter ini menggunakan Model View Controller. Menurut 

Simanjuntak (2016) Model-View-Controller (MVC) merupakan sebuah konsep 

yang diperkenalkan oleh penemu Smaltalk (Trygve Reenskaug) untuk meng-

enkapsulasi data bersama dengan pemrosesan (model), mengisolasi dari proses 

manipulasi (controller) dan tampilan (view) untuk direpresentasikan pada sebuah 

User Interface. Perbedaannya dengan bahasa pemrograman PHP manual adalah 

tidak terdapat MVC atau PHP native. Dengan CodeIgniter keamanan lebih terjaga 

dan terjamin dikarenakan dilakukan pemisahan-pemisahan file, yang mana 

dilakukan segimana mestinya. Seperti untuk database, view, dan controller.  

 

Gambar 4. 18 Logo CodeIgniter 

Setelah mengatur CodeIgniter, langkah selanjutnya peneliti mengatur 

tampilan menggunakan Bootstrap. Fungsi dari Bootstrap adalah untuk 

mempermudah dalam pembuatan website yaitu sebagai pengganti CSS yang jauh 

lebih mudah. Bootstrap juga sebagai framework  HTML, CSS, dan Javascript yang 

berfungsi untuk mendesain website responsive dengan cepat dan mudah. Bootstrap 

adalah Front-End dan CodeIgniter adalah Back-End. Dapat diberi kesimpulan 

bahwa bootstrap dan codeigniter sama-sama saling melengkapi. CodeIgniter 

berkerja di belakang dan bootstrap bekerja di depan.  

 

Gambar 4. 19 Logo Bootstrap 
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Setelah codeigniter dan bootstrap telah siap langkah selanjutnya adalah 

teknis pengembangan pengkodean yang dilakukan dengan software Visual Studio 

Code. Visual Studio Code dikenal sebagai code editor yang mana digunakan untuk 

melakukan pengembangan aplikasi dengan teknik pengkodean.  

 

Gambar 4. 20 Tampilan awal Visual Studio Code 

Bahasa pemrograman PHP, Javascript dan lain sebagainya membutuhkan 

web server untuk menjalankan kodingan. Web server yang digunakan peneliti 

dalam menjalankan program yaitu dengan mengaktifkan terlebih dahulu XAMPP 

pada bagian Apache. Yang mana tujuan di aktfikan apache ini adalah untuk 

menjalankan kodenya, dikarena untuk bahasa PHP dan javacript tidak bisa langsung 

dijalankan di web browser. Beda dengan HTML, HTML ini dapat dijalankan 

langsung di web broser dikarenakan HTML bukan termasuk bahasa pemrograman 

melainkan bahasa markup dan PHP maupun javascript adalah bahasa 

pemrograman. 

 

Gambar 4. 21 Mengaktifkan Apache di XAMPP 
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4.2.3. Kajian Produk 

Hasil dari pengembangan media pembelajaran berbasis web mengenai 

materi pengenalan hardware pada program keahlian multimedia di SMK adalah 

sebuah situs atau website yang telah diunggah online dengan alamat url: 

https://sekarnurulfa.my.id/ . Berikut adalah hasil pengembangan produk media 

pembelajaran yang telah dikembangkan: 

1. Halaman Home (Beranda) 

Halaman home merupakan halaman utama. Pada halaman home terdapat 

carousel slide atau Slide show  yang berisi tentang mata pelajaran Komputer 

dan Jaringan Dasar, Pengenalan perangkat keras (Hardware) dan media 

pembelajaran berbasis artificial Intelligence. Berikut merupakan desain slide 

show yang background nya bersumber dari https://www.freepik.com : 

Tabel 4. 4 Desain Slide Show 

Gambar Penjelasan 

 

Background : Futuristic 

Technological Wallpaper 

Font : Big Shoulders Display 

 

Background : Futuristic 

Technological Background 

Font : HK Modular 

 

Background : AI Technology 

Microchip 

Font : Big Shoulders Display 

 

https://sekarnurulfa.my.id/
https://www.freepik.com/
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Gambar 4. 22 Carousel Slide Pada Halaman Home (Desktop) 

 

Gambar 4. 23 Tampilan Halaman Home (Mobile) 
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Gambar 4. 24 Source Code Carousel Slide 

Kode yang digunakan dalam membuat Carousel Slide menggunakan HTML 

yang terintegrasi dengan class yang berasal dari bootstrap. Fungsi dari 

Carousel Slide  adalah untuk menampilkan gambar secara bergerak.  

Tidak hanya itu pada bagian halaman home juga terdapat modal dan 

youtube. Modal yang terdapat di halaman home adalah sebuah komponen yang 

mana dapat menampilkan dialog yang berisi konten mengenai ilustrasi 

perangkat hardware yang dapat di pindai.  

 

Gambar 4. 25 Tampilan Modal (Desktop) 
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Gambar 4. 26 Tampilan Modal (Mobile) 

 

Gambar 4. 27 Source Code Modal 
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Berikut adalah contoh salah satu modal pada halaman home. Sama seperti 

carousel slide bahwa kode yang digunakan adalah HTML yang terintegrasi 

dengan bootstrap. Modal tersebut terdiri dari modal content, modal header, 

modal title, modal body dan juga modal footer. Jenis modal pada halaman 

home adalah multiple-modal. 

2. Halaman Modul Pembelajaran  

Halaman ini berisi materi pembelajaran pada mata pelajaran Komputer dan 

Jaringan Dasar pada kompetensi dasar 3.2 Menerapkan Perakitan Komputer. 

dan 4.2 Merakit Komputer. Di dalamnya berisi paparan tujuan, kompetensi 

dasar, indikator pencapaikan kompetensi, dan materi pembelajaran. Berikut 

merupakan tampilan halaman modul pembelajaran: 

 

Gambar 4. 28 Halaman Modul Pembelajaran (Desktop) 
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Gambar 4. 29 Halaman Modul Pembelajaran (Mobile) 

Pada halaman modul pembelajaran untuk menampilkan file .pdf diperlukan 

modal di customisasi sehingga tampilan halaman pada modul pembelajaran 

bersifat transparan dan hanya menonjolkan mengenai materi pembelajaran 

tersebut. Pada modul pembelajaran terdapat button materi dan juga anchor 

quizz. Pada button materi pembelajaran merupakan button untuk memanggil 

fungsi komponen modal. Jenis modal pada button materi ini adalah normal 

modal yang dapat di customisasi. Normal modal ini hanya berisi konten yang 

berisi modal body. Berikut adalah contoh dari source code normal modal: 

 

Gambar 4. 30 Source Code Normal Modal 
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Berikut merupakan pop up hasil dari button materi : 

 

Gambar 4. 31 Button Materi Pembelajaran (Desktop) 

Pada device mobile, button materi pembelajaran ini tidak dapat langsung 

menampilkan pop up materi pdf tersebut dikarenakan pada device mobile 

hanya dapat mendownload terlebih dahulu file tersebut.   

3. Halaman Artificial Intelligence 

Pada halaman artificial intelligence merupakan halaman inti yang berfokus 

pada back-end javascript. Fungsi dari back-end javascript yaitu 

menghubungkan Google Teachable Machine dengan media yang dibuat oleh 

penliti. Javascript tersebut berfungsi mengimport class-class yang terdapat 

pada Google Teachable Machine. Setelah dilakukan import model teachable 

machine dilakukan penyesuaian dengan operator logika yaitu menyamakan 

data antara model teachable machine dengan data yang di input oleh user. Pada 

pemrograman javascript tersebut berfungsi juga untuk pemilihan input yang 

digunakan oleh user yaitu terdapat 2 jenis kamera dan file. User dapat memilih 

salah satu kamera yang terdapat pada daftar list kamera pada perangkat yang 

terhubung. Misalnya pada device mobile, user dapat memilih kamera belakang 

atau depan. Berikut tampilan halaman Artificial Intelligence: 
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Gambar 4. 32 Tampilan Halaman Artificial Intelligence (Desktop) 

 

Gambar 4. 33 Tampilan Halaman Artificial Intelligence (Mobile) 
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Gambar 4. 34 Import model 

 

Gambar 4. 35 Tampilan Input Kamera (Dekstop) 
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Gambar 4. 36 Tampilan Input Kamera (Mobile) 

Untuk menjalankan kamera user terlebih dahulu meng-klik tombol “Start”. 

Mode input kamera berjalan dengan live kamera. Cara penggunaan kamera 

yaitu dengan mengarahkan kamera tersebut ke depan objek perangkat keras 

(hardware) komputer. Di dalam Kamera terdapat tombol jeda dibagian pojok 

kanan atas yang berwarna merah. Berfungsi untuk menjeda kamera dan juga 

dapat membuat hasil output ikut terjeda atau diam.  

 

Gambar 4. 37 Source Code Inisialisasi Mode Kamera 
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Berikut hasil uji coba pindai salah satu komponen komputer menggunakan 

device mobile dan juga menggunakan device desktop. 

 

Gambar 4. 38 Uji Coba Input Kamera Belakang (Mobile) 

 

Gambar 4. 39 Uji Coba Input Kamera (Desktop) 

Kegunaan tombol merah di pojok kanan atas pada bagian layar kamera tersebut 

berguna untuk menjeda atau pause live kamera tersebut. Selain pilih mode 

kamera terdapat juga mode file. Berikut tampilan halaman mode file pada 

device desktop dan device mobile: 
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Gambar 4. 40 Tampilan Halaman Mode File (Desktop) 

 

Gambar 4. 41 Tampilan Halaman Mode File (Mobile) 

pada mode file, sebelum meng-input gambar user terlebih dahulu klik tombol 

“start” dan memasukkan gambar di bagian “Choose File” atau “Pilih File”. 
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Format file yang dapat di input adalah hanya file berbentuk gambar seperti 

halnya .jpg, .png, .jpeg, .webp, dan .jfif. 

 

Gambar 4. 42 Source Code Mode File 

 

Berikut hasil uji coba input file salah satu komponen komputer menggunakan 

device mobile dan juga menggunakan device desktop: 

 

Gambar 4. 43 Uji Coba Input File (Desktop) 



68 
 

Sekar Nurul Fajriyah Aldriani, 2022 
RANCANG BANGUN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS WEB MENGENAI PENGENALAN HARDWARE 
PADA PROGRAM KEAHLIAN MULTIMEDIA 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Gambar 4. 44 Uji Coba Input File (Mobile) 

4.3 Tahap Evaluation (Evaluasi) 

Pada tahap ini akan dilakukan tahap evaluasi, yang terdiri dari 3 tahap yaitu 

tahap pengujian oleh validator ahli media, tahap pengujian oleh validator ahli materi 

dan juga mengujian sistem dengan menggunakan google extensition lighthouse. 

Berikut ini adalah hasil yang didapatkan dari tahap evaluasi: 

4.3.1. Validasi Ahli Media 

Validasi ahli media yang dilakukan oleh Dosen Program Studi Rekayasa 

Perangkat Lunak UPI Kampus di Cibiru yaitu Bapak Hendriyana, S.T., M.Kom. 
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Berikut merupakan hasil dari pengujian validasi ahli media dengan menggunakan 

rumus: 

𝑃 = 
𝑥 

𝑛
 x 100% 

𝑃 = 
79 

80
 x 100% 

𝑃 = 98,75% 

 Sehingga hasil perhitungan dari aspek yang dinilai dalam validasi ahli 

media yaitu aspek learnability, aspek efficiency, aspek delight, aspek Sistem 

performance dengan memperoleh skor 98,75%. Perolehan skor tersebut tergolong 

ke dalam kategori tinggi. Dapat diberikan kesimpulan bahwa Media Pembelajaran 

Berbasis Web Mengenai Pengenalan Hardware Menggunakan Machine Learning 

mendapatkan kategori media sangat layak untuk digunakan tanpa revisi.   

4.3.2. Validasi Ahli Materi 

Validasi ahli materi yang dilakukan oleh Guru Mata Pelajaran Komputer 

dan Jaringan Dasar di SMK Unggulan Terpadu PGII yaitu Bapak Utar Sutarman, 

S.Kom. Berikut merupakan hasil dari pengujian validasi ahli materi dengan 

menggunakan rumus: 

𝑃 = 
𝑥 

𝑛
 x 100% 

𝑃 = 
54 

56 
 x 100% 

𝑃 = 96,43% 

Sehingga hasil perhitungan dari aspek yang dinilai dalam validasi ahli materi yaitu 

aspek self instruction, aspek self contained, aspek adaptive, dan aspek user friendly 

dengan memperoleh skor 96,43%. Perolehan sekor tersebut tergolong ke dalam 

kategori tinggi. Namun, masih terdapat revisi kecil dalam hal isi konten dalam 

materi modul pembelajaran yaitu yang terdiri dari: 

1. Hasil akhir pembelajaran setiap indikator dijelaskan lebih rinci  

2. Konten dalam modul pembelajaran mengenai spesifikasi minimal komputer 

disesuaikan dengan kebutuhan saat ini 

3. Setiap latihan soal/ quizz/ evaluasi pembelajaran harus ada nilainya 
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Sehingga peneliti melakukan revisi sesuai dengan komentar maupun saran dari ahli 

materi. Dapat diberikan kesimpulan bahwa Media pembelajaran Berbasis Web 

Mengenai Pengenalan Hardware Menggunakan Machine Learning mendapatkan 

kategori materi sangat layak untuk digunakan.  

4.3.3. Google Lighthouse 

Menurut James (2019) Google Lighthouse adalah alat open source otomatis 

untuk meningkatkan kualitas website. Penelitian ini akan memanfaatkan Google 

Lighthouse untuk mengukur tingkat performance, accessibility, best practices, SEO 

dari media yang telah dibuat. Pengujian performance, accessibility, best practices, 

SEO dengan google lighthouse dilakukan pada setiap halaman yang dibuat. Web 

yang akan diuji dibuka melalui browser berbasis chrome. 

 
Gambar 4. 45 Hasil Pengujian Lighthouse Halaman Home (Mobile)  

Bahwa pada halaman home dengan aspek Performance memperoleh nilai 54 yang 

mana merupakan kategori Rata-Rata yaitu dikarenakan: 

1. Pastikan sisa teks terlihat ketika load font web 

2. Kurangi dampak penggunaan kode pihak ketiga 

3. Beberapa sumberdaya pihak ketiga membuat loading lambat pada tampilan 

4. Jangan gunakan perintah pasif untuk menaikkan perfoma scrolling 

Permasalahan diatas disebabkan oleh adanya youtube pada halaman home karena 

youtube merupakan aplikasi pihak ketiga yang sudah dikenal sebagai aplikasi 

berbagi video sehingga memiliki sumberdaya yang besar dan berat ketika load. 
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Gambar 4. 46 Hasil Diagnosa Performance Pada Halama Home 

Tetapi ketika pada halaman home dihilangkan pada bagian youtubenya maka 

mendapatkan hasil sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 47 Hasil pengujian halaman Home tanpa Youtube 
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Gambar 4. 48 Hasil Pengujian Lighthouse Halaman Home (Desktop) 

Dari tingkat performance, accessibility, best practices, SEO pada halaman home 

website dengan device mobile dan device desktop mendapatkan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 5 Pengujian Lighthouse Halaman Home 

Aspek Skor Mobile Skor Desktop 

Performance 54 84 

Accessibility 95 93 

Best Practices 75 83 

SEO 100 100 
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Gambar 4. 49 Hasil pengujian Lighthouse halaman modul pembelajaran (mobile) 

Dari tingkat performance, accessibility, best practices, SEO pada halaman modul 

pembelajaran di website yang telah dibuat oleh peneli mendapatkan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 6 Pengujian Lighthouse Halaman Modul Pembelajaran 

Aspek Skor Mobile Skor Desktop 

Performance 99 100  

Accessibility 95 93 

Best Practices 100 100 

SEO 100 100 

Dapat diberi kesimpulan bahwa pada halaman modul pembelajaran dalam segi 

performance, accessibility, best practices, SEO sudah sangat baik. 
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Gambar 4. 50 Hasil pengujian Lighthouse halaman Artificial Intelligence (mobile) 

Dari tingkat performance, accessibility, best practices, SEO pada halaman 

Artificial Intelligence di website yang telah dibuat oleh peneli mendapatkan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 7 Pengujian Lighthouse Halaman Modul Pembelajaran 

Aspek Skor Mobile Skor Desktop 

Performance 99 100  

Accessibility 96 93 

Best Practices 100 100 

SEO 100 100 

Dapat diberi kesimpulan bahwa pada halaman modul pembelajaran dalam segi 

performance, accessibility, best practices, SEO sudah sangat baik. 

Kelemahan pada media pembelajaran ini menggunakan machine learning yaitu 

pendeteksi komponen harus dalam jarak yang dekat dengan kamera agar machine 

learning dapat menjalankannya dengan baik terutama pada mode kamera di device 

desktop harus dengan jarak yang dekat seperti halnya kurang lebih 5 centimeter dari 

jarak kamera dengan komponen tersebut. Semakin banyak sampel gambar dan 

semakin banyak sisi pergerakan komponen yang dimasukkan kedalam teachable 

machine akan semakin akurat hasilnya.   


