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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Belajar dan Pembelajaran  

Belajar dapat diartikan sebagai aktifitas mental yang terjadi karena adanya 

interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya yang menghasilkan 

perubahan-perubahan yang bersifat relatif. Perubahan tersebut dapat berubah 

sesuatu yang sama sekali baru atau penyempurnaan/pengingkatan dari hasil 

belajar yang telah diperoleh sebelumnya. 

Dari pengertian belajar tersebut diatas, kata kunci dari belajar adalah 

perubahan perilaku. Dalam hal ini, Moh Surya (1997) mengemukakan ciri-ciri dari 

perubahan perilaku, yaitu : 

1) Perubahan yang disadari dan disengaja (intensional). 

Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari 

individu yang bersangkutan. Begitu juga dengan hasil-hasilnya, individu yang 

bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan 

2) Perubahan yang berkesinambungan (kontinyu). 

       Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya 

merupakan kelanjutan dari keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. 

3) Perubahan yang fungsional. 

       Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang 

maupun masa mendatang. 

4) Perubahan yang bersifat positif. 
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Perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menujukkan ke arah 

kemajuan. 

5) Perubahan yang bersifat aktif. 

Untuk memperoleh perilaku baru, individu yang bersangkutan aktif berupaya 

melakukan perubahan. 

6) Perubahan yang bersifat pemanen. 

Perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap 

dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. 

7) Perubahan yang bertujuan dan terarah. 

Individu melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik 

tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. 

8) Perubahan perilaku secara keseluruhan. 

Perubahan perilaku belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan 

semata, tetapi termasuk memperoleh pula perubahan dalam sikap dan 

keterampilannya. Seorang guru menguasai “Teori-Teori Belajar”. Begitu juga, 

dia memperoleh keterampilan dalam menerapkan “Teori-Teori Belajar”. 

Menurut Gagne dan Briggs (1979: 3) pembelajaran adalah suatu sistem yang 

bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, yang berisi serangkaian 

peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan 

mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal. 

Sedangkan menurut Sugandi,dkk (2004: 9) pembelajaran merupakan terjemahan 

dari kata “instruction” yang berarti self instruction (dari internal) dan external 

instructions (dari eksternal). Pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain 

datang dari guru yang disebut teaching atau pengajaran. Dalam pembelajaran 
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yang bersifat eksternal prinsip-prinsip belajar dengan sendirinya akan menjadi 

prinsip-prinsip pembelajaran. 

Dari definisi di atas dapat ditarik satu pemahaman bahwa belajar adalah suatu 

aktifitas yang menghasilkan suatu perubahan-perubahan yang relatif. Sedangkan 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang bersifat internal maupun eksternal 

untuk mendukung terjadinya proses belajar. 

 

B. Media Pembelajaran  

Media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan, 

media berkedudukan sebagai penyampai pesan dari sumber pesan kepada 

khalayak. Melalui media komunikasi dapat terjalin, terdapat bermacam-macam 

jenis media yang dapat digunakan untuk membangun sebuah komunikasi 

diantaranya media visual, audio, dan audio visual. Media visual merupakan 

sebuah media yang dapat dilihat wujudnya dan dapat juga dibaca maksud yang 

dikandungnya, contoh dari media visual ini diantaranya media gambar, foto, alat 

peraga dan lain sebagainya. Media audio merupakan media yang dapat dipahami 

isinya melalui indra pendengaran, contoh dari media audio ini diantaranya siaran 

radio, instrumen musik dan lagu. Media audiovisual merupakan sebuah media 

yang isinya dapat dipahami melalui indra pengelihatan maupun indra 

pendengaran. Beberapa contoh dari media auidiovisual diantaranya tayangan 

televisi, video, film dan lain sebagainya. Jadi, media merupakan alat penyampai 

pesan dari sumber pesan kepada khalayak dimana pesan tersebut dapat 

disampaikan melalui media dengan berbagai macam jenisnya baik itu dalam 

bentuk audio, visual, maupun audiovisual. 
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Berdasarkan pengertian di atas bisa dipahami bahwa hadirnya sebuah media 

di dalam pembelajaran bisa dijadikan sebagai alat penyampai materi pembelajaran 

dari guru kepada peserta didik. Selain itu, media pembelajaran dapat membantu 

guru dalam menyampaikan materi yang masih abstrak sehingga dapat 

divisualisasikan dengan media pembelajaran agar mudah dipahami para peserta 

didik. Jadi, hadirnya media pembelajaran dalam proses belajar di kelas adalah 

guna menunjang pemahaman peserta didik dalam menangkap materi yang 

disajikan oleh guru sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan hasil 

belajar peserta didik dapat meningkat. 

a. Fungsi dan manfaat Media 

Peranan media dalam proses pembelajaran yang diungkapkan oleh Sudjana 

dan Rivai (2005: 6-7) antara lain adalah: (1) alat untuk memperjelas bahan 

pengajaran pada saat guru menyampaiakan pelajaran. Dalam hal ini media 

digunakan guru sebagai variasi penjelasan verbal mengenai bahan pengajaran. 

(2) Alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut 

dan dipecahkan oleh peserta didik dalam proses belajarnya. Paling tidak guru 

dapat menempatkan media sebagai sumber pertanyaan atau stimulasi belajar. (3) 

Sumber belajar bagi peserta didik, artinya media tersebut berisiskan bahan-bahan 

yang harus dipelajari peserta didik baik individu maupun kelompok. Dengan 

demikian akan banyak membantu tugas guru dalam kegiatan mengajarnya. 

Media Pembelajaran dapat menambah kualitas proses belajar peserta didik 

yang diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapai. Ada beberapa 

alasan menurut Sudjana dan Rivai (2005: 2-3) mengapa media pembelajaran 

dapat mempertinggi hasil belajar, antar lain: (1) Pembelajaran akan lebih menarik 

perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. (2) Bahan 
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pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh 

peserta didik, dan memungkinkan peserta didik menguasi tujuan pembelajaran 

lebih baik. (3). Metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal oleh guru, sehingga peserta didik tidak bosan dan guru tidak 

kehabisan tenaga, apalagi jika guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. (4) 

Peserta didik lebih banyak melakuakan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasi, dan lain-lain. (5) Penggunaan media pembelajaran 

erat kaitanya dengan tahapan berfikir peserta didik, sebab melalui media 

pembelajaran hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan. 

Menurut Dirjen Dikdasmen (2004: 3) memaparkan beberapa nilai atau 

manfaat dari media pembelajaran sebagai berikut: (1) Media pembelajaran dapat 

mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. (2) Media 

pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. (3) Media pembelajaran 

memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. (4) 

Media menghasilkan keseragaman pengamatan. (5) Media dapat menanamkan 

konsep dasar yang benar kongkrit dan realistis.  

b. Ciri-Ciri Media Pembelajaran 

Ada beberapa ciri-ciri umum yang terkandung di dalam media pembelajaran 

menurut Arsyad (2006: 6) antara lain: (1) Media pembelajaran memiliki pengertian 

fisik yang dewasa ini dikenal sebagai hardware (perangkat keras), yaitu suatu 

benda yang dapat dilihat, didengar atau diraba dengan panca indera. (2) Media 

pembelajaran memiliki pengertian nonfisik yang dikenal sebagai software 

(perangkat lunak) yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras 

yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada siswa. (3) Penekanan media 
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pembelajaran terdapat pada visual dan audio. (4) Media pembelajaran memiliki 

pengertian alat bantu pada proses belajar di dalam maupun di luar kelas. (5) Media 

pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dengan 

siswa dalam proses pembelajaran. (6) Media pembelajaran dapat digunakan 

secara missal (misalnya: radio, televisi), kelompok besar dan kelompok kecil 

(misalnya: film, slide, video, OHP), atau perorangan (misalnya: modul, komputer, 

radio tape atau kaset, video recorder). (7) Sikap perbuatan, organisasi, strategi, 

dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. 

Selanjutnya menurut Arsyad (2006: 12-13) dalam Gerlach & Ely (1971: 244-

245) tiga ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dan apa 

saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin guru tidak mampu (atau 

kurang efisien) melakukannya, yaitu: (1) ciri fiksatif (fixative property), (2) ciri 

manipulative (manipulative property), dan (3) distributive (distributive property). Ciri 

fiksatif (fixative property) adalah Ciri yang menggambarkan kemampuan media 

dalam merekam, menyimpan dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. 

Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti 

fotografi, video tape, audio tape, disket computer, dan film. Dengan ciri fiksatif ini, 

media memungkinkan suatu rekaman kejadian atau objek yang terjadi pada satu 

waktu tertentu ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Ciri manipulatif 

(manipulatif property) adalah transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan 

karena media memiliki cirri manipulative. Kejadian yang memakan waktu berhari-

hari bisa disajikan kepada peserta didik dalam waktu dua atau tiga menit dengan 

teknik pengambilan gambar time time-lapse recording. Sedangkan ciri distributive 

(distributive property) adalah ciri distributive yang memungkinkan suatu objek 

kejadian ditransportasikan ruang, dan secara bersamaam kejadian tersebut 
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disajiakan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalamanyang 

relatif sama mengenai kejadian itu. Sekali informasi direkam dalam format medis 

apa saja, ia dapat diproduksi seberapa kalipun dan siap digunakan secara 

bersamaan di berbagai tempat. Konsistensi informasi yang telah direkam akan 

terjamin sama atau hamper sama dengan aslinya.  

c. Kriteria Kelayakan Media Pembelajaran 

Ada beberapa pendapat yang memaparkan tentang kriteria kelayakan media 

pembelajaran berbasis komputer yang dihasilkan sebelum digunakan oleh user. 

Menurut Chee & Wong (2003: 136-140), mengatakan bahwa untuk mengetahui 

kelayakan media pembelajaran dapat ditinjau , yaitu :  

a.    Appropriateness  

Materi harus sesuai dengan karakteristik dan kurikulum di perguruan tinggi 

atau sekolah setempat.  

b.    Accuracy, Currency, and Clarity  

Materinya akurat, up-to-date, jelas dalam menjelaskan konsep, valid, dan 

tidak membias, dan sesuai dengan tingkat kesulitan peserta didik.  

c.    Screen Presentation and Design  

Tampilan layarnya digunakan kombinasi warna, gambar dan tulisan yang 

padu dan serasi. Untuk menilai suatu tampilan layar yang perlu 

dipertimbangkan adalah sebagai berikut :  

1)    Text  

Jenis huruf, besar huruf, dan spasi tulisan disesuaikan dengan layar yang 

ada, sehingga mudah dibaca oleh peserta didik.  

2)    Graphics  
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Penggunaan gambar, diagram, foto dan grafik harus mendukung proses 

pembelajaran, sederhana tanpa membiaskan konsep, dapat memotivasi 

peserta didik, dan berhubungan dengan materi yang disampaikan. 

3)    Colour  

Penggunaan komposisi, kombinasi, dan resolusi warna yang tepat dan 

serasi dapat menarik perhatian peserta didik pada informasi penting yang 

ingin disampaikan sehingga membuat pembelajaran menjadi 

mnyenangkan.  

4)    Animation  

Penggunaan animasi yang tepat dapat memberikan ilustrasi proses 

terjadinya sesuatu yang tepat yang tidak dapat dilakukan dengan 

pembelajaran tradisional. Penggunaan animasi juga dapat memotivasi 

peserta didik untuk tertarik mempelajari materi yag disampaikan.  

5)    Audio  

Dukungan musik dapat membawa peserta didik kepada nuansa 

pembelajaran yang menyenangkan. Dukungan narasi juga akan 

memperjelas konsep dan aplikasinya.  

6)    Video Clip  

Video dapat memberikan ilustrasi konsep dalam kehidupan nyata dan 

dapat memberikan contoh langsung penggunaan atau aplikasi dari suatu 

ilmu yang dipelajari.  

Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui 

kriteria tentang kualitas media pembelajaran dapat dilihat dari aspek 

Appropriatness, Accuracy, Currency, and Clarity dan Screen Presentation and 

Design. 
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C. Animasi dalam Pembelajaran 

Animasi pada saat ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dalam 

berbagai kegiatan mulai kegiatan santai sampai serius, maupun sebagai fungsi 

utama sampai fungsi tambahan atau hiasan. Animasi dibangun berdasarkan 

manfaatnya sebagai perantara atau media yang digunakan untuk berbagai 

kebutuhan diantaranya sebagai media presentasi. 

Pada media presentasi, animasi digunakan untuk membuat menarik perhatian 

para penonton atau peserta presentasi terhadap materi yang disampaikan oleh 

presenter. Dengan penambahan animasi pada media presentasi membawa 

suasana presentasi tidak kaku. Dengan penambahan animasi diharapkan dapat 

tercapai penyampaian informasi atau terjadinya komunikasi yang baik dalam 

kegiatan presentasi. 

Menurut Agus Suheri (2006: 29), fungsi animasi dalam presentasi 

diantaranya: 

1. Menarik perhatian dengan adanya pergerakan dan suara yang selaras. 

2. Memperindah tampilan presentasi 

3. Memudahkan susunan presentasi 

4. Mempermudah penggambaran dari suatu materi. 

Animasi memiliki kemampuan untuk dapat memaparkan sesuatu yang rumit 

atau komplek atau sulit untuk dijelaskan dengan hanya gambar atau kata-kata 

saja. Dengan kemampuan ini maka animasi dapat digunakan untuk menjelaskan 

suatu materi yang secara nyata tidak dapat dilihat oleh mata, dengan cara 

melakukan visualisasi maka materi yang dijelaskan dapat digambarkan. Diantara 

program-program animasi, program Adobe Flash merupakan program yang paling 

fleksibel untuk keperluan membuat animasi, baik animasi interaktif maupun non 
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interaktif.  Selain itu, Adobe Flash memiliki ukuran file yang kecil dengan kualitas 

yang baik, dapat ditampilkan dibanyak media seperti Web, Televisi, Handphone 

dan CD-ROM. 

Namun, program animasi ini membutuhkan waktu yang tidak cepat dalam 

pembuatannya serta cukup rumit, karena proses pembuatannya yang manual 

mulai dari desain gambar, tombol navigasi dan menyesuaikan animasinya. Selain 

itu, perangkat yang akan digunakan harus memiliki Adobe Flash Player untuk 

mendukung penggunaan program ini. 

 

D. Adobe Flash Professional CS6 

Adobe Flash merupakan sebuah software (perangkat lunak) yang didesain 

khusus oleh Adobe dan program aplikasi standar authoring tool professional yang 

digunakan untuk membuat animasi dan bitmap untuk keperluan pembangunan 

situs web yang interaktif dan dinamis. Adobe Flash didesain untuk membuat 

animasi 2 dimensi yang handal dan ringan sehingga flash banyak digunakan untuk 

membangun dan memberikan efek animasi pada website, CD Interaktif dan yang 

lainnya. Selain itu aplikasi ini juga dapat digunakan untuk membuat animasi logo, 

movie, tombol animasi, menu interaktif dan pembuatan aplikasi-aplikasi web 

lainnya. Dalam Flash, terdapat teknik-teknik membuat animasi, fasilitas action 

script, filter, custome easing dan dapat memasukkan video lengkap dengan 

fasilitas playback FLV. Keunggulan yang dimiliki oleh Flash ini adalah ia mampu 

diberikan sedikit code pemograman baik yang berjalan sendiri untuk mengatur 

animasi yang ada di dalamnya. 
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E. Komponen Adobe Flash Professional CS6 

 

Gambar 1. Komponen Adobe Flash CS6 

1. Create from template digunakan untuk membuka template-template yang 

sudah disediakan di Adobe Flash CS6. 

2. Create New digunakan untuk membuat atau membuka file dokumen baru. 

3. Learn digunakan untuk menjelaskan dasar-dasar penggunaan yang ada di 

Adobe Flash. 

4. Open a recent item digunakan untuk membuka file dokumen yang baru saja 

dibuat atau disimpan. 

5. Open digunakan untuk membuka file yang tersimpan di folder pada komputer. 

6. Don’t show again digunakan untuk menyembunyikan tampilan awal Adobe 

Flash CS6. 
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Gambar 2. Lembar Kerja Adobe Flash CS6 

Adobe Flash CS6 mempunyai tampilan lembar kerja seperti gambar di atas, 

terdapat berbagai macam menu yang dapat digunakan guna mempermudah 

pengguna dalam memanfaatkan Adobe Flash CS6. Pada lembar kerja terdapat 

toolbox, timeline, serta stage. 

 

Gambar 3. Toolbox 

Toolboox adalah sebuah panel yang berisi peralatan yang berguna untuk 

membuat suatu desain animasi mulai dari tombol seleksi, pen, pensil, warna, dll. 
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Gambar 4. Timeline 

Timeline digunakan untuk menentukan durasi animasi, jumlah layer, frame, 

menempatkan script dan beberapa keperluan animasi lainnya. Semua bentuk 

animasi yang di buat akan diatur dan ditempatkan pada layer dalam timeline. 

 

 

Gambar 5. Stage 

Stage adalah lembar kerja yang digunakan untuk membuat animasi dalam 

program adobe flash CS6. 

F. Pengembangan Media Pembelajaran 

Proses pengembangan media pembelajaran berbasis flash pada mata 

pelajaran konstruksi beton bertulang bahasan konstruksi beton bertulang untuk 

bangunan tahan gempa menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development), metode ini digunakan bertujuan untuk 

menghasilkan sebuah produk baru melalui proses pengembangan. R&D 
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mempunyai beberapa macam model penelitian dan pengembangan diantaranya 

yakni model 4D dan model ADDIE. Model 4D merupakan singkatan dari Define, 

Design, Development and Dissemination yang dikembangkan oleh Thiagarajan 

(1974), sedangkan model ADDIE merupakan singkatan dari Analisis, Desain, 

Development, Implementasi dan Evaluasi yang dikembangkan oleh Dick and Carry 

(1996). 

Pada proses pengembangannya model 4D mempunyai tahap-tahapan yang 

harus dilalui, dalam Mulyatiningsih (2014: 196) disebutkan beberapa tahapan 

tersebut diantaranya sebagai berikut : 

1. Define (Pendefinisian) 

Kegiatan ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syaratsyarat 

pengembangan. Pada model lain kegiatan ini sering disebut dengan kegiatan 

analisis kebutuhan. Tiap produk yang dikembangkan membutuhkan analisis 

yang berbeda-beda. Pada tahap pendefinisian ini dilakukan kegiatan analisis 

kebutuhan pengembangan, syarat-syarat pengembangan produk yang sesuai 

dengan kebutuhan pengguna serta model penelitian dan pengembangan yang 

cocok untuk mengembangkan produk. 

2. Design (Perancangan) 

Pada tahap perancangan peneliti sudah membuat produk awal (prototype). 

Pada tahapan ini peneliti menyiapkan kerangka konseptual model 

pembelajaran (materi, media, alat evaluasi) dan mensimulasikan penggunaan 

model dalam lingkup kecil. Sebelum rancangan produk dilanjutkan ke tahap 

berikutnya, maka rancangan produk tersebut perlu divalidasi. Validasi ini 

dilakukan oleh teman sejawat seperti dosen atau guru dari bidang studi yang 
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sama. Berdasarkan hasil validasi tersbut, ada kemungkinan rancangan 

produk masih perlu diperbaiki sesuai dengan saran validator. 

3.    Development (Pengembangan) 

Tahap pengembangan dilakukan dengan cara menguji isi media yang 

dikembangkan kepada pakar saat validasi rancangan dan peserta didik yang 

akan memanfaatkan media pembelajaran. Hasil pengujian kemudian 

digunakan untuk revisi sehingga media pembelajaran tersebut benar-benar 

telah memenuhi kebutuhan pengguna. Guna mengetahui efektivitas 

penggunaan media tersbut dapat dilanjutkan dengan kegiatan memberi soal 

latihan kepada peserta didik. 

4.    Disseminate (Penyebarluasan) 

Kegiatan penyebarluasan ini dilakukan dengan cara sosialisasi media melalui 

pendistribusian dalam jumlah terbatas kepada ahli media, ahli materi dan guru 

pengampu mata pelajaran konstruksi beton bertulang. Pendistribusian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh respons, umpan terhadap bahan ajar yang 

dikembangkan.  

Pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan model ADDIE 

(Analisis, Desain, Development, Implementasi, Evaluasi) yang dikembangkan oleh 

Dick and Carry pada tahun 1996 meliputi beberapa proses. Langkah dalam 

pengembangan pembelajaran model ADDIE sebagai berikut: 

1. Analysis 

Pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu analisis mengenai perlunya 

pengembangan media pembelajaran baru, peneliti juga perlu menganalisis 

kelayakan dan syarat-syarat pengembangan media baru tersebut. Tahap 
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analisis ini merupakan tahapan mencari informasi di lapangan, yang dapat 

dijadikan sebagai alasan perlunya dikembangkan sebuah media. 

2. Design 

Kegiatan ini meliputi penetapan tujuan belajar, merancang skenario media 

pembelajaran yang akan dibuat serta merancang alat evaluasi hasil belajar. 

Pada tahap ini peneliti perlu mengidentifikasi cakupan materi yang dapat 

diterapkan dalam media pembelajaran. Pada tahap desain peneliti menyusun 

peta materi, peta kompetensi, flowchart, GBIM (Garis-garis Besar Isi Media) 

dan naskah. 

3. Development 

Setelah peneliti merancang desain media pembelajaran yang akan dibuat, 

kemudian masuk pada kegiatan pengembangan (development), pada 

kegiatan pengembangan ini merupakan realisasi dari kegiatan desain media 

pembelajaran yang telah dirancang. Realisasi tahap desain yakni 

pengembangan sebuah media dalam bentuk produk media pembelajaran 

yang siap diimplementasikan. Setelah pengembangan produk media 

pembelajaran telah selesai, produk tersebut perlu divalidasi oleh ahli materi 

dan ahli media sebelum produk diimplementasikan di kelas. 

4.  Implementation 

Tahapan berikutnya yakni implementasi media pembelajaran ke dalam kelas. 

Melalui tahapan ini media yang telah dirancang kemudian diimplementasikan 

dalam proses pembelajaran di kelas. Media pembelajaran ini 

diimplementasikan di kelas dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana 

media pembelajaran efektif digunakan dalam pembelajaran di kelas. 
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5.  Evaluation 

Setelah tahap implementasi kemudian masuk pada tahap evaluasi, tahapan 

ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan proses 

pembelajaran mengunakan media pembelajaran. Tahap evaluasi dapat 

dilakukan dengan memberikan soal kepada peserta didik yang digunakan 

sebagai alat ukur keberhasilan penggunaan media pembelajaran. 

 

G. Materi Konstruksi Beton Bertulang 

1. Penjelasan tentang gempa 

Berdasarkan seismology, gempa tektonik dijelaskan oleh “Teori Lapisan 

Tektonik”. Teori ini menyebutkan bahwa lapisan bebatuan terluar yang disebut 

lithosphere mengandung banyak lempengan. Di bawah lithospere ada lapisan 

yang disebut athenosphere, lapisan ini seakan-akan melumasi bebatuan 

tersebut sehingga mudah bergerak. Di sekitar lokasi pertemuan lempeng ini 

akumulasi energi tabrakan terkumpul sampai suatu titik dimana lapisan bumi 

tidak lagi sanggup menahan tumpukan energi sehingga lepas berupa gempa 

bumi. Pelepasan energi sesaat ini menimbulkan berbagai dampak terhadap 

bangunan karena percepatan gelombang seismik, tsunami, longsor, dan 

liquefaction. Ada dua besaran yang biasa digunakan untuk mengukur 

kekuatan gempa bumi, yaitu Skala Richter dan Skala dari Marcalli yang telah 

dimodifikasi (MMI, Modified Mercalli Intensity). Skala Richter atau Richter 

Magnitude yaitu suatu ukuran dari besarnya energi yang dilepaskan oleh 

sumber/pusat gempa (hypocentre). Sedangkan MMI adalah besar kecilnya 

getaran permukaan di tempat bangunan berada. Skala MMI tersebut dibuat 

berdasarkan pengamatan manusia terhadap derajat kerusakan yang 
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ditimbulkan oleh gempa terhadap bangunan, yang terdiri dari 12 skala 

Intensitas yaitu skala : 

I. Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa 

orang. 

II. Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang 

digantung bergoyang. 

III. Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada 

truk berlalu. 

IV. Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, diluar oleh 

beberapa orang terbangun, gerabah pecah, jendela/pintu gemerincing 

dan dinding berbunyi. 

V. Getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak 

terbangun, gerabah pecah, jendela rusak, barang-barang terpelanting, 

tiang-tiang dan lain-lain barang besar tampak bergoyang, bandul lonceng 

dapat berhenti. 

VI. Getaran dirasakan oleh semua penduduk kebanyakan semua terkejut 

dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik 

rusak, kerusakan ringan. 

VII. Tiap-tiap orang keluar rumah, kerusakan ringan pada rumah-rumah 

dengan bangunan dan kontruksi yang baik, sedangkan pada bangunan 

dengan kontruksi kurang baik terjadi retakretak kemudian cerobong asap 

pecah, terasa oleh orang yang naik kendaraan. 

VIII. Kerusakan ringan pada bangunan dengan kontruksi yang kuat, retak-

retak pada bangunan yang kuat, dinding dapat lepas dari rangka rumah, 
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cerobong asap dari pabrik-pabrik dan monumen-monumen roboh, air 

menjadi keruh.  

IX. Kerusakan pada bangunan yang kuat rangka-rangka rumah menjadi tidak 

lurus banyak retak-retak pada bangunan yang kuat, rumah tampak agak 

berpindah dari fondasinya, pipapipa dalam rumah putus. 

X. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka-rangka rumah lepas dari 

fondasinya, tanah terbelah, rel melengkung, tanah longsor ditiap-tiap 

sungai dan ditanah-tanah yang curam. 

XI.  Bangunan-bangunan hanya sedikit yang tetap berdiri. Jembatan rusak, 

terjadi lembah, pipa dalam tanah tidak dapat dipakai sama sekali, tanah 

terbelah, rel melengkung sekali.  

XII. Hancur sama sekali, gelombang tampak pada permukaan tanah, 

pemandangan menjadi gelap, benda-benda terlempar ke udara. 

2. Pengertian Bangunan Tahan Gempa 

Pengertian rumah tahan gempa bukan berarti suatu bangunan rumah yang 

tak akan rusak/roboh jika terlanda gempa. Gempa adalah kekuatan alam yang 

kekuatannya tak dapat diduga sehingga tidak rasional untuk membangun 

rumah yang benar-benar tahan terhadap gempa berapapun intensitasnya. 

Suatu batasan-batasan teknis diperlukan dengan tetap mengedepankan 

aspek keamanan, namun secara ekonomi masih rasional. Batasan-batasan 

tersebut selanjutnya diadopsi dalam persyaratan teknis bangunan tahan 

gempa. Secara umum filosofi bangunan tahan gempa adalah sebagai berikut 

: 

1. Bila terjadi gempa ringan, bangunan tidak boleh mengalami kerusakan 

baik pada komponen non-struktural (dinding retak, genting dan langit-
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langit jatuh, kaca pecah, dsb) maupun pada komponen strukturalnya 

(kolom dan balok retak, pondasi amblas, dsb). 

2. Bila terjadi gempa sedang, bangunan boleh mengalami kerusakan pada 

elemen nonstrukturnya akan tetapi elemen strukturnya (misalnya: 

fondasi, dinding beton struktur, kolom struktur, balok struktur) tidak boleh 

rusak. 

3. Bila terjadi gempa besar, bangunan boleh mengalami kerusakan baik 

pada elemen nonstrukturnya maupun elemen strukturnya, tetapi tidak 

sampai roboh, sehingga penghuni bangunan masih mempunyai waktu 

untuk keluar menyelamatkan diri. 

Konsep bangunan tahan gempa pada dasarnya adalah upaya untuk membuat 

seluruh elemen rumah menjadi satu kesatuan yang utuh, yang tidak 

lepas/runtuh akibat gempa sehingga beban dapat ditanggung dan disalurkan 

secara bersama-sama dan proposional. Penerapan konsep tahan gempa 

antara lain dengan cara membuat sambungan yang cukup kuat diantara 

berbagai elemen tersebut serta pemilihan material dan pelaksanaan yang 

tepat. Penggunan bahan yang baik dan mempunyai mutu sesuai yang 

disyaratkan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam membuat 

rumah tahan gempa. Untuk mendapatkan mutu bangunan yang baik, 

pengerjaan rumah tahan gempa, harus mengikuti prosedur-prosedur yang 

baik dan benar. 

Bentuk bangunan yang baik adalah berbentuk simetris (bujursangkar, segi 

empat) dan mempunyai perbandingan sisi yang baik yaitu panjang < 3 kali 

lebar, ini dimaksudkan untuk mengurangi gaya puntir yang terjadi pada saat 

terjadi gempa. Untuk bangunan yang panjang dapat dilakukan pemisahan 
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ruangan (dilatasi) sehingga dapat mengurangi efek gempa. Juga harus 

diperhatikan bukaan akibat jendela dan pintu tidak boleh terlalu besar. Apabila 

bukaan itu besar akan terjadi pelemahan pada jendela dan pintu tersebut. 

3. Material 

Penggunan bahan yang baik dan mempunyai mutu sesuai yang disyaratkan 

merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam membuat rumah tahan 

gempa. Untuk mendapatkanmutu bangunan yang baik, pengerjaan rumah 

tahan gempa harus mengikuti prosedur-prosedur yang baik dan benar. 

a. Batu Kali 

Syarat batu kali yang baik adalah : 

− Bermutu baik, keras dan bersiku. 

− Bersih dari kotoran. 

− Mempunyai ukuran yang proposional (10 – 15 cm). 

b.  Pasir 

Syarat pasir yang baik adalah : 

− Mempunyai diameter antara 0,25 – 5 mm. 

− Tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% atau pun kotoran 

lainnya yang dapat menggangu kualitas bangunan. 

− Jika digunakan pasir yang diambil dari laut harus dicuci terlebih 

dahulu dan dipastikan tidak bersifat asin/garam yang dapat merusak 

pembesian. 

− Mempunyai butiran tajam dan keras. 

− Tidak dalam keadaan basah, mengumpal dan lengket. 

c. Kerikil 
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Kerikil yang digunakan terbagi dua, yaitu kerikil alam yang berasal dari 

sungai dan kerikil batu pecah yang merupakan hasil produksi dari mesin 

stone crusher. Kerikil batu pecah mempunyai mutu yang lebih baik dari 

pada kerikil alam, hal ini disebabkan kerikil tersebut bersudut sehingga 

menghasilkan ikatan yang lebih baik dengan mortal. 

Syarat kerikil yang baik adalah: 

− Diameter minimum adalah 5 mm sedangkan diameter maksimum 

adalah 20 mm. 

− Bermutu baik, keras, kasar dan bersudut. 

− Bersih dari lumpur (dibawah 1%) atau pun kotoran lainnya yang dapat 

menggangu kualitas bangunan. 

− Mempunyai perbandingan yang proposional antara diameter yang 

berbeda (gradasi). 

d. Semen 

Semen yang digunakan adalah Semen Portland atau yang biasa dikenal 

sebagai semen tipe I. 

Syarat semen yang baik adalah : 

− Karung pembungkus semen dalam keadaan baik dan tidak koyak. 

− Tersimpan dalam keadaan yang baik dan tidak terkena pengaruh 

cuaca dan kelembaban. 

− Tidak mengeras, bergumpal-gumpal atau basah. 

e. Tulangan Baja 

Tulangan baja (besi) secara umum terbagi dua, tulangan ulir dan tulangan 

polos. Tulangan ulir mempunyai kualitas yang lebih baik serta mempunyai 

ikatan yang lebih kuat dengan mortar. Tulangan merupakan bagian yang 
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terpenting untuk membuat strutur beton bertulang mempunyai sifat daktail 

yang baik. Seperti diketahui beton hanya mampu menerima kuat tarik 

sekitar 10% dari kuat tekan, sehingga sebagian besar kuat tarik akan di 

ambil alih oleh tulangan. Untuk itu kualitas tulangan harus memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan. Mutu tulangan baja yang digunakan 

minimal adalah U-24 yang mempunyai tegangan leleh (kuat tarik) 

minimum 2400 kg/cm2 (240 Mpa). 

Syarat tulangan yang baik adalah : 

− Tidak boleh berkarat, retak dan bengkok. 

− Bukan merupakan tulangan bekas. 

− Terlindung dari pengaruh cuaca dan kelembapan. 

− Mempunyai diameter dan luas area yang sesuai dengan permintaan. 

f.   Batu Bata 

Untuk mengetahui kekuatan bata dapat dilakukan pengetesan secara 

manual, yaitu dengan cara bata ditumpuk dengan ketinggian sekitar 1 

meter kemudian dipijak oleh orang dewasa. Untuk mendapat bata yang 

jenuh air, sebelum digunakan bata tersebut direndam dalam air. 

Syarat batu bata yang baik adalah : 

− Kuat 

− Mempunyai bentuk yang persegi, lurus dan seragam. 

− Warna merah tua. 

− Tidak retak dan tidak cacat (tidak sompel). 

− Dimasak pada suhu yang tepat. 

− Tahan bila direndam. 
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g.  Air 

Ciri-ciri air yang baik adalah : 

− Air yang digunakan memenuhi persyaratan air minum. 

− Tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. 

− Tidak mengandung bahan-bahan yang dapat menurunkan mutu 

beton (zat kimia, zat organic, minyak, dan garam). 

h. Kayu 

Kayu yang digunakan sebaiknya yang mempunyai kuat kelas I (seperti 

Ulin, sawo kecik, dll.) dan Kelas II (seperti meuranti, damar, dll.) 

Ciri-ciri Kayu yang baik : 

− Kayu harus kering. 

− Mempunyai umur yang cukup. 

− Tidak boleh terlalu banyak cacat dan retak. 

− Mata kayu tidak terlalu besar. 

i. Atap 

Bahan yang digunakan sebagai atap adalah seng atau genteng dari 

material ringan. Seng bisa dipilih karena ringan sehingga tidak 

memberikan beban yang besar kepada struktur bangunan. 

Ciri-ciri Seng yang baik : 

− Mempunyai ketebalan yang cukup (minimum 3 mm). 

− Tidak berkarat dan tidak bocor. 

− Lekukan seng sesuai dengan desain. 

Jika genteng sebagai pilihan maka sebaiknya dipilih genteng yang 

dapat dipaku dengan reng. 
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4. Konstruksi 

a. Pondasi 

Pondasi merupakan bagian dari struktur yang paling bawah dan berfungsi 

untuk menyalurkan beban ke tanah. 

− Pondasi harus diletakan pada tanah yang keras. 

− Kedalaman minimum untuk pembuatan pondasi adalah 60 cm. 

− Pekerjaan pasangan batu kali ini menggunakan adukan campuran 1 

semen : 4 pasir. 

− Pasangan batu kali untuk pondasi dikerjakan setelah lapisan urug 

dan aanstamping selesai dilakukan. 

− Pondasi juga harus mempunyai hubungan kuat dengan sloof, hal ini 

dapat dilakukan dengan pembuatan angker antara sloof dan pondasi 

dengan jarak 0,5 meter. 

b. Beton 

− Beton yang digunakan untuk beton bertulang dapat menggunakan 

perbandingan 1 semen : 2 pasir : 3 kerikil. 

− Air yang digunakan adalah ½ dari volume semen (fas 0,5). 

Perbandingan ini merupakan perbandingan volume. Sebagai 

penakar dapat menggunakan peralatan yang tidak sukar dicari 

seperti ember ataupun timba. 

− Mutu yang diharapkan dapat tercapai dengan perbandingan di atas 

adalah sekitar K-225. 

− Pengecoran beton dianjurkan dilakukan secara berkesinambungan 

(tidak berhenti di setengah balok atau di setengah kolom). 
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− Pengadukan beton sedapat mungkin menggunakan alat pencampur 

beton (beton molen). 

− Apabila pencampuran beton dilakukan secara manual yang 

pengadukan betonnya menggunakan tenaga manusia, dianjurkan 

untuk mengunakan bak dari bahan metal atau bahan lain yang kedap 

air. 

c. Cetakan beton/bekesting. 

Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam menggunan bekesting. 

Diantaranya adalah : 

− Pemasangan bekesting harus kokoh dan kuat sehingga tahan 

terhadap getaran yang ditmbulkan pada saat pengecoran. 

− Setiap selesai pemasangan, harus diteliti ulang baik kekuatan 

maupun bentuknya. 

− Cetakan beton dibuat dari bahan yang baik sehingga mudah pada 

saat dilepaskan tanpa mengakibatkan kerusakan pada beton. 

− Bekisting baru boleh dibuka setelah 28 hari. Selama beton belum 

mengeras harus dilakukan perawatan dengan menyiram beton 

dengan air. 

d. Beton bertulang 

− Beton bertulang merupakan bagian yang terpenting dalam membuat 

rumah menjadi tahan gempa. Pengerjaan dan kualitas dari beton 

bertulang harus sangat diperhatikan. Penggunaan alat bantu seperti 

molen dan vibrator sangat disarankan. 
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− Untuk membuat sruktur beton bertulang (balok, sloof, ring balk) 

menjadi satu kesatuan sistem pengakeran dan penerusan tulangan 

harus dilakukan dengan baik. 

− Tulangan yang digunakan untuk beton bertulang mempunyai 

diameter (D) minimum 10 mm dengan jarak sengkang 150 mm baik 

pada bagian dekat pertemuan maupun di bagian tengah. 

− Pada sambungan antara balok dan kolom tulangan harus masuk 

minimal 40D. Sebagai contoh jika digunakan tulangan dengan 

diameter 10 mm maka panjang tulangan yang masuk minimal 40 x 

10 = 400 mm. 

− Adapun ukuran beton bertulang yang digunakan adalah : sloof 15 x 

20 cm, kolom utama 16 x 16 cm, ring balk 15 x 18 cm, dan balok 

kuda2 15 x 18 cm. 

e. Begel atau sengkang 

− Begel berfungsi untuk memastikan tulangan dalam senantiasa dalam 

keadaan lurus (tidak melengkung) pada saat terjadi gempa. Juga 

untuk menjaga beton tidak menggelembung (pecah) akibat gaya 

desak yang terjadi. 

− Diameter minimal yang digunakan untuk begel ini adalah diameter 8 

mm. Pembengkokan (kait) begel ini harus mencapai sudut 135 

dengan panjang bengkokan tidak kurang dari 10D. 

− Letak kait pada tulangan juga harus secara bervariasi, tidak boleh 

kait terletak pada satu arah atau sisi saja. 
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− Agar diperoleh efek angkur yang maksimum dari besi tulangan, maka 

pada setiap ujung tulangan harus ditekuk ke arah dalam balok hingga 

115, seperti ditunjukan pada gambar di bawah. 

 

Gambar 6. Tekukan besi 

f. Dinding/pasangan batu bata. 

− Mortar (spesi) yang digunakan pada ikatan antar bata dan plesteran 

dapat digunakan perbandingan 1 semen : 4 pasir, pada bagian yang 

memerlukan kedap air dapat digunakan 1 semen : 2 pasir. 

− Untuk menjaga ikatan antara bata dan kolom ataupun balok serta 

sloof, maka setiap jarak 50 cm dipasang angker dengan panjang 

sekitar 30 cm menggunakan besi diameter 8 mm. 

− Sebelum dipasang, batu bata harus direndam terlebih dahulu dalam 

air dengan tujuan agar air spesi tidak diserap oleh bata. 

− Setiap pemasangan bata harus terisi padat dengan spesi minimal 1 

cm. 

g. Plesteran 

− Sebelum di plaster seluruh permukaan dinding, kolom dan balok 

harus dibasahi dulu dengan air sampai mencapai keadaan jenuh. 

− Pembersihan terhadap permukaan juga harus dilakukan sebelum 

dilakukan plesteran. 

h. Kusen 



37 
 

− Pada kusen harus dipasang angker yang akan ditanamkan kolom. 

− Jika bukaan akibat kusen terlalu besar, maka harus digunakan balok 

latei pada bagian atas kusen, karena kusen tidak sanggup menahan 

beban yang besar. Dalam desain bangunan ini balok latei disatukan 

dengan kayu kusen atas. 

i. Kuda-kuda 

Kuda-kuda ada dua macam yaitu kuda-kuda kayu dan kuda-kuda bata. 

− Untuk membuat dudukan yang kuat, maka kuda-kuda kayu dipasang 

baut plat besi yang sudah ditanam pada tiang/kolom. 

− Sambungan kayu merupakan bagian terlemah dari struktur kuda-

kuda sehingga harus dilakukan dengan metode yang benar. 

− Untuk menghindari terjadinya pelemahan pada saat goncangan, 

ikatan angin harus digunakan. 

− Kuda-kuda bata akan diperkuat dengan beton bertulang (ring balk). 

Luas dinding tidak boleh terlalu besar, sehingga penggunan kolom 

tambahan sangat disarankan. 

5. Sistem Pemasangan Tulangan 

a. Pertemuan antara balok dan kolom 

Tulangan pada ujung balok harus dibengkokkan kebagian dalam kolom, 

dengan panjang bengkokan minimal 40 kali diameter tulangan utama.  
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(DPU, 2006) 

Gambar 7. Detail Penulangan Hubungan Balok dan Kolom 

b. Pertemuan antara kolom dan ringbalk 

Tulangan pada ujung kolom harus dibengkokkan kebagian dalam 

ringbalk, dengan panjang bengkokan minimal 40 kali diameter tulangan 

utama. Secara detail digambarkan pada gambar 2.8. 

 

(DPU, 2006) 

Gambar 8. Detail Penulangan Hubungan Kolom dan Ringbalk 

c. Pertemuan antara kolom dan sloof 

Tulangan pada ujung kolom harus dibengkokkan kebagian dalam sloof, 

dengan panjang bengkokan minimal 40 kali diameter tulangan utama. 

Secara detail digambarkan pada gambar 2.9. 

Tulangan begel 

baja D8-150 

Tulangan utama 

4D10 

Tulangan utama 

baja 10 mm 

Tulangan begel 

baja 8 mm 



39 
 

 

 

(DPU dan JICA, 2009) 

Gambar 9. Detail Penulangan Hubungan Kolom dan Sloof 

d. Pertemuan antara plat lantai dengan balok 

Tulangan atas plat lantai harus dibengkokkan kebagian dalam balok, 

dengan panjang bengkokan minimal 40 kali diameter tulangan, 

sedangkan tulangan bawah plat lantai masuk menerus ke dalam balok 

dan tidak perlu dibengkokkan. 

e. Hubungan balok anak dan balok induk 

Tulangan atas balok anak menerus melewati balok induk bagian dalam 

dan ditekuk kebawah minimal 40 kali diameter tulangannya sebagai 

panjang penyaluran, sedangkan tulangan bawah balok anak menerus ke 

dalam balok induk dan ditekuk ke atas hingga 30 kali diameter 

tulangannya. 

f. Hubungan ringbalk atas dengan kolom pinggir  

60 cm 

15 cm 

60 cm 
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Tulangan atas dan bawah ringbalk menerus melewati kolom bagian 

dalam dan ditekuk kebawah hingga 40 kali diameter tulangannya. Secara 

detail digambarkan pada gambar 2.10. 

 

(DPU, 2006) 

Gambar 10. Detail Penulangan Hubungan Ringbalk Atas dan Kolom Pinggir 

g. Hubungan balok lantai dengan kolom pinggir 

Tulangan atas dan bawah balok diteruskan ke dalam kolom dan ditekuk 

ke bawah minimal 40 kali diameter tulangan balok. Secara detail 

digambarkan pada gambar 2.11. 

Tulangan utama 

4D10-150 
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(DPU, 2006) 

Gambar 11. Detail Penulangan Hubungan Balok Lantai dan Kolom Pinggir 

h. Hubungan balok lantai dengan kolom tengah 

Tulangan atas dan bawah balok diteruskan melewati tengah kolom dan 

pada bagian pertemuan balok dan kolom, tulangan sengkang kolom 

harus tetap dipasang menerus kekolom di atas atau di bawahnya. Secara 

detail digambarkan pada gambar 2.12. 
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(DPU, 2006) 

Gambar 12. Detail Penulangan Hubungan Balok Lantai dan Kolom Tengah 

i. Sambungan tulangan kolom di tengah bentang 

Untuk menyambung tulangan kolom di tengah bentang (di antara dua 

lantai) maka tulangan yang menerus dari lantai bawah ditekuk ke dalam 

dan diluruskan kembali ke atas sepanjang 40 kali diameter tulangan 

kolom, lalu tulangan yang menyambung diletakan di atas tekukan 

tulangan kolom dari lantai bawah. Secara detail digambarkan pada 

gambar 2.13. 
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(DPU, 2006) 

Gambar 13. Detail Penulangan Kolom di Tengah Bentang 

j. Pengangkuran sloof ke pondasi menerus 

Untuk rumah yang menggunakan fondasi menerus batu kali, sloof yang 

diletakan di atas fondasi harus diangkur ke fondasi dengan jarak angkur 

1 meter dan lubang tempat angkur pada fondasi diisi dengan beton. 

Secara detail digambarkan pada gambar 2.14. 
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(DPU dan JICA, 2009) 

Gambar 14. Detail Pengangkuran Sloof ke Pondasi Menerus 

 

H. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh orang 

lain dan topik yang diambil hampir sama dengan yang diteliti oleh peneliti. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai 

berikut:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Rafi’ud Darajat dengan skripsi yang 

berjudul “Pengembangan Media Model Bangunan Tahan Gempa Sebagai 

Pembelajaran pada Mata Pelajaran Ilmu Bangunan Gedung di SMK Negeri 1 

Purworejo” menyimpulkan bahwa hasil implementasi media menunjukan 

adanya dampak positif terhadap hasil belajar siswa dengan kenaikan nilai 

pretest dan posttest rata-rata mencapai 42,70% dengan perolehan gain score 

sebesar 0,541 dalam kategori sedang. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zamroni dengan skripsi yang 

berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Flash pada Mata 

Pelajaran Fisika Pokok Bahasan Elastisitas Kelas XI SMA N 1 Sukorejo” 

menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang 

dikembangkan efektif diterapkan untuk menunjang pembelajaran. 

Berdasarkan hasil tes yang diberikan kepada siswa, rata-rata hasil belajar 

siswa telah mencapai KKM (Kriteria Kelulusan Minimal) yakni 84,7, sehingga 

disimpulkan bahwa media pembelajaran efektif diterapkan dalam 

pembelajaran. Saran dari penelitian ini yakni media pembelajaran yang telah 

dikembangkan efektif, hendaknya guru memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis flash guna menunjang pembelajaran di kelas. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Harmanto deangan Jurnal yang berjudul 

”Pengembangan Media Animasi Pembelajaran Detail Konstruksi Bangunan 

Gedung 2 Lantai Menurut Standar Perencanaan Struktur dengan 3D Google 

Sketchup” membuktikan dari kesimpulan bahwa hasil kelayakan media 

pembelajaran ini berdasarkan penilaian guru sebanyak 2 orang dapat 

dikategorikan “sangat layak” dan berdasarkan penilaian siswa sebanyak 31 

orang dapat dikategorikan “sangat layak” sehingga media pembelajaran yang 

dikembangkan dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran pada 

mata pelajaran Gambar Konstruksi Bangunan Gedung untuk kelas XI TGB.  
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I. Kerangka Berpikir  

Pengembangan media dalam sebuah proses pembelajaran dapat 

berpengaruh dalam pembelajaran itu sendiri. Berbagai jenis media pembelajaran 

yang dapat disesuaikan dengan pelajarannya. Selain itu, media pembelajaran 

dapat digunakan sebagai alat bantu yang efektif dan efisien dalam mengajar. 

Proses pembelajaran Konstruksi Beton Bertulang di SMK Negeri 1 Seyegan 

masih menggunakan metode konvensional, seperti ceramah. Harapannya dengan 

pengembangan media pembelajaran berbasis flash ini dapat meningkatkatkan 

keefektifan dan sebagai media penunjang dalam proses pembelajaran. 
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KERANGKA BERFIKIR 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INPUT PROSES OUTPUT 

Kondisi dilapangan  
1. Minimnya penggunaan media 

pembelajaran oleh pendidik dalam 

proses belajar mengajar, terutama 

dalam penggunaan media 

pembelajaran berbasis flash. 

2. Pemahaman peserta didik pada 

mata pelajaran Konstruksi Beton 

Bertulang cenderung rendah 

dikarenakan penyampaian materi 

pelajaran yang kurang menarik dan 

kurangnya komunikasi antara guru 

dengan peserta didik dalam 

pembelajaran. 

3. Media pembelajaran dan metode 

pembelajaran yang menarik dan 

komunikatif dapat meningkatkan 

peran serta peserta didik dalam 

proses pembelajaran masih belum 

banyak dikembangkan.  

 

Masalah  

Membutuhkan media pembelajaran 

yang efektif dan efisien sebagai media 

penunjang pada mata pelajaran 

Konstruksi Beton Bertulang materi 

Bangunan Tahan Gempa untuk peserta 

didik SMK Negeri 1 Seyegan 

 

Media pembelajaran interaktif  

Konstruksi Beton Bertulang untuk 

Bangunan Tahan Gempa 

Dibuat dalam 

bentuk 

Dihasilkan karakteristik media yang 

dibutuhkan 

Dihasilkan rancangan awal media 

pembelajaran (berbasis flash) 

Validasi oleh ahli materi dan ahli media 

Produk divalidasi oleh guru pengampu 

mata pelajaran konstruksi beton 

bertulang kelas XII jurusan TKBB 

Media pembelajaran interaktif  

Konstruksi Beton Bertulang untuk 

Bangunan Tahan Gempa yang 

layak digunakan dalam 

pembelajaran 

Produk diserahkan kepada guru 

pengampu mata pelajaran 

konstruksi beton bertulang kelas 

XII jurusan TKBB SMK Negeri 1 

Seyegan untuk dapat digunakan 

lebih lanjut. 

Tahap Pendefinisian 

Tahap Perancangan 

Tahap Pengembangan 

Revisi (jika dibutuhkan) 

Revisi (jika dibutuhkan) 

dan dihasilkan 

Tahap Penyebaran 

DAMPAK 

Dampak 

1. Proses pembelajaran dapat 

berjalan secara optimal. 

2. Peserta didik dapat belajar 

secara mandiri sehingga 

mendorong peserta didik untuk 

lebih aktif dalam belajar. 

3. Hasil lebih optimal 

4. Pemahaman peserta didik 

lebih meningkat 
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J. Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan uraian rumusan masalah, landasan teori, dan kerangka berpikir 

yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, 

yaitu: 

1. Seberapa besar tingat kelayakan media pembelajaran berbasis flash pada 

mata pelajaran konstruksi beton bertulang untuk bangunan tahan gempa di 

SMK Negeri 1 Seyegan menurut ahli materi ? 

2. Seberapa besar tingat kelayakan media pembelajaran berbasis flash pada 

mata pelajaran konstruksi beton bertulang untuk bangunan tahan gempa di 

SMK Negeri 1 Seyegan menurut ahli media ? 

3. Seberapa besar tingat kelayakan media pembelajaran berbasis flash pada 

mata pelajaran konstruksi beton bertulang untuk bangunan tahan gempa di 

SMK Negeri 1 Seyegan menurut guru pengampu mata pelajaran konstruksi 

beton bertulang ? 
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