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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Kajian Teori 

1. Pembelajaran 

Istilah pembelajaran mungkin sudah tidak asing lagi didengar, istilah 

pembelajaran ini tentu memiliki hubungan yang cukup erat dengan kata 

belajar, dimana pembelajaran merupakan suatu metode, prosedur ataupun 

cara untuk membentuk manusia menjadi lebih baik  dalam segala aspek 

dengan cara belajar.   

a. Definisi Pembelajaran 

Pengertian pembelajaran yang tertuang pada UU Nomor 20 tahun 

2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa 

“Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Menurut Rombepajung 

(Muhammad Thabrani & Arif Mustofa, 2013: 18) memberikan penjabaran 

bahwa pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata pelajaran atau 

pemerolehan suatu keterampilan melalui pelajaran, pengalaman, atau 

pengajaran.  Menurut Nasution (2005) mendefinsikan bahwa pembelajaran 

sebagai suatu aktifitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-

baiknya dan menghubungkannya dengan anak didik sehingga terjadi proses 

belajar. Gagasan diatas dapat dilihat bahwasannya dari proses pembelajaran 

akan dititik beratkan pada interaksi antara peserta didik dan tenaga pengajar, 

oleh sebab itu objek tersebut akan memerankan peran penting sebagai pusat 
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perhatian dalam sistem kependidikan dan proses pembelajaran. Manusia 

merupakan objek pembelajaran yang utama dikarenakan kedudukan 

manusia sebagai komponis ataupun kreator, pengawas, penyelenggara 

sekaligus sebagai pengguna edukasi.  

Pengertian dari pembelajaran yang telah diuraikan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran ialah suatu proses atau metode yang 

dirancang agar para tenaga pendidik dapat melakukan proses belajar-

mengajar untuk mencapai sebuah tujuan serta standar keberhasilan yang 

telah ditentukan. Parameter keberhasilan dari proses pembelajaran ini adalah 

terinternalisasi nilai yang telah dirancang dalam sistem kependidikan dalam 

beberapa tahap yaitu kognitif, afektif, konatif dan praktik. 

b. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan merupakan langkah awal dalam suatu progres untuk mencapai 

kesuksesan, dari kata lain dapat kita artikan sebagai kunci untuk 

merumuskan sesuatu yang akan dikerjakan. Tujuan pembelajaran 

merupakan tujuan yang mendeskripsikan aspek apa saja yang harus dimiliki 

oleh peserta didik setelah mengikuti proses belajar-mengajar dari aspek 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap. 

Menurut Jasa Ungguh Muliawan (2014) tujuan pembelajaran adalah 

arah atau sasaran akhir yang dicapai melalui pendidikan. Mengingat 

pentingnya langkah dalam menentukan tujuan, menjadikan perumusan dari 

maksud dari pembelajaran harus berlandaskan pada standari dari kompetensi 
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dan standar kompetensi dasar serta parameter yang sudah disusun dan 

ditentukan. 

Tujuan pembelajaran juga wajib dirumuskan dengan rinci dan lengkap 

agar meminimalisir kesalahan dalam penafsiran. Penyusunan tujuan 

pembelajaran wajib jelas, singkat, tidak berbelit-belit, spesifik dan tujuan 

dapat diukur agar dapat dilakukannya evaluasi. Tujuan pembelajaran harus 

mencakup dalam berbagai aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, maupun 

konatif. 

c. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran ialah sebuah kaidah untuk menjalankan atau 

menyampaikan sebuah isi dari materi pembelajaran yang akan diberikan 

kepada peserta didik agar dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan. 

Proses belajar-mengajar termuat beraneka metode pembelajaran yang dapat 

diaplikasikan selama pembelajaran berjalan. Metode yang akan diberikan 

saat proses pembelajaran sangatlah penting karena hal tersebut dapat 

mempengaruhi hasil dari pembelajaran. 

Memilih metode pembelajaran tentunya harus sesuai dengan kondisi 

dan situasi terutama melihat dari sisi peserta didik. Faktor tersebut 

menjadikan sudut pandang untuk menentukan metode yang akan dipilih, 

dan tentunya juga harus disinkronkan dengan sasaran atau tujuan yang telah 

dibuat. 
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2. Media Pembelajaran 

a. Definisi Media Pembelajaran 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia media adalah sebuah 

perantara atau penghubung yang terletak di antara dua pihak (orang, 

golongan), media juga sebagai alat (sarana) komunikasi seperti koran, 

majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk (Tim Penyusun KBBI: 

2008). Media dititik beratkan sebagai sarana untuk untuk mengaitkan  atau 

memautkan dari dua aspek atau lebih yang berlainan.  

Menurut Anderson, media pembelajaran adalah media yang 

memungkinkan terwujudnya hubungan langsung antara karya seseorang 

pengembang mata pelajaran dengan para siswa (Husniyatus SZ: 2017). 

Definisi tersebut menunjukkan peran atau fungsinya adalah menata 

hubungan yang efisien antara dua bagian yang berbeda didalam proses 

belajar-mengajar. Menurut Suparman (Rayandra Asyhar, 2012: 4) media 

merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi 

dari pengirim pesan kepada penerima pesan. 

Pendapat yang telah dijabarkan dapat ditarik kesimpulan bahwa media 

pembelajaran ialah segala hal yang mampu dipakai agar mempermudah 

dalam menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima dengan tujuan untuk 

membantu siswa merangsang pikiran, ketertarikan serta keinginan agar 

proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan sasaran.  

Definisi-definisi media pembelajaran yang telah diulas dilandaskan 

dari berbagai perspektif bahwa dalam proses pembelajaran sangat identik 
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dengan proses penyampaian materi. Proses penyampaian tentunya sangat 

bergantung dengan cara komunikasi yang terdiri dari beberapa elemen-

elemen yang ikut serta, elemen tersebut adalah isi pesan, penerima, sumber 

dan media.   

b. Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat dari media pembelajaran adalah sebagai upaya untuk 

mempelancar komunikasi antara pemberi dan penerima pesan, dengan 

tujuan membantu penerima pesan atau peserta didik belajar lebih maksimal. 

Menurut Bekti Wulandari, dkk (Jurnal UNY, 2015: 2) Pembelajaran yang 

penuh dan kaya dengan pemberian pengalaman belajar akan memberi 

dampak besar dan positif terhadap siswa. Apabila dilihat secara umum 

manfaat dari media pembelajaran, yaitu: (1) membantu untuk 

menyampaikan pesan dengan jelas dan tidak terlalu bersifat verbalisme; (2) 

meningkatkan daya imajinasi; (3) menimbulkan rasa keingintahuan dan 

lebih memanfaatkan daya indera; (4) memberikan korelasi yang lancar 

antara penerima pesan dan pemberi pesan; (5) membantu siswa belajar 

secara mandiri dan mengasah kemampuan dasar; dan (6) membantu pemberi 

pesan untuk menyamakan persepsi kepada penerima pesan. 

Menurut Sudjana & Rivai (Arsyad, 2017: 28) menyebutkan bahwa 

manfaat dari media pembelajaran terdiri dari tiga, yaitu: 

1. Proses pembelajaran dapat berjalan lebih interaktif dan menarik minat 

siswa untuk belajar, dalam hal ini juga dapat memberi dorongan kepada 

siswa untuk lebih aktif lagi. 
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2. Isi dari proses pembelajaran akan lebih mudah dipahami karena adanya 

media ini akan membuat proses pembelajaran tidak bersifat verbalistik. 

3. Pemilihan metode dalam menyampaikan pembelajaranpun akan lebih 

variatif dengan seperti itu siswa tidak akan mudah untuk merasakan 

kejenuhan. 

Menurut Kemp & Dayton (Martinis Yamin, 2007: 178-181) ada 8 

manfaat dari media pembelajaran dalam kegiatan belajar yaitu: 

1. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. 

2. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik. 

3. Proses belajar siswa menjadi lebih interaktif. 

4. Jumlah waktu belajar-mengajar dapat dikurangi. 

5. Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. 

6. Proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. 

7. Sikap positif siswa terhadap bahan pelajaran maupun terhadap proses 

belajar itu sendiri dapat ditingkatkan. 

8. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. 

Berdasarkan penjelasan ahli, dapat disimpulkan manfaat dari 

penggunaan media pembelajaran sebagai berikut: 

1. Meningkatkan perhatian siswa. 

2. Menimbulkan motivasi belajar. 

3. Memunculkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dan 

lingkungannya. 

4. Memperjelas penyajian pesan dan informasi. 
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5. Membantu keefektifan proses pembelajaran sehingga jumlah waktu 

belajar-mengajar dapat dikurangi. 

Kehadiran media memang sangat membantu para pengajar untuk 

menyalurkan ilmu, karena manfaatnya yang besar dalam proses 

pembelajaran membuat banyak orang berminat untuk  menciptakan media-

media yang dapat membantu proses pembelajaran. 

c. Jenis Media Pembelajaran 

Berkembangnya teknologi dapat membantu manusia dalam segala 

aspek, salah satunya dalam bidang pendidikan, apabila dilihat dari 

pengelompokannya media pembelajaran terdiri dari 4, yaitu 1) media cetak, 

2) audio-visual, 3) media berbasis komputer, dan 4) media yang tergabung 

dari media cetak dan computer. Sedangkan pada tahun 1972,  Bretz 

mengklasifikasian media pembelajaran dengan tiga unsur yang menjadi 

tanda utama, yaitu garis, simbol dan gambar, yang merupakan sebuah 

kontruksi yang dapat dilihat oleh indra penglihatan. Bretz juga menyeleksi 

media telekomunikasi dengan media rekam, karena hal itu ada tujuh 

pengkategorian media, yakni: (1) audio, (2) cetak, (3) semi gerak, (4) visual 

audio diam , (5) visual gerak, (6) visual audio gerak, dan (7) visual diam. 

Schram juga menggolongkan media pembelajaran menjadi dua, yakni 

big media seperti video, film, Komputer dan little media atau media yang 

sederhana seperti sketsa, gambar, flip chart serta realia. Banyaknya jenis 

media yang tersedia, tidak menuntut kemungkinan bahwa satu media tidak 

dapat memenuhi semua macam materi. Masing-masing media terdapat 
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kelemahan dan kelebihan tersendiri maka dari itu diperlukannya kebijakan 

dalam pemilihan media.  

d. Evaluasi Media Pembelajaran 

Mengevaluasi juga harus memperhatikan poin-poin yang digunakan 

sebagai kriteria dalam mengevaluasi media, menurut Walker & Hess dalam 

Arsyad (2017: 219) terdapat 3 aspek, yaitu: 

1) Kualitas isi : Ketepatan; kepentingan; kelengkapan; keseimbangan; 

minat/perhatian; keadilan; kesesuaian dengan situasi siswa.  

2) Kualitas intruksional : memberikan kesempatan belajar; memberikan 

bantuan untuk belajar; kualitas memotivasi; fleksibilitas 

instruksionalnya; hubungan dengan program pembelajaran lainnya; 

kualitas sosial interaksi instruksionalnya; kualitas tes dan penilainnya; 

dapat memberi dampak bagi siswa; dapat membawa dampak bagi 

gurudan pembelajaran.  

3) Kualitas teknis : keterbacaan; mudah digunakan; kulaitas 

tampilan/tayangan; kualitas penanganan jawaban; kualitas pengelolaan 

programnya; kualitas pendokumentasiannya. 

e. Kriteria Pemilihan Media 

Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis media mana 

yang akan digunakan, dalam hal ini ada beberapa kriteria yang perlu 

diperhatikan yaitu: (1) media harus sinkron dengan tujuan atau standar yang 

telah dibuat, yang harus mengacu pada aspek psikomotorik dan kognitif; (2) 

media yang dipilih harus sesuai dengan isi materi yang bersifat generalisasi 
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dan sesuai dengan konsep; (3) sebelum memilih media yang dipakai, 

pengajar telah menguasai media tersebut; (4) media sebaiknya bersifat 

praktis; dan (5) media sudah memenuhi syarat secara teknis dan telah 

tejamin kelayakannya. 

Menurut Azhar Arsyad (2015: 74-76) kriteria pemilihan media 

bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem 

instruksional secara keseluruhan. Kriteria yang patut diperhatikan dalam 

pemilihan media adalah: 

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan 

tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu 

kepada salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. 

2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, 

prinsip, atau generalisasi. Membantu proses pembelajaran secara 

efektif, media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas 

pembelajaran dan kemampuan mental siswa.  

3. Praktis, luwes, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau 

sumber daya lainnya untuk memproduksi tidak perlu dipaksakan. Media 

yang mahal dan memakan waktu lama untuk memproduksinya 

bukanlah jaminan sebagai media yang terbaik. Media sebaiknya dapat 

digunakan dimanapun dan kapanpun dengan peralatan yang  tersedia di 

sekitarnya, mudah dipindahkan dan dibawa kemana-mana.  
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4. Guru terampil menggunakannya. Ini merupakan salah satu kriteria 

utama. Apapun media itu, guru harus mampu menggunakannya dalam 

proses pembelajaran. Nilai dan manfaat media amat ditentukan oleh 

guru yang menggunakannya. 

5. Pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar 

belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau 

perorangan. Ada media yang tepat untuk jenis kelompok besar, 

kelompok sedang, kelompok kecil dan perorangan. 

6. Mutu teknis Pengembangan visual baik gambar maupun fotograph 

harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. 

Menurut Arvin Heri Wicaksono (2016: 15) untuk pemilihan media 

perlu memperhatikan kemampuan sekolah dalam menyediakan media, 

kemampuan awal dan psikologi siswa dalam pembelajaran, keterampilan 

guru dalam mengoperasikan media untuk pembelajaran, dan ketepatan 

media dengan tujuan pembelajaran. Menurut Martinis Yamin (2007: 186) 

penggunaan dan pemilihan media harus mempertimbangkan: 

1. Tujuan/ indikator yang hendak dicapai. 

2. Kesesuaian media dengan materi yang dibahas.  

3. Tersedia sarana dan prasarana penunjang. 

4. Karakteristik siswa. 

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa dalam pemilihan media pembelajaran terdapat beberapa kriteria yang 

harus dipertimbangkan yaitu: (1) aspek desain; (2) aspek teknis; (3) aspek 
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kualitas materi; (4) aspek kemanfaatan. Keempat aspek tersebut akan 

digunakan untuk menilai kelayakan oleh ahli materi, ahli media, dan 

pengguna. 

3. Trainer-Kit/Unit Modul Praktikum sebagai Media Pembelajaran 

Unit Modul Praktikum atau sering disebut dengan Trainer-Kit adalah 

salah satu alat peraga yang digunakan sebagai media pembelajaran agar 

dapat mendukung sebuah kegiatan, praktikum atau pelatihan kependidikan. 

Media pembelajaran satu ini merupakan media yang memilki banyak jenis,  

macam dan bentuk. Menurut Umi Rochayati dan Suprapto (2014: 2-3) 

trainer-kit merupakan suatu set peralatan di laboratorium yang digunakan 

sebagai sarana praktikum. trainer-kit ditujukan untuk menunjang 

pembelajaran peserta didik dalam menerapkan pengetahuan/konsep-konsep 

yang diperolehnya pada benda nyata, karena bisa dipakai latihan dalam 

memahami pekerjaan. Pemilihan dalam memilih jenis trainer-kit yang akan 

digunakan harus menyesuaikan dengan materi,kebutuhan, keperluan dan 

kegunaan. Mengingat unit modul praktikum ini merupakan salah satu media 

yang sudah banyak digunakan oleh para pengajar dan telah diaplikasikan 

kepada para siswa atau training. 

Adanya Trainer-Kit dalam dunia kependidikan membantu para 

pengajar menyampaiakan materi lebih maksimal karena mengingat metode 

ceramah kurang optimal untuk semua materi apabila dilakukan dengan satu 

metode saja maka dari itu dengan adanya trainer-kit maka para siswa dapat 

melakukan praktik sesuai dengan materi yang sebelumnya telah diterangkan 
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oleh pengajar. Media ini membuat siswa dapat berkontribusi lebih aktif lagi 

dalam proses pembelajaran karena adanya praktik dapat meningkatkan 

keingintahuan, kreativitas dan daya nalar para siswa. 

Media ini telah dipakai dari berbagai jenjang pendidikan salah satunya 

ditingkat universitas terutama yang memilki bidang teknik. Alat peraga 

dalam bentuk trainer-kit memang sangat familiar saat proses pembelajaran 

dan hampir semua mata kuliah praktikum menggunakan alat peraga trainer-

kit sebagai media utama dalam perkuliahan.  

Media ini merupakan salah satu alat penguji, dimana alat tersebut 

menjadi sebuah sarana dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa agar 

dapat memahami dan mendalami materi, trainer-kit juga dapat memberikan 

dampak positif terhadap mutu dan kualitas dari SDM, yang disesuaikan 

dengan salah satu misi pendidikan nasional yang tercantum pada UU 

SISDIKNAS untuk meningkatkan keprofesionalan serta mutu dan kualitas 

dari lulusan yang akan menjadi calon SDM. Selain misi tersebut, ada juga 

penjelasan mengenai kompetensi-kompetensi dasar dan keahlian yang harus 

dimilki oleh para mahasiswa  sehingga dengan adanya alat peraga atau 

trainer-kit ini dapat membantu pengujian dalam proses pembelajaran agar 

dapat sesuai dengan tujuan dan harapan yang didapat dari proses 

pembelajaran maupun pelatihan dari berbagai aspek-aspek. 

4. Tinjauan Tentang Trainer-Kit Transmission Line Model TM 199 

Transmission Line Model TM 199 adalah salah satu media 

pembelajaran yang berbentuk trainer-ki yang diaplikasikant pada Praktikum 
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Transmisi Distribusi Tenaga listrik dengan materi saluran transmisi 

menengah, kompensator saluran transmisi, beban seimbang dan tak 

seimbang dengan sub materi sebagai berikut: (1) saluran transmisi 

menengah udara, (2) saluran transmisi menengah kabel, (3) saluran 

transmisi menengah paralel, (4) kompensasi kapasitor, dan (5) sistem 

distribusi beban seimbang dan tak seimbang  .  

Trainer-kit ini tersusun dari beberapa peranti masukan dan keluaran. 

Selain itu didalam trainer-kit telah terpasang komponen yang berupa 

kapasitor, resistor dan induktor dengan spesifikasi dan jumlah yag berbeda 

yang telah dirangakai sehingga dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran yang telah disesuaikan dengan isi, tujuan, konsep dan prinsip 

dari materi. Sesuai dengan syarat pemilihan media yang bersifat luwes, 

praktis dan sesuai dengan persyaratan secara teknis, hal ini dapat 

memberikan gambaran bagaiman dari materi yang telah disampaikan dalam 

bentuk minimalis dari bentuk aslinya. Mata pelajaran Praktikum Transmisi 

Distribusi Tenaga listrik merupakan program keahlian yang wajib ditempuh 

dan dikuasai oleh mahasiswa maka dari itu trainer-kit Transmission Line 

Model TM 199 dapat memudahkan siswa dalam menangkap dan menyerap 

materi sehingga memberikan gambaran kepada mahasiswa isi dari materi 

tersebut. 
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5. Tinjauan Tentang Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik 

a. Pengantar Sistem Tenaga Listrik 

Sistem tenaga listrik ialah sebuah sistem yang menyediakan tenaga 

listrik yang terdiri dari sekumpulan pusat listrik dan gardu-gardu induk. 

Tenaga listrik dibangkitkan di pusat pembangkit listrik yang merupakan 

tempat pertama energi listrik dibangkitkan, dimana di setiap pembangkit 

terdapat turbin selaku primemover dan alat pengubah tenaga gerak menjadi 

tenaga listrik yaitu generator. Secara umum sistem tenaga listrik terdiri dari 

3 bagian yang merupakan bagian utama dari rangkaian sistem tenaga listrik 

yang beroperasi menyalurkan daya listrik yang berawal dari titik 

pembangkit energy listrik ke titik pusat beban. Ketiga bagian atau  

komponen yang disebut diatas adalah pembangkit tenaga listrik, sistem 

transmisi dan sistem distribusi. Untaian dari sambungan dan pola sistem 

tenaga listrik yang ada, dapat disimak pada Gambar 1 berikut: 

 

Gambar 1. Susunan Sistem Tenaga Listrik 
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Sumber : http://4.bp.blogspot.com 

 

Gambar 2. Pola Sistem Tenaga Listrik 

Sumber : http://2.bp.blogspot.com 

Gambar 2 merupakan mekanisme dari  pusat pembangkitan, energi 

listrik yang dihasilkan akan disalurkan melewati saluran transmisi  setelah 

itu akan disalurkan kembali  ke saluran distribusi dan barulah dapat 

disalurkan kepada konsumen. Keempat bagian yang telah diuraikan dapat 

berbentuk saluran bawah tanah dan saluran udara yang telah disinkronkan 

dengan kebijakan pada manajemen, jenis pelanggan, masalah kontinuitas 

pelayanan, dan atas masalah biaya inventasi.  
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b. Saluran Transmisi  

1) Pendahuluan 

Sistem transmisi tenaga listrik merupakan suatu sistem yang 

menyalurkan tenaga listrik yang berasal dari pusat pembangkitan ke pusat 

beban melewati saluran transmisi. Dalam proses transmisi akan terjadi rugi-

rugi tegangan maka dari itu  menstabilkan daya sangat diperlukan dengan 

cara menaikan daya. Penaikan/peninggian tegangan transmisi berarti juga 

penaikan isolasi dan biaya peralatan dan gardu induk. Pemilihan tegangan 

transmisi dilakukan dengan memperhitungkan daya yang disalurkan, jumlah 

rangkaian, jarak penyaluran, keandalan dan tegangan-tegangan yang 

sekarang ada dan yang direncanakan. 

Dokumen IEC atau International Electrotechnical Commission 

1600381, tegangan transmisi dapat dikelompokkan menjadi: tegangan 

menengah (1kV-35kV), tegangan tinggi (35kV–230 kV) dan tegangan 

ekstra tinggi (230kV–800kV) dan tegangan ultra tinggi (di atas 800kV). 

2) Karakteristik Listrik Dari Saluran Transmisi 

Saluran transmisi memiliki parameter yang dapat memengaruhi fungsi 

dari kemampuan sebagai bagian dalam suatu sistem tenaga. ada merupakan 

sebuah pertimbangan yang diutamakan dalam sebuah perencanaan saluran 

transmisi. Terdapat tiga parameter yang telah disebutkan dalam buku Abdul 

Kadir (1998: 152-161), yaitu:  
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a) Resistansi 

Resistansi (dalam hukum Ohm ditulis dengan simbol R) adalah 

tahanan dari suatu bahan konduktor untuk menghambat aliran arus listrik. 

Setiap logam yang digunakan sebagai penghantar mempunyai karakteristik 

hambatan yang berbeda. Satuan standar nasional untuk resistansi listrik 

adalah ohm (Ω). Resistansi efektif dari sebuah pengantar . 

Peningkatan frekuensi pada arus bolak-balik, maka arus pada 

distribusi semakin tidak merata. Peningkatan pada frekuensi juga akan 

berdampak pada kerapatan arus atau current density yang juga disebut 

dengan efek kulit. Perhitungan pada resistansi total dari sebuah saluran 

transmisi ditentukan dari jenis penghantar pabrikan, selain itu nilai dari 

resistansi juga dipengaruhi oleh suhu. 

b) Kapasitansi 

Kapasitansi merupakan ukuran muatan listrik yang telah disimpan 

atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. 

Kapasitansi pada saluran transmisi adalah akibat beda potensial antara 

penghantar, baik antara penghantar-penghantar ataupun antara penghantar-

tanah. 

c) Induktansi 

Induktansi\adalah suatu sifat rangkaian yang menghubungkan  

tegangan yang diimbaskan oleh perubahan fluks dengan kecepatan 

perubahan arus. Persamaan awal yang dapat menjelaskan induktansi adalah 
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menghubungkan tegangan imbas dengan kecepatan perubahan fluks yang 

meliputi suatu rangkaian.  

3) Karateristik Penyaluran Daya 

Karakteristik penyaluran daya dalam keadaan normal, diibaratkan 

seperti saluran transmisi dengan rangkaian yang konstantanya 

dikonsentrasikan, yaitu bila salurannya pendek. Hutauruk (1985) 

menjabarkan ada 3 karakteristik dalam penyaluran daya, yaitu:   

a) Saluran Transmisi Jarak Pendek 

Saluran transmisi pendek memiliki jarak kurang dari 80 Km, pada 

saluran ini pengaruh dari kapasitansi dan konduksitansi bocor dapat 

diabaikan,oleh karena itu saluran tersebut bisa dianggap rangkaian 

impedansi yang terdiri dari tahanan dan induktansi, sesuai dengan Gambar 

2. 

 

Gambar 3. Rangkaian Ekivalen dari Saluran Transmisi Jarak Pendek 

Impedansi Z dan admitansi Y dapat dinyatakan dengan: 

Z = zl = (r + jx) = R + Jx 

Y = yl = (g + jb) = G + Jb ............................................................ (1) 

Dengan r = tahanan pada kawat (Ω/km)  
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  g = konduktansi pada kawat 

  x = reaktansi pada kawat/ 2πfl (Ω/km) 

  b = substansi pada kawat / 2πfl (mho/km)  

b) Saluran Transmisi Jarak Menengah 

Saluran transmisi jarak pendek sama dengan rangkaian ekivalen, maka 

saluran transmisi jarak menengah sama dengan rangkaian T atau rangkaian 

π. Arus mengalir yang ada di ujung pengirim merupakan 𝐼𝐼𝑆𝑆, maka 

persamaan pada masing–masing rangkaian adalah: 

(1) Rangkaian T 

 
Gambar 4. Rangkaian Ekivalen dari Saluran Transmisi Jarak  Menengah 

Rangkaian T 

Dengan persamaan:   

𝐼𝐼𝑆𝑆 =  𝐼𝐼𝑟𝑟  �1 + 𝑍𝑍𝑍𝑍
2

 �+ 𝐸𝐸𝑟𝑟  𝑌𝑌 ............................................................. (2) 

Dengan 𝐼𝐼𝑆𝑆 = arus pada ujung penerima (A) 

    𝐼𝐼𝑟𝑟  = arus pada ujung penerima (A) 

   𝐸𝐸𝑟𝑟 = konstanta dielektrik/permitivitas listrik relatif 

Z = impedansi veri total saluran 
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𝑌𝑌/2 =  admitansi paralel pada ujung saluran 

 

(2) Rangkaian π 

 
Gambar 5. Rangkaian Ekivalen Dari Saluran Transmisi Jarak 

Menengah Rangkaian π 

Dengan persamaan:  

𝐼𝐼𝑆𝑆 =  𝐼𝐼𝑟𝑟  �1 + 𝑍𝑍𝑍𝑍
2

 �+ 𝐸𝐸𝑟𝑟  𝑌𝑌 �1 + 𝑍𝑍𝑍𝑍
4

 � ............................................. (3) 

Dengan 𝐼𝐼𝑆𝑆 = arus pada ujung pengirim (A) 

   𝐼𝐼𝑟𝑟  = arus pada ujung penerima (A) 

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah sebagai 

konstruksi termurah untuk penyaluran tenaga listrik pada daya yang sama. 

Konstruksi ini banyak digunakan untuk konsumen jaringan Tegangan 

Menengah yang digunakan di Indonesia. Ciri utamajaringan ini adalah 

penggunaan penghantar telanjang yang ditopang dengan isolator pada tiang 

besi/beton. Penggunaan penghantar telanjang, dengan sendirinya harus 

diperhatikan faktor yang terkait dengan keselamatan ketenagalistrikan 

seperti jarak aman minimum yang harus dipenuhi penghantar bertegangan 

20 kV tersebut antar Fase atau dengan bangunan atau dengan tanaman atau 

dengan jangkauan manusia. Termasuk dalam kelompok yang 
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diklasifikasikan SUTM adalah juga bila penghantar yang digunakan adalah 

penghantar berisolasi setengah AAAC-S (Half Insulated Single Core). 

Penggunaan penghantar ini tidak menjamin keamanan terhadap tegangan 

sentuh yang dipersyaratkan akan tetapi untuk mengurangi resiko gangguan 

temporer khususnya akibat sentuhan tanaman.  

c) Saluran Transmisi Jarak Panjang 

Konstansa distribusi pada saluran transmisi jarak jauh meiliki 

persamaan sebagai berikut:  

𝐸𝐸𝑆𝑆 =  𝐼𝐼𝑟𝑟 cosh𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝐼𝐼𝑟𝑟 𝑍𝑍𝑂𝑂 sinh𝛼𝛼𝛼𝛼 

𝐼𝐼𝑠𝑠 =  𝐼𝐼𝑟𝑟 cosh𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝐸𝐸𝑆𝑆
𝑍𝑍𝑂𝑂

sinh 𝛼𝛼𝛼𝛼 ........................................................ (5) 

Dengan  𝑍𝑍0 = Impedansi Karakteristik = �𝑦𝑦
𝑧𝑧
 

 a = konstansta rambatan �𝑧𝑧𝑧𝑧 

 
4) Jenis Saluran Transmisi 

Saluran transmisi tenaga listrik memilki dua jenis saluran yang 

digunakan di Indonesia, saluran tersebut adalah saluran udara (overhead 

lines) dan saluran kabel tanah (underground cable). Saluran udara akan 

menyalurkan tenaga lisrik melewati kawat yang ada pada tiang transmisi 

dengan isolator sebagai perantara, sedangkan untuk saluran bawah tanah 

akan menyalurkan tenaga listrik melalui kabel yang telah di tanam 

dibawah permukaan tanah.  

5) Rugi-Rugi atau Regulasi Tegangan 

Menurut Rasdu (2012) dalam saluran tegangan menengah terdapat 

beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian-
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kerugian sehingga terdapat perbedaan yang ada pada saluran penerima, 

penyebab tersebut antara lain:  

Regulasi tegangan atau sering disebut dengan jatuh tegangan yang 

erat kaitannya dengan drop tegangan atau susut tegangan. Susut Tegangan 

adalah besarnya tegangan yang diakibatkan oleh arus yang mengalir pada 

suatu media yang punya impedansi. Jaringan distribusi primer, susut 

tegangan dan rugi daya sebagian besar terjadi di saluran dan transformator. 

Perencanaan sistem harus dipilih saluran dan transformator yang bisa 

menghantarkan arus beban tanpa menyebabkan susut tegangan yang 

berlebihan dan dengan temperatur yang aman. Faktor utama susut 

tegangan adalah jenis material, peralatan maupun konstruksi jaringan. 

Beberapa penyebab susut tegangan dan rugi daya pada saluran transmisi 

tersebut antara lain adalah tegangan sistem, frekuensi, faktor daya, 

keandalan dan faktor beban. Menentukan regulasi tegangan dan efisiensi 

yang terdapat pada saluran transmisi antara lain dengan menggunakan 

rumus:  

V regulasi (Vs - Vr )/Vr   x 100% 

Eff = P out / P in x 100 % ...................................................... (4) 

Dengan  Vs    = Tegangan kirim (V)  

   Vr    = Tegangan Terima (V)  

   Pout = daya keluaran (W)  

   Pin   = daya masukan (W)  

6) Fenomena Pada Transmisi 

a) Efek Kulit 
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Fenomena ini diakibatkan oleh sistem arus bolak-balik dan tidak 

meratanya arus transmisi pada penampang konduktor disepanjang saluran  

transmisi. Saluran transmisi sistem tegangan arus searah, distribusi arus 

pada penampang disepanjang saluran penghantar cukup merata, sehingga 

hampir tidak pernah ditemukan skin effect pada sistem saluran transmisi 

tegangan DC. Berbeda dengan saluran transmisi tegangan AC karena pada 

saluran transmisi ini terjadi effect dimana aliran arus cenderung mengalir 

dengan kepadatan tinggi melalui permukaan konduktor. Fenomena ini 

dapat mengakibatkan peningkatan pada nilai resistansi efektif konduktor. 

b) Efek korona 

Tegangan listrik yang sangat tinggi akan terjadi pelepasan muatan 

elektrik sekitar permukaan konduktor. Fenomena ini disebut korona, dan 

disebabkan terjadinya ionisasi udara setempat. Efek korona ini 

mengakibatkan terjadinya rugi-rugi energi sepanjang saluran transmisi. 

Selain itu, korona mengeluarkan bising dengan frekuensi tinggi yang dapat 

mengganggu penerimaan. Guna mengurangi terjadinya korona, gradien 

medan elektrik seputar konduktor perlu dikurangi. Faktor yang 

mempengaruhi terjadinya korona adalah atmosfer, dismeter konduktor, 

jarak antara konduktor, dan tegangan saluran.  

c. Saluran Distribusi 

Saluran distribusi berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik 

keberbagai tempat seperti perumahan, pusat industri dan pabrik. Transmisi 

tenaga tegangan tinggi ataupun tegangan ekstra tinggi di saluran transmisi 
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akan dirubah menjadi tegangan distribusi primer atau menengah yang 

kemudia diturunkan kembali menjadi tegangan untuk para konsumen.  

Tegangan distribusi primer yang biasanya dipakai PLN adalah 6 KV, 

12 KV dan 20 KV. Tegangan sekunder biasanya 380 V dan 220 V. 

Tegangan sistem terlalu tinggi/rendah sehingga melewati batas-batas 

toleransi maka akan mengganggu dan selanjutnya merusak peralatan 

konsumen. Banyak parameter yang harus diperhatikan dan memiliki 

karakteristik yang lebih rumit dibandingkan dengan saluran transmisi. Di 

Indonesia sistem distribusi menggunakan level tegangan 20 kV dengan 

jaringan yang umum digunakan adalah tipe radial.  

Dilihat dari fungsi tegangan, jaringan distribusi dikategorikan 

menjadi: 

1) Jaringan Distribusi Primer 

Jaringan distribusi primer juga sering disebut dengan jaringan 

menengah, jaringan ini berasal dari transformator GI atau gardu induk 

menuju ke gardu distribusi. Saluran distribusi primer disuplai dari gardu 

induk transmisi dengan nilai  tegangan konstan (infinite bus). Sebelum 

menuju ke pelanggan saluran distribusi primer dikonversikan ke tegangan 

rendah menjadi saluran distribusi sekunder. Analisis aliran daya merupakan 

studi yang paling dasar dilakukan dalam melakukan segala analisis dalam 

sistem tenaga listrik termasuk dalam melakukan pada saluran distribusi 

2) Jaringan Distribusi Sekunder 
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Jaringan sekunder merupakan sambungan dari jaringan primer, yang 

berarti jaringan distribusi dari gardu distribusi menuju kekonsumen-

konsumen. Jaringan distribusi juga memilki klasifikasi-klasifikasi menurut 

strukturnya, yaitu: (1) struktur jaingan radial, (2) struktur  jaringan loop, dan 

(3) struktur jaringan spindel. Dilihat dari klasifikasi beban, pada sistem 

saluran  distribusi terbagi menjadi dua, yaitu: (1) beban seimbang dan (2) 

beban tak seimbang.  

6. Mata Kuliah Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik 

Mata kuliah Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik merupakan salah 

satu mata kuliah yang wajib diikuti di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada mata kuliah 

Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik, mahasiswa dituntut untuk 

menguasai setiap materi karena mata kuliah ini merupakan materi yang 

harus dikuasai oleh mahasiswa. Praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa 

memiliki kompetensi dasar dan tingkat ketuntasan yang berbeda-beda. 

Berikut dalam Tabel 1 merupakan rancangan untuk pelaksanaan 

pembelajaran pada Praktikum Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik.  

Tabel 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Minggu ke- Rencana pelaksanaan pembelajaran 
1 Observasi jaringan internal 
2 Observasi jaringan eksternal 
3 Presentasi 
4 Transformator inti tunggal 
5 Transformator inti terpisah 
6 Saluran transmisi menengah udara 
7 Saluran transmisi menengah kabel 
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8 Saluran transmisi menengah parallel 
9 Ujian 
10 Kompensator 
11 Beban seimbang dan tak seimbang 
12 Perbaikan factor daya 
13 Andongan 
14 Simulasi 
15 Ujian akhir 

 

Selain rancangan untuk pelaksanaan pembelajaran pada Praktikum 

juga harus memilki capaian pembelajaran yang harus dimilki 

olehmahasiswa setelah melakukan praktikum. Capaian belajar ini 

merupakan patokan untuk melihat apakah praktikum yang dilakukan dapat 

membantu mahasiswa dalam memahami materi yang ada. Berikut ini 

beberapa capaian pembelajaran yang harus dilakukan oleh mahasiswa: 

1. Setelah melakukan praktikum, mahasiswa mengetahui model saluran 

transmisi menengah 

2. Setelah melakukan praktikum, mahasiswa memahami cara kerja atau 

unjuk kerja dari materi yang dipraktikkan 

3. Setelah melakukan praktikum, mahasiswa mengetahui pembebanan 

pada masing-masing saluran  

4. mahasiswa dapat membuat gambar pengawatan yang akan 

dipraktikkan 

5. mahasiswa mampu merangkai rangkaian yang akan dipraktikkan  

6. mahasiswa mampu menguji coba rangkaian, dan 
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7. mahasiswa mampu melakukan pengukuran sesuai dengan tabel 

percobaan. 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan dengan berbasis R&D (Research and Development) 

diantaranya adalah, Tugas Akhir Nur Afifah (2017) dengan judul “ 

Pengembangan Media Pembelajaran Mobile Untuk Pengenalan Bahasa 

Pemograman Visual Basic Di Sekolah Menengah Kejuruan ”. Penelitian 

yang dilakukan di sekolah menengah kejuruan ini menggunakan jenis 

penelitian yang berbasis R&D dan menggunakan model ADDIE (Analysis, 

Design, Develop, Implement, dan Evaluate). Penelitian ini memilki hasil 

sebagai berikut: (1) pengembangan media pembelajaran berupa aplikasi 

pada smartphone android dan hasil untuk kerja produk yang dikembangkan 

telah dikategorikan “sangat baik” dengan rerata 100%. (2) Kelayakan materi 

yang meliputi aspek substansi materi  dan desain pembelajaran memilki 

penilayan kelayakan yang dikategorikan dengan “sangat layak” dengan 

rerata 86,11% yang meliputi respons siswa dengan rerata 77,37% dan 

respons guru dengan rerata 78,91%. (3) hasil uji dan perhitungan untuk 

SMK Ma’arif Wates sebesar 48,38% yang masuk dalam kategori “lebih dari 

kata sedang” sedangkan dari SMK Negeri 2 Penasih sebesar 62,59% dengan 

kategori “sedang”. 

Nur Rohman Eko Nugroho telah melakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Modul Trainer-Kit PLC Dengan Pengaman Relai Beban 
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Sebagai Media Pembelajaran Sistem Pengendali Eketronik Siswa Kelas XII 

SMK YAPPI Wonosari” yang dilakukan pada tahun 2016 dengan hasil 

sebagai berikut: (1) untuk kerja modul Trainer-Kit dilakukan tiga kali 

pengujian dengan hasil presentase 100% sehingga dapat diartikan bahwa 

unjuk kerja Trainer-Kit berkerja dengan baik, (2) tingkat kelayakan Trainer-

Kit dilihat dari aspek kualitas teknis yang memilki presentase sebesar 73,48 

% dengan kategori “layak” dan dari aspek kualitas intruksional dengan 

presentase sebesar 79,15 % dengan kategori “layak”, dengan demikian 

diperoleh presentase 76,31% dengan keseluruhan sehingga dapat ditarik 

kesimpulan nahwa Modul Traner-Kit PLC dapat digunakan dengan kategori 

layak. 

Hasil penelitian dari Shahlan Hariyadi yang membahas mengenai “ 

Analisis Rugi-Rugi Daya Dan Jatuh Tegangan Pada Saluran Transmisi 

Tegnangan Tinggi 150 KV Pada Gardu Induk Palur-Masaran” penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2017 sebagai syarat untuk menyelesaikan Program 

Studi Strata 1 pada Jurusan Pendidikat Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data yang diperoleh melalui dua sumber data penelitian yaitu, 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini memiliki 

kesimpulan bahwa besar rugi – rugi daya pada bulan maret mencapai nilai 

yang cukup besar yaitu 384.025 kW. Akibat daya yang hilang saat terjadi 

rugi – rugi daya, pihak penyedia daya listrik (PLN) mengalami kerugian 

yang cukup besar, kerugian pada bulan Maret 2017 mencapai 
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Rp.434.716.300. Jatuh tegangan pada GI Palur – GI Masaran pada bulan 

Maret 2017 masih dalam toleransi sesuai dengan standar tegangan yang di 

tentukan oleh PLN (SPLN) yaitu kurang dari 10%. 
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C. Kerangka Pikir 

Kehadiran media memang sangat membantu para pengajar untuk 

menyalurkan ilmu, karena manfaatnya yang besar dalam proses 

pembelajaran membuat banyak orang berminat untuk  menciptakan media-

media yang dapat membantu proses pembelajaran. media pembelajaran 

dipakai agar dapat mempermudah menyampaikan pesan dari pengirim ke 

penerima dengan tujuan untuk membantu mahasiswa merangsang pikiran, 

ketertarikaan serta keinginan agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai 

dengan sasaran. Pemilihan mediapun seorang pengajar harus bisa memilih 

media yang cocok dan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 

Sesuai dengan kriteria dalam pemilihan media pembelajaran yang 

harus bersifat luwes dan praktis sehingga media dapat dengan mudah 

dipindahkan bahkan bisa dioperasikan kapanpun dan dimanapun. Faktor 

tersebut juga menjadikan alasan dengan adanya pengembangan pada media 

yang ada.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada media sebelumnya, 

secara fungsional diperlukan working voltage yang lebih tinggi agar saat 

praktikum dilakukan dan media dialiri aliran listrik tidak akan terjadi 

trouble. Selain itu penambahan resistor bladder pada kapasitor yang ada 

didalam trainer-kit juga diperlukan agar pengosongan pada kapasitor dapat 

dilakukan dengan cepat mengingat komponen pada trainer-kit sebelumnya 

sudah banya yang tidak layak pakai lagi karena telah dioperasikan cukup 

lama. Media yang kurang mendukung akan menghambat proses 
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pembelajaran pada mahasiswa sehingga akan mempengaruhi hasil dan 

kemampuan mahasiswa.  

Permasalahan yang ada menjadi alasan  peneliti untuk diadakannya 

penelitian ini agar dapat diinovasikan dan dapat diimplementasikan dalam 

kegiatan praktikum.  

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya 

menjadi sebuah landasan atau acuan dalam pembuatan kerangka berpikir, 

kemudian dapat diperoleh beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah cara pengembangan media pada Trainer-Kit 

Transmission Line TM 199 pada Mata Kuliah Transmisi Dan Distribusi 

Tenaga Listrik  di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro ? 

2. Bagaimana tingkat kelayakan dari media pembelajaran yang 

dikembangkan apabila ditinjau dari aspek media, maupun aspek materi? 

3. Bagaimana tingkat kelayakan apabila ditinjau dari respons pengguna 

terhadap media pembelajaran yang dikembangkan ? 

4. Kompetensi apa saja yang dapat diimplemetasikan pada Trainer-Kit 

Transmission Line TM 199 yang telah dikembangkan ? 
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