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BAB I 

 PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia industri dan dunia pendidikan memiliki kedekatan dan peran penting dalam 

menciptakan tenaga kerja yang profesional. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dunia industri. 

Namun hal ini berbeda pada kenyataanya, masih banyak lulusan SMK yang menjadi 

pengangguran. Berdasarkan data pada Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik 

(BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2018 menurut tingkat 

pendidikan yang ditamatkan paling tinggi terjadi di kalangan angkatan kerja 

berpendidikan menengah. TPT tertinggi adalah lulusan SMK yaitu 11,24%, 

selanjutnya diikuti oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) 7,95%, lalu lulusan 

diploma yaitu 6,02%, dan lulusan sarjana yaitu 5,89%.  

Hal ini terjadi karena kurangnya penyesuaian antara dunia pendidikan dengan 

dunia industri, dunia industri yang semakin berkembang tidak dibarengi dengan 

penyesuaian dunia pendidikan khususnya pada proses pembelajaran di SMK. 

Penyesuaian dan relevansi dunia pendidikan khususnya SMK dengan perkembangan 

dunia industri harus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan. Tujuannya 

agar lulusan SMK dapat bekerja sebagai tenaga kerja profesional, ikut memajukan 

pertumbuhan ekonomi dan tentunya juga mengurangi angka pengangguran di 

Indonesia.   
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Salah satu kompetensi yang harus dikuasai siswa SMK paket keahlian Teknik 

Instalasi Tenaga Listrik yaitu kompetensi dalam mengoperasikan motor listrik yang 

dipelajari pada mata pelajaran Instalasi Motor Listrik (IML). Di industri, motor listrik 

banyak dijumpai dan dimanfaatkan sebagai alat penggerak peralatan produksi. Motor 

listrik yang digunakan di industri memiliki kapasitas dan spesifikasi yang berbeda-

beda tergantung pada fungsi dari pembebanan motor tersebut, sehingga untuk 

pengoperasiannya juga menggunakan metode yang berbeda-beda. Metode 

pengoperasian motor listrik yang tidak sesuai dengan kapasitas motor dapat 

menyebabkan gangguan penurunan tegangan sesaat atau kedip tegangan pada sistem 

tenaga listrik, khususnya pada motor listrik dengan kapasitas yang besar. Gangguan 

tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada peralatan lainnya dan juga dapat 

merusak motor itu sendiri. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, proses pembelajaran di SMK N 3 

Yogyakarta sudah mempraktikkan kendali motor listrik dengan berbagai jenis 

pengendalian. Namun praktik yang dilakukan hanya terbatas pada merangkai kendali 

dan mengoperasikan motor listrik. Selain itu praktek pengoperasian motor listrik 

dilakukan tanpa adanya pembebanan dan pengukuran ketika motor beroperasi. Hal ini 

membatasi kemampuan siswa hanya pada merangkai sambungan kendali untuk 

mengoperasikan motor listrik saja tanpa mengetahui tujuan kendali yang dilakukan.  

Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan, masih banyak siswa yang 

tidak memahami kinerja dan karakteristrik motor listrik tiga fasa pada saat disambung 

dengan beban. Bahkan siswa masih banyak yang belum paham fungsi dan tujuan dari 

pengendalian motor listrik menggunakan pengasutan bintang-segitiga meskipun 
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materi ini sebelumnya telah disampaikan oleh bapak guru. Penyampaian materi 

kendali motor listrik hanya sebatas pada menggambar dan merangkai rangkaian 

kendali motor listrik. Hal ini tentu berdampak pada tingkat pengetahuan siswa, 

penguasaan siswa terhadap konsep pengasutan dan kemampuan analisis kondisi motor 

listrik tiga fasa saat dioperasikan pada kondisi berbeban.  

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian pada proses 

pembelajaran demi meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian siswa 

agar dapat menjadi lulusan yang kompeten dan siap terjun ke lapangan kerja. Hal ini 

tentu membutuhkan proses belajar secara bertahap dan terkonsep sesuai dengan apa 

yang telah disusun dalam silabus pendidikan. Selain itu proses pembelajaran praktik 

harus benar-benar memberikan pengalaman yang nyata bagi siswa serta dapat 

menyampaikan isi materi dan sekaligus membuktikan kebenaran isi materi itu ketika 

dipraktikkan. Kegiatan belajar akan berjalan lebih efektif jika dimulai dengan 

pengalaman secara langsung, salah satunya dapat dibantu dengan alat peraga 

pengajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melihat adanya peluang dan dorongan 

untuk melakukan penelitian dalam bidang pengembangan media pembelajaran berupa 

trainer praktik. Pengembangan trainer ini dapat digunakan untuk menunjang 

kebutuhan siswa, memberikan pemantapan pengetahuan dan pengalaman bagi siswa 

dalam melakukan kegiatan praktik. Sehingga dari proses tersebut siswa dapat 

memahami materi yang dipelajari dengan jelas berdasarkan hasil praktik yang 

dilakukan.  
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Media trainer yang dimaksud ini adalah media belajar berbasis trainer untuk 

pembebanan motor listrik tiga fasa. Beban yang digunakan adalah beban mekanik 

berupa piringan cakram yang dilengkapi peralatan pengereman. Piringan dipasang 

pada poros motor listrik tiga fasa sebagai alternatif yang dipilih untuk menggantikan 

fungsi beban seperti konveyor, kipas, pemotong otomatis, dan fungsi pembebanan lain. 

Maka dari itu dibuatlah Pengembangan Media Trainer Beban Motor Listrik Tiga Fasa 

Sebagai Media Pembelajaran Instalasi Motor Listrik Di SMK Negeri 3 Yogyakarta. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat diidentifikasi beberapa 

masalah yang terjadi, yaitu:  

1. Belum tersedia media pembelajaran yang spesifik untuk mempraktikkan 

pembebanan motor listrik tiga fasa. 

2. Belum tersedia trainer praktik yang dapat digunakan untuk melihat karakteristik 

starting motor listrik tiga fasa dalam kondisi berbeban. 

3. Belum tersedia trainer praktik yang dapat menunjukkan kondisi kinerja motor 

listrik tiga fasa ketika dibebani. 

4. Selama ini praktik kendali motor listrik yang dilakukan pada mata pelajaran 

Instalasi Motor Listrik hanya dilakukan pada beban kosong. 

5. Kegiatan praktik kendali motor listrik yang dilakukan tidak dibarengi dengan 

pengukuran arus maupun tegangan motor. 

6. Pembelajaran yang dilakukan hanya fokus pada menggambar dan merangkai 

kendali motor listrik tanpa adanya analisis pendukung. 
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7. Selama ini siswa melakukan praktik kendali motor listrik tiga fasa tanpa 

mengetahui tujuan pengasutan yang dilakukan. 

8. Siswa masih belum paham karakteristik motor listrik tiga fasa dan metode-metode 

pengasutan dalam pengoperasian motor listrik tiga fasa.  

9. Masih banyak siswa yang tidak paham tentang metode pengasutan motor listrik 

tiga fasa menggunakan pengasutan bintang-segitiga. 

10. Siswa tidak bisa menganalisis kondisi motor listrik tiga fasa ketika dioperasikan 

menggunakan metode pengasutan bintang-segitiga. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi di atas, maka diperlukan pembatasan 

masalah agar penelitian yang dilakukan dapat difokuskan sehingga tidak meluas ke 

ranah lainnya. Pokok permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada pengembangan 

media pembelajaran trainer beban motor listrik tiga fasa sebagai media belajar pada 

kegiatan praktik instalasi motor listrik. Pengembangan media pembelajaran dilengkapi 

dengan media pendukung berupa buku panduan dan jobsheet tambahan untuk 

memenuhi kebutuhan praktik siswa pada mata pelajaran Instalasi Motor Listrik. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah tersebut dirumuskan permasalahan yang akan diteliti 

yaitu: 

1. Bagaimana pengembangan trainer beban motor listrik tiga fasa sebagai media 

pembelajaran pada mata pelajaran Instalasi Motor Listrik? 
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2. Bagaimana unjuk kerja trainer beban motor listrik tiga fasa sebagai media 

pembelajaran pada mata pelajaran Instalasi Motor Listrik? 

3. Bagaimana tingkat kelayakan trainer beban motor listrik tiga fasa sebagai media 

pembelajaran Instalasi Motor Listrik berdasarkan penilaian ahli? 

4. Bagaimana tingkat kelayakan trainer beban motor listrik tiga fasa sebagai media 

pembelajaran Instalasi Motor Listrik berdasarkan penilaaian siswa? 

 

E. Tujuan Pengembangan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan trainer beban motor listrik tiga fasa pada mata pelajaran IML 

kelas XI. 

2. Mengetahui unjuk kerja trainer beban motor listrik tiga fasa. 

3. Menghasilkan trainer beban motor listrik tiga fasa yang layak digunakan untuk 

menunjang proses belajar siswa. 

4. Mengetahui kelayakan trainer beban motor listrik tiga fasa berdasarkan penilaaian 

siswa siswa sebagai pengguna. 

 

F. Manfaat Pengembangan  

Dengan dilakukannya penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat 

memberikan hasil yang bermanfaat bagi pihak-pihak berikut: 

1. Bagi Siswa 

Dapat Dapat menarik perhatian, minat, dan semangat rasa keingintahuan siswa 

untuk belajar. Dapat menambah tingkat pemahaman dan penguasaan materi pada 
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pelajaran Instalasi Motor Listrik khususnya materi pengasutan dan analisis beban 

motor listrik tiga fasa kondisi berbeban.  

2. Guru  

Dapat digunakan sebagai media belajar siswa dalam bentuk trainer praktek dan 

juga menjadi sarana penyampaian materi yang sederhana namun bermakna dan 

menarik bagi para siswa. 

3. Sekolah  

Dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah melalui 

pengembangan media pembelajaran dalam menunjang kegiatan pembelajaran 

khususnya kegiatan pembelajaran praktik. 

 

G. Asusmsi Pengembangan 

Pengembangan trainer beban motor listrik dilakukan dengan beberapa asumsi 

berikut: 

1. Trainer beban motor listrik tiga fasa dapat menjadi media pembelajran yang layak 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran Instalasi Motor Listrik 

2. Trainer beban motor listrik dapat digunakan dengan mudah oleh siswa maupun 

guru pengampu mata pelajaran pada saat kegiatan praktik. 

3. Trainer beban motor listrik tiga fasa dapat membantu siswa memahami materi 

Instalasi Motor Listrik melalui kegiatan praktik. 
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H. Spesifikasi Produk  

Trainer beban motor listrik tiga fasa ini digunakan untuk praktik mata 

pelajaran Instalasi Motor Listrik. Spesifikasi trainer beban motor listrik tiga fasa 

adalah sebagai berikut: 

1. Trainer beban motor listrik tiga fasa berupa meja besi berukuran panjang 90cm, 

lebar 40cm, dan tinggi 80cm. 

2. Di atas meja terdapat motor listrik tiga fasa, cakram, perangkat pengereman, dan 

terminal. 

3. Motor 3 fasa yang digunakan memiliki daya 1 HP atau jika dikonversi ke Watt 

yaitu 1 x 745,7 = 745,7 W 

4. Cakram yang dipakai adalah piringan cakram sepeda motor dengan ketebalan 3mm 

dan diameter 250mm. 

5. Perangkat pengereman menggunakan master-kaliper set sepeda motor. 

6. Terminal disediakan untuk penyambungan rangkaian tenaga dan memudahkan 

proses pengukuran. 
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