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ABSTRAK 
 

Perkembangan teknologi elektronika saat ini sangat didominasi pemakaian 
mikrokontroler untuk pengembangan sistemnya. Hal ini disebabkan karena 
dengan pemakaian mikrokontroler sistem dapat diprogram ulang dengan mudah 
tanpa mengubah desain secara keseluruhan. Dari kenyataan tersebut maka mata 
kuliah mikrokontroler merupakan mata kuliah pokok pembangun kompetensi 
jurusan elektronika. Namun dari pengalaman selama menguji proyek akhir yang 
menggunakan mikrokontroler, nampak penguasaan mahasiswa dalam bidang ini 
masih lemah. Upaya untuk mengatasi hal ini dengan membuat modul praktikum 
mikrokontroler sendiri sebagai model pembelajaran berorientasi proyek. Saat ini 
modul praktikum mikrokontroler di laboratorium elektronika belum dikembang 
kan. 

Modul praktikum mikrokontroler yang telah dilengkapi labsheet sebagai 
panduan praktikum dengan proyek yang harus dikerjakan sebagai pengembangan 
pemahaman konsep. Penelitian ini merupakan penelitian rancang bangun 
(research and development) sehingga tahapan yang harus dikerjakan adalah 
analisis kebutuhan, desain, implementasi dan pengujian. Pengujian yang 
dilakukan adalah pengujian unjuk kerja modul tersebut dan pengujian kelayakan / 
kemanfaatan modul tersebut untuk pengembangan praktikum mikrokontroler. 
Teknik analisis data dengan analisis deskriptif, pemakaian Skala Likert untuk uji 
kelayakan yang kemudian dideskripsikan dalam pengertian secara kualitatif. 

Hasil penelitian ini dari unjuk kerja alat telah menunjukkan kehandalan 
baik dari pengujian perangkat keras yaitu tegangan-tegangan yang seharusnya 
sudah sesuai dengan yang diharapkan yaitu untuk tegangan positif 4.75 Volt, 
maupun pengujian perangkat lunak yang terdiri dari pengujian dowwnloader, 
driver, serta input-output semuanya berjalan tanpa kesalahan. Hasil uji kelayakan 
dari ahli materi dari 10 item hasilnya 6 item dinilai dengan 5 dan 4 item dinilai 
dengan 4, jadi sangat layak untuk modul praktikum mikrokontroler. Sedangkan 
uji kemanfaatan dari hasil angket mahasiswa untuk 17 item menunjukkan bahwa 
hampir diatas 70% bahkan ada yang 80%, hanya 3 item yang 65%. Hal ini 
menunjukkan bahwa modul ini bermanfaat 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemakaian elektronika di segala bidang kehidupan terutama dunia industri 

saat ini sangat luas. Hampir semua peralatan baik skala rumahtangga maupun industri 

memanfaatkan piranti elektronika terutama penggunaan mikrokontroler sebagai 

prosesor sistem tersebut. Untuk mempersiapkan hal itu maka Program Studi Pendidikan 

Teknik Elektonika harus mempersiapkan kurikulum yang berisi kompetensi yang 

sesuai dengan kebutuhan tuntutan pasar seperti di atas. Dalam hal ini dari 5 (lima) 

komponen kompetensi yang dikembangkan di UNY tuntutan di atas masuk dalam 

komponen mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB). 

Mata kuliah yang berhubungan dengan masalah di atas yang telah 

dikembangkan dalam kurikulum Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika adalah 

mata kuliah mikrokontroler. Mata kuliah ini diaplikasikan secara luas dalam sistem 

elektronika. Hal ini disebabkan dengan pemakaian mikrokontroler dalam sistem 

elektronika menjadikan sistem tersebut dapat diprogram ulang (programmable), 

sehingga pengembangannya menjadi lebih mudah tidak perlu desain ulang secara 

keseluruhan, cukup bagian tertentu yang diperlukan saja. Karakteristik mata kuliah 

yang demikian tersebut membutuhkan pengalaman yang banyak dalam aplikasinya. 

Mahasiswa tidak cukup hanya dengan belajar konsep-konsep dasarnya saja, seperti 

yang selama ini dilakukan di Program Studi Teknik Elektronika. Pengalaman dalam 

menguji Ujian Proyek Akhir yang mengaplikasikan mikrokontroler tersebut dalam 

berbagai bidang, nampak kalau mahasiswa kurang memahami bahwa pemakaian 

mikrokontroler tersebut dapat diaplikasikan secara lebih luas lagi. Bahkan hampir rata-

rata tidak memahami aplikasi sistem mikrokontroler secara mendalam. Kenyataan ini 

juga didukung oleh teman-teman dosen penguji yang lainnya yang merasakan hal yang 

sama, padahal apabila ditinjau dari silabus yang dikembangkan dalam kurikulum ini 

sangatlah memadai secara konsep. 

Mengingat pentingnya mata kuliah ini maka dilakukan upaya meningkatkan 

pemahaman aplikasi mikrokontroler dengan metode proyek dalam setiap topik 

praktikum. Dengan pengembangan ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan 

ketrampilan secara luas aplikasi mikrokontroler dalam banyak bidang. Untuk itu perlu 
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kiranya dibuat modul yang diharapkan akan memperluas pengetahuan dan ketrampilan 

seperti yang diharapkan di atas, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul : Pembuatan Modul Praktikum Mikrokontroler (AVR) Sebagai  Model 

Pembelajaran Berorientasi Proyek Untuk Pengembangan Matakuliah Praktikum 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan lata belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat modul mikrokontroler yang sesuai dengan tuntutan 

kompetensi untuk pengembangan matakuliah praktikum mikrokontroler ? 

2. Bagaimana kelayakan modul mikrokontroler tersebut untuk modul praktikum 

mikrokontroler ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: 

1. Menghasilkan modul mikrokontroler yang sesuai dengan kompetensi matakuliah 

praktikum mikrokontroler. 

2. Mengetahui kelayakan modul mikrokontroler ini sebagai modul praktikum 

mikrokontroler. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi mahasiswa: dapat lebih mengembangkan aplikasi mikrokontroler dalam 

berbagai bidang dan secara luas 

2. Bagi dosen sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan 

tuntutan kompetensi pasar kerja 

3. Bagi jurusan menyediakan sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar kerja 

global 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Proses Belajar Mengajar Beorientasi Proyek 

Pada prinsipnya pembelajaran itu dapat membawa peserta didik dari tidak 

tahu menjadi tahu. Untuk itu maka tugas seorang pengajar harus melakukan 

beberapa hal seperti mengkondisikan lingkungan belajar sehingga pembelajaran 

menjadi menyenangkan, membawa peserta didik aktif mengikuti pembelajaran, 

memanfaatkan komponen-komponen pembelajaran dengan baik, mendesain 

strategi dan metode mengajar sehingga sesuai dengan karakteristik peserta didik, 

serta menggunakan media yang tepat. Dalam hal ini menggunakan modul 

pembelajaran dengan menambahkan proyek merupakan salah satu pilihan model 

pembelajaran dalam praktikum dengan memper-timbangkan hal-hal di atas. 

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi 

proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau 

setidak-tidaknya sebagian besar peserta didik terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran, disamping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat 

belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, 

proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan tingkah laku 

yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian 

besar. Umar Hamalik (2003) menyatakan pengajaran yang efektif adalah 

pengajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas 

sendiri.  Dipihak lain pendidikan dan pengajaran dikatakan berhasil apabila 

perubahan-perubahan yang tampak pada peserta didik harus merupakan akibat dari 

proses belajar-mengajar yang dialaminya. Setidak-tidaknya apa yang dicapai oleh 

peserta didik merupakan akibat dari proses yang ditempuhnya melalui program dan 

kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pengajar dalam proses 

mengajarnya. 

2. Mata Kuliah Mikrokontroler 

Dalam kurikulum Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika FT UNY, 

mata kuliah mikrokontroler mempunyai bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori 

dan 2 SKS praktek. Dengan demikian pelaksanaan riil tatap muka adalah 2 x 50 
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menit teori dan 4 x 50 menit praktikum. Jam tatap muka seperti di atas 

sesungguhnya tidak begitu leluasa untuk mencapai kompetensi/sub kompetensi 

mata kuliah mikrokontroler karena mata kuliah ini terdiri dari pemahaman 

hardware yaitu berupa arsitektur mikroprosesor dan segala register maupun 

memori yang dipakai, bagaimana transfer data antar register maupun memori yang 

ada juga interfacing, serta pemahaman software yang merupakan inti dari 

programmable system, yang akan melibatkan algoritma dan struktur data pada 

pemrograman yang digunakan.  

Untuk itu diperlukan strategi dan metode pembelajaran yang tepat 

mengingat bobot yang harus dicapai sesuai dengan kompetensi yang telah 

ditetapkan. Antara lain dipilih materi yang merupakan pokok atau inti 

mikrokontroler hal ini untuk menyingkat waktu karena waktu yang tersedia 

sangatlah tidak mencukupi. Lalu ditambahkan proyek setiap materi pokok tertentu, 

hal ini dimaksudkan untuk memperdalam pemahamannya, sehingga dengan 

strategi tersebut maka kompetensi dan sub kompetensi yang ditetapkan dapat 

dicapai.  

3. Modul Mikrokontroler 

Modul mikrokontroler ini dirancang secara terpadu agar supaya dapat 

digunakan untuk berbagai aplikasi sehingga dapat membentuk suatu sistem tertentu 

sesuai dengan yang dikehendaki. Modul ini dilengkapi dengan : 

a. Unit sistim minimum mikrokontroler 

b. Unit keypad 

c. Unit tampilan LCD 

d. Unit LED display 

e. Unit motor DC / motor Stepper 

f. Unit masukan ADC 

g. Unit downloader USB 

Unit-unit ini dipilih untuk mewakili materi pokok dalam rangka mencapai 

kompetensi /sub kompetensi yang telah ditetapkan. Modul ini disertai labsheet 

untuk masing-masing percobaan. Setiap topik akan disertakan proyek untuk 

memperdalam pengetahuan yang telah dipraktekkan. Untuk beberapa satuan 

bahasan diberikan suatu proyek besar yang akan mengintegrasikan apa yang telah 

dipelajari menjadi satu sistem yang lebih kompleks. 
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B. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan uraian kajian teori di atas modul mikrokontroler akan sangat 

berperan dalam pembelajaran praktikum mikrokontroler, karena dengan modul ini 

mahasiswa dapat membuktikan teori dan mencoba membangun sistem aplikasi. 

Dengan demikian diharapkan penggunaan modul ini dapat meningkatkan kemampuan 

mahasiswa dalam memahami sistem mikrokontroler serta aplikasinya secara luas 

dalam segala bidang. 

 

  


