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Rancang bangun media pembelajaran dalam penelitian ini adalah proses  

pembuatan sebuah media menggunakan software Lectora Inspire yang bertujuan 

untuk merancang media pembelajaran instalasi penerangan listrik bangunan 

sederhana, serta untuk melihat hasil kelayakan media tersebut digunakan sebagai 

media pembelajaran. Lectora Inspire merupakan perangkat lunak aplikasi yang 

memberikan fasilitas untuk mendukung kebutuhan dalam mengembangkan materi 

ajar dan materi uji (Evaluasi) berbentuk multimedia interaktif yang dinamis, 

mudah, dan berkualitas. Model yang digunakan dalam pengembangan adalah 

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation) 

dengan metode penelitian yang digunakan adalah (Research & Development) 

dengan tahapan diawali potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, 

validasi desain, revisi desain, uji coba produk kelas kecil, revisi produk, uji coba 

pemakaian kelas besar, revisi produk, dan berakhir pada produksi massal. Media 

hasil pengembangan divalidasi oleh dua orang ahli media dan dua ahli materi.  

Hasil validasi ahli media 1 dan ahli media 2 menyatakan media ini sangat baik 

dan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran dimana ahli media 1 

memberi skor validasi sebesar 4,85 dan ahli media 2 sebesar 4,50. Selain itu hasil 

validasi  ahli materi 1 dan ahli materi 2 menyatakan media ini sangat baik dan 

sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran dari segi materi dimana ahli 

materi 1 memberi skor validasi sebesar 4,64 dan ahli materi 2 memberi skor 

validasi sebesar 4,05. Pengujian kelas kecil kepada 4 orang siswa diperoleh skor 

sebesar 3,94 dan menyatakan media ini baik dan layak digunakan. Setelah media 

direvisi dan dilakukan pengujian kelas besar kepada 25 orang siswa diperoleh 

skor sebesar 4,32 dan menyatakan media ini sangat baik dan sangat layak 

digunakan.   
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