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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Kejuruan 

Menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menjelaskan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang 

mempersiapkan peserta didiknya terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 

Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki 

lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Sudira (2012:10) 

mengungkapkan pendidikan kejuruan merupakan bagian program yang dirancang 

untuk menyiapkan individu untuk pekerjaan yang menguntungkan sebagai pekerja 

semi terampil atau trampil penuh atau teknisi atau bagian dari profesionalis yang  

dibutuhkan dalam pekerjaan atau jabatan baik untuk menjabat baru atau 

jabatan/pekerjaan mendesak.  

Dalam pendidikan kejuruan terdapat tantangan membekali peserta didik 

dengan seperangkat keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang dapat 

digunakan untuk bekerja dalam bidang tertentu atau mengembangkan diri sesuai 

bidang keahliannya. Penyusunan standar kompetesi yang sesuai dengan bidang-

bidang keahlian tertentu sangat dibutuhkan sebagai refleksi atas kompetensi yang 

diharapkan dimiliki oleh setiap lulusan. Diharapkan keahlian yang dipelajari 

tersebut dapat menunjang ketika memasuki dunia kerja. 

Tujuan pendidikan kejuruan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai pendidikan 
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untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai 

dengan bidang kejuruannya.  

2. Pembelajaran 

a. Pengertian pembelajaran  

Belajar merupakan suatu proses kompleks yang terjadi pada diri setiap orang 

sepanjang hidupnya. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah 

adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh 

terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, ketrampilan, atau sikapnya. Belajar 

dalam hal ini harus dilakukan dengan sengaja, direncanakan sebelumnya dengan 

struktur tertentu agar proses belajar dan hasil-hasil yang dicapai dapat dikontrol 

secara cermat (Oemar Hamalik, 2008: 54). Selain itu menurut Sugihartono 

mendefenisikan belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang 

relative permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan 

lingkungannya. Sedangkan menurut Sardiman (2012: 20) ada beberapa definisi 

tentang belajar, antara lain: 

1) Cronbach memberikan definisi: “Learning is shown by a change in behavior 

as a result of experience”  (belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari 

pengalaman). 

2) Harold Spears memberikan batasan: “Learning is to observe, to read, to 

imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction” (belajar 
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adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar dan 

mengikuti arah tertentu). 

3) Geoch, mengatakan: “Learning is a change in performance as a result of 

practice”  (belajar adalah perubahan aksi sebagai hasil dari latihan). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar 

adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur antara guru sebagai pengajar yang 

mengajarkan dan siswa sebagai pelajar yang menerima pelajaran dimana 

melibatkan komponen pembelajaran seperti materi pelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi. Komponen tersebut saling 

mempengaruhi satu sama lain dan saling berhubungan dalam proses pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Oemar Hamalik (2001: 77) di dalam proses pengajaran terdapat 7 

komponen, yaitu : 

1) tujuan pendidikan atau pengajaran, 

2) peserta didik atau siswa, 

3) tenaga kependidikan khususnya guru, 

4) perencanaan pengajaran sebagai suatu segmen kurikulum, 

5) strategi pembelajaran, 

6) media pengajaran, dan 

7) evaluasi pengajaran. 

Komponen-komponen tersebut saling mendukung, saling berkaitan, saling 

berhubungan dan antara satu dengan yang lain. Proses pengajaran dapat terwujud 

dengan baik ketika komponen-komponen di atas saling berinteraksi dalam satu 
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kesatuan yang disebut proses belajar mengajar. Tercapainya tujuan proses belajar 

mengajar apabila komponen-komponen tersebut berjalan dengan baik dan lancar. 

b. Faktor mempengaruhi proses pembelajaran 

Dalam pendidikan kejuruan sangat diperlukan adanya proses pembelajaran 

yang baik, sehingga materi yang diberikan pengajardapat diterima oleh siswa. 

Metode penyampaian materi oleh guru juga mempengaruhi tersampainya materi 

pembelajaran kepada siswa. Dalam hal inisiswa juga harus bisa fokus terhadap mata 

pelajaran yang sedang di pelajari atau disampaikan oleh guru. Menurut Dimyati dan 

Mudjiono (2013: 239-247), ada 11 faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

dalam proses kegiatan pembelajaran, yaitu: 

1) Sikap terhadap belajar 

Sikap   adalah   kemampuan   memberikan   penilaian   tentang sesuatu yang   

membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu, 

mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak atau mengabaikan.  

2) Motivasi belajar 

Motivasi adalah kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. 

Dengan adanya media pembelajaran gambar teknik mesin dasar ini, diharapkan 

dapat membantu meningkatkan keinginanan siswa untuk belajar dengan giat. 

3) Konsentrasi belajar 

Konsentrasi belajar adalah kemampuan memusatkan perhatian pada 

pelajaran. Pemusatan perhatian tertuju pada isi bahan belajar maupun   proses   

memperolehnya. 

 



11 
 

4) Mengolah bahan belajar 

Mengolah bahan belajar adalah kemampuan pengajar membuat siswa untuk 

menerima isi dan cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. 

Isi bahan ajar berupa pengetahuan, nilai kesusilaan, nilai agama, nilai kesenian serta 

keterampilan mental dan jasmani.  

5) Menyimpan perolehan hasil belajar 

Menyimpan perolehan hasil belajar adalah kemampuan menyimpan isi pesan 

dan cara memperoleh pesan. Kemampuan menyimpan tersebut dapat berlangsung 

dalam waktu pendek dan waktu yang lama. Ketika siswa memiliki motivasi belajar 

tinggi maka setelah belajar menggunakan media pembelajaran diharapakan siswa 

lebih mudah memahami pelajaran dan dapat menyimpan memori pelajaran dalam 

jangka waktu yang lama. 

6) Menggali hasil belajar yang tersimpan 

Menggali hasil belajar yang tersimpan adalah proses mengaktifkan pesan 

yang telah diterima maka siswa akan memperkuat pesan dengan cara mempelajari 

kembali atau mengaitkannya dengan bahan lama. Dalam hal ini setelah siswa 

membaca dan memahami materi yang ada di dalam media pembelajaran diharapkan 

siswa dapat menyimpan materi yang dipelajari dalam memori jangka panjang serta 

mengingat kembali hasil belajar yang sudah dipahami dalam proses belajar mandiri 

di rumah. 
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7) Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar 

Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar merupakan suatu puncak 

proses belajar. Pada tahap ini siswa membuktikan keberhasilan belajar setelah apa 

yang didapatkan di dalam kelas ketika menggunakan media pembelajaran ini 

8) Rasa percaya diri 

Rasa percaya diri ditimbul dari mewujudkan diri bertindak dan berhasil. Dari 

segi perkembangan, rasa percaya diri dapat timbul berkat adanya pengakuan dari 

lingkungan. Rasa percaya diri siswa dalam hal ini dimunculkan dengan memberikan 

penilaian atas hasil kerja  siswa  dan  memuji  siswa,  serta  mendorong  siswa  untuk 

bekerja lebih baik lagi. 

9) Intelegensi dan keberhasilan belajar 

Faktor intelegensi terkadang menjadi tolak ukur dari hasil belajar yang 

dilakukan. Intelegensi dianggap suatu gejala yang normal umum dalam 

keberhasilan belajar. Intelegensi adalah merupakan suatu batas pengukuran yang 

digunakan dalam pencapaian hasil belajar. Intelegensi siswa baik yang cepat 

ataupun rendah tergantung dari motivasi siswa itu sendiri. 

10) Kebiasan belajar 

Kebiasaan belajar yang kurang baik yang dapat menghambat siswa dalam 

proses pembelajaran yaitu belajar pada akhir semester, belajar tidak teratur, 

menyia-nyiakan kesempatan, bersekolah hanya untuk bergengsi ataupun hal yang 

lainnya. Kebiasaan belajar ini dapat menjadi hambatan untuk proses pembelajaran 

secara lancar. 
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11) Cita-cita siswa 

Cita-cita siswa merupakan wujud eksplorasi dan emansipasi diri siswa. 

Didikan pemilikan dan pecapaian cita-cita seharusnya berpangkal dari prestasi, 

dimulai dari yang sederhana lalu ke sulit. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, hasil belajar siswa 

dipengaruhi banyak faktor pendukung. Guru memiliki peran penting untuk 

membantu mengarahkan peserta didik agar dapat mengembangkan semua potensi 

yang dimiliki. Potensi yang dikembangkan meliputi pengetahuan, keterampilan, 

keahlian serta memiliki kompetensi yang diperlukan peserta didik. 

3. Media Pembelajaran 

Untuk mencapai pendidikan yang baik perlu dilakukan dengan kegiatan 

pembelajaran yang baik pula. Pembelajaran merupakan proses komunikasi yang 

dilakukan pendidik kepada peserta didik dalam rangka menyampaikan pesan 

tertentu. Komunikasi dalam pembelajaran tersebut memerlukan alat bantu belajar 

(teaching aids) yang disebut media pembelajan. Media pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran akan menghasilkan kompetensi yang diharapkan 

peserta didik. Ada banyak media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran. 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Dalam kehidupan sosial diperlukan komunikasi untuk menyampaikan segala 

informasi. Komunikasi ini memerlukan sebuah media guna menyampaikan pesan 

dari pengirim kepada penerima. Asosiasi  Pendidikan Nasional (National Education 

Association/NEA), mengemukakan media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik 
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tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media hendaknya dapat 

dimanipulasi, dapat dilihat, didengar dan dibaca. Media Pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara 

terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya 

dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien (Yudhi Munadi, 2013: 8). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat 

komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari pengirim ke 

penerima yang merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat agar terjadi 

perubahan pada penerima dalam hal sikap, nilai, pengetahuan, sudut pandang dan 

ketrampilan sehingga terjadi proses pembelajaran.   

b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran  

 
Gambar 1. Posisi Media dalam Sistem Pembelajaran (Daryanto, 2013: 7) 

Posisi media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai 

salah satu komponen sistem pembelajaran (Daryanto, 2013: 7). Tanpa adanya 

media, dalam proses pembelajaran tidak akan berlangsung dengan optimal. Posisi 

media pembelajaran dalam sistem pembelajaran ditujukan pada Gambar 1. 

Dalam hal ini untuk mendapatkan umpan balik atau hasil balajar yang baik 

maka diperlukan media yang baik pula. Kurang lebih 90% hasil belajar seseorang 
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diperoleh melalui indera pandang, dan hanya sekitar 5% diperoleh memalui indera 

dengar dan 5% lagi indera lainnya (Baugh dalam Achsin, 1986).  

Salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah menyampaikan 

informasi. Azhar Arsyad (2014: 15-16) menjelaskan bahwa penggunaan media 

pengajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan 

proses pembelajaran dan penyampaian isi pelajaran pada saat itu, disamping itu 

juga membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik 

dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi. Selain itu 

media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) menuju 

penerima (siswa). Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa 

dalam menerima dan menglah informasi gna mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi 

tersebut digambarkan dalam Gambar 2. 

 
Gambar 2. Fungsi Media Dalam Sistem Pembelajaran 

Menurut Hamalik (1986) dalam Azhar Arsyad (2014: 19) mengemukakan 

bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap siswa. 
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Menurut Muhamad Ikhsan (2006: 2), media pembelajaran memiliki 

kegunaan: 

1) Memperjelas penyajian agar tidak terlalu verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra. 

3) Menimbulkan gairah belajar, interaksi, lebih langsung ntara murid dengan 

sumber belajar. 

4) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestetiknya. 

5) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

c. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran terdiri dari berberapa jenis. Rudi Susiliana (2008: 13-

23) mengemukakan terdapat 17 jenis media pembelajaran yang kemudian 

dikelompokkan menjadi 7 bagian. Menurut Arief S. Sadiman, dkk (2012: 28-81) 

terdapat 3 jenis media pembelajaran yang lazim digunakan dalam kegiatan belajar. 

 Berdasarkan pendapat para ahli, dapat simpulkan jenis-jenis media 

pembelajaran : 

1) Media Grafis 

Media grafis berfungsi untuk menyampaikan informasi yang berupa simbol-

simbol ke dalam bentuk visual sehingga menarik perhatian, memperjelas penyajain, 

mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin cepat dilupakan. Media grafis 

ini terdiri dari : 
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a) Gambar/foto, merupakan media yang biasa digunakan karena mudah 

dimengerti dan dapat dinikmati dimana-mana, dalam hal ini media gambar 

dapat dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Selain itu media gambar juga 

bersifat konkret dan lebih realistis dibandingkan dengan media verbal. 

b) Sketsa, merupakan gambar sederhana atau draft kasar yang dapat dibuat 

langsung dan dibuat secara cepat oleh guru untuk memperjelas penyampaian 

pesan kepada siswa. 

c) Diagram, diagram adalah gambar sederhana berupa garis atau simbol untuk 

menunjukkkan suatu proses  dan pada umumnya suatu petunjuk serta 

disampaikan dengan lebih jelas. 

d) Bagan/chart, bagan merupakan media visual yang didalamnya menunjukkan 

ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis maupun lisan. 

Biasanya digambarkan dalam poin-poin penting dari sebuah pesan yang akan 

disampaikan. 

e) Grafik, grafik merupakan gambar sederhana yang disajikkan dalam bentuk 

garis, titik maupun gambar yang berfungsi untuk menerangkan suatu data 

perkembangan atau perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling 

berhubungan secara dan singkat. 

f) Kartun, kartun merupakan media komunikasi grafis yang disajikan dalam 

bentuk gambar dan simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat dan 

ringkas terhadap orang, situasi maupun kejadian-kejadian tertentu. Media ini 

mampu memberikan pengaruh yang besar sehingga menarik perhatian dan 

mempengaruhi sikap maupun  tingkah laku. 
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g) Poster, poster termasuk media komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan 

tertentu sehingga mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku seseorang yang 

melihatnya. 

h) Peta/globe, media ini berfungsi untuk menunjukkan informasi tentang keadaan 

permukaan bumi, tempat-tempat, serta data-data lokasi lainnya secara konkrit. 

i) Papan flannel/ flannel board, papan flanel merupakan media grafis yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu dengan cara 

menempelkan gambar-gambar dan dapat dicopot kembali sehingga papan ini 

lebih efektif serta dapat digunakan berkali-kali.  

j) Papan bulletin, hampir sama dengan papan flanel, akan tetapi pada papan ini 

tidak dilapisi dengan kain flanel sehingga pesan atau gambar yang akan 

disampaikan langsung ditempelkan 

2) Media Bahan Cetak 

Media bahan cetak adalah media yang dalm pembuatannya melalui proses 

pencetakan/printing atau offset. Jenis media ini adalah : 

a) Buku teks 

b) Modul 

c) Bahan pengajaran terprogram 

3) Media Proyeksi Diam 

Media proyeksi diam hamper sama dengan media grafik yaitu penyajiannya 

dengan menampilkan gambar. Akan tetapi pada media proyeksi diam dalam 

penyajiannya harus diproyeksikan menggunakan proyektor sehingga dapat diterima 

oleh sasaran. Jenis media ini adalah: 
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a) Film bingkai 

Film bingkai yaitu film yang berukuran 35 mm, biasanya dibungkus bingkai 

berukuran 2x2 inchi terbuat dari karton atau plastik yang disorotkan ke layar. Film 

bingkai baik digunakan untuk menyajikan bidang studi tertentu, media ini relatif 

sederhana/ mudah baik cara membuatnya. maupun menggunaknnya. 

b) Film rangkai/filmstrip 

Film rangkai yaitu film yang berisi 50-75 gambar dalam satu rolnya, seperti 

film bingkai film ini dapat diatur kecepatan penyajiannya dan dapat ditambah 

narasi. Film rangkai dapat mempersatukan berbagai media pendidikan yang 

berbeda dalam satu rangkai, seperti foto, bagan, dokumen, gambar, table, symbol, 

kartun, dan lin sebagainya. 

c) Media transparansi 

Media transparansi atau overhead transparency (OHT) adalah media visual 

proyeksi yang dibuat di atas bahahn transparan, biasanya film  acetate atau plastic 

berukuran 8,5”x 11”. Media ini menampilkan gambar lebih jelas disbanding 

gamabr di papan. Ruangan tidak perlu gelap, sehingga siswa dapat melihat sambil 

mencatat. 

d) Proyektor tak tembus pandang 

Proyektor tak tembus pandang merupan alat untuk memproyeksikan bahan 

bukan transparan, tetapi bahan-bahan tidak tembus pandang (opaque). Benda-

benda tersebut adalah benda datar, tiga dimensi seperti mata uang, model, serta 

warna dan anyaman. 
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e) Mikrofis 

Mikrofis adalah lembaran film transparan terdiri dari lambang-lambang 

visual maupun grafis yang diperkecil sedemikian rupa sehingga tak dapat dibaca 

dengan mata telanjang. 

f) Film 

Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam membantu 

proses belajar mengajar. Film memiliki banyak keuntungan dalam menyampaikan 

informasi pada siswa tetapi film memiliki kelemahan anatara lain dari segi biaya, 

selain itu film juga tak dapat mencapai semua tujuan pembelajaran. 

g) Film gelang 

Film gelang merupakan jenis media yang terdiri dari film-film berukuran 8 

mm atau 16mm yang ujung-ujungnya saling bersmabungan sehingga film ini akan 

berputar terus berulang-lang kalau tidak dimatikan. 

4) Media Audio 

Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Informasi yang 

disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif. Jenis media ini 

dikelmpokkkan menjadi radio, alat perekam pita magnetik, piringan hitam dan 

laboratorium bahasa. 

5) Media Audio Visual 

Media audio visual adalah media yang dalam penyampaian informasinya 

dapat diterima oleh indera pendengaran dan penglihatan. Media yang termasuk 

dalam media audio visual adalah : 

 



21 
 

a) Televisi 

Televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara 

audi-visual dengan disertai unsur gerak. Akan tetapi dilihat dari sudut pandang 

jumlah penerima pesannya, televise tergolong ke dalam media massa. 

b) Video 

Video sebagi media audio-visual yang menampilkan gerak semakin lama 

semakin populer. Pesan yang disajikan bias bersifat fakta maupun fiktif, bias 

bersifat informatif, edukatif maupun instruksional. Demonstrasi yang sulit untuk 

dipersiapkan dapat disajikan dengan cara direkan sebelumnya sehingga saat 

mengajar guru dapat memusatkan perhatian pada penyajiannya.  

d. Pertimbangan Pemilihan Media 

Saat ini penggunaan komputer semakin meluas, selain digunakan sebagai 

media informasi, kerja, juga dalam pendidikan. Salah satu jenis media yang 

memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai komunikasi dalam proses 

pembelajaran adalah pemanfaatan teknologi komputer. Banyak hal abstrak/ 

imajinatif yang sulit dipahami siswa dapat dipresentasikan melalui komputer. 

Setelah mengetahui fungsi dan manfaat media pembelajaran, langkah 

selanjutnya adalah menentukan pilihan media yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran di kelas. Pertimbangan media yang akan digunakan dalam 

pembelajaran menjadi pertimbangan utama, karena media yang dipilih harus sesuai 

dengan : 

1) Tujuan pengajaran, 

2) Bahan pelajaran, 
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3) Metode mengajar, 

4) Tersedia alat yang dibutuhkan, 

5) Pribadi mengajar dalam menggunakan media tersebut, 

6) Minat dan kemampuan pembelajar, dan 

7) Situasi pengajaran yang sedang berlangsung. 

Keterkaitan antara media pembelajaran dengan tujuan, materi, metode, dan 

kondisi pembelajar, harus menjadi perhatian dan pertimbangan pengajar untuk 

memilih dan menggunakan media dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga 

media layak digunakan. Media yang layak meliputi praktis digunakan, efektif dan 

efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran tidak dapat 

berdiri sendiri, tetapi terkait dan memiliki hubungan secara timbal balik dengan 

empat aspek tersebut. 

4. Adobe Flash 

Adobe Flash merupakan program animasi berbasis vektor, yang telah banyak 

digunakan oleh para animator untuk membuat berbagai animasi. Adobe Flash pada 

awalnya adalah software bernama Macromedia Flash sebelum diakuisisi oleh 

perusahan Adobe. Adobe Flash merupakan salah satu software yang dapat 

digunakan dalam mengaplikasikan pembuatan animasi kartun, animasi interaktif, 

efek-efek animasi, banner iklan, website, game, presentasi dan sebagainya. 

Program aplikasi Adobe Flash  merupakan suatu program aplikasi pembuat 

animasi yang memiliki fitur-fitur lengkap yang memudahkan animator dalam 

pembuatan animasi. Keunggulan Adobe Flash menurut Rayandra Asyhar (2012: 

187) adalah sebagai berikut : 
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a. Ukuran file yang relative kecil 

b. Dapat membuat animasi gerak (motion tween), perubahan bentuk (shape 

tween), dan perubahan warna (colour efek tween). 

c. Dapat membuat masking dan motion guide. 

d. Dapat membuat tombol interaktif dengan sebuah movie. 

e. Dapat dipublish dalam beberapa tipe file seperti swf, html, gif, dll. 

f. Dapat membuat animasi logo, media interaktif, game interaktif, presentasi 

multimedia, simulasi/visualisasi. 

5. Teknik Pemesinan Konvensional 

a. Teori Pemesinan Frais 

Pembelajaran  mengenai  teori  kejuruan  di  Sekolah  Menengah Kejuruan  

(SMK)  sebagai  salah  satu  pembelajaran  yang  memiliki cakupan  materi  yang  

sangat  luas.  Salah  satu  yang  tergolong  teori kejuruan adalah teori tentang frais. 

Frais adalah salah satu jenis mesin perkakas yang ada di dalam pekerjaan 

pemesinan, proses frais (milling) adalah  proses  penyayatan  benda  kerja  

menggunakan  alat  potong dengan mata potong jamak yang berputar. Tidak lepas 

dari itu, pelajaran frais memiliki teori penunjang yang mecangkup segala aspek 

yang harus dipenuhi  guna  meningkatkan  kompetensi  sebagai  seorang  pekerja. 

Menurut Mulyasa (2006: 169), Kompetensi merupakan perpaduan dari sikap 

(afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik). Oleh sebab itu 

pengetahuan tentang aspek pengetahuan (kognitif) dalam mencapai kompetensi 

sangat diperlukan, karena pada dasarnya pengetahuan  tentang  teori  dari  suatu  

pekerjaan  akan  mencegah terjadinya kesalahan dalam bekerja (human eror).  
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b. Pembelajaran Teori 

Dalam silabus kurikulum 2013 mata pelajaran teori frais kelas XI SMK 

Negeri 2 Depok Sleman,  terdapat  beberapa  kompetensi  inti  yang  harus dimiliki 

seorang siswa. Dari hasil data yang diperoleh selama observasi pra penelitian, 

Kompetensi Inti (KI) dari teknik pemesinan frais tertera sebagai berikut: 

1) KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

2) KI 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-

aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia.  

3) KI  3,  memahami,  menerapkan    dan  menganalisis  pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan  humaniora  dalam  

wawasan  kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan,  dan  peradaban  terkait  

penyebab  fenomena  dan  kejadian  dalam  bidang  kerja  yang  spesifik  untuk  

memecahkan masalah.  

4) KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah  abstrak    

terkait  dengan  pengembangan  dari  yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif,  dan  mampu  melaksanakan  tugas  

spesifik  di  bawah pengawasan langsung. 
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Kompetensi  inti  sebagai  unsur  pengorganisasi (organizing element) 

kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran 

yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar  adalah  konten  atau  

kompetensi  yang  terdiri  dari  sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dikuasai 

peserta didik. Kompetensi dasar  dalam  pelajaran  teori  frais  diaplikasikan  melalui  

kegiatan pembelajaran  yang  meliputi  mengamati,  menanya,  mengumpulkan, 

mengasosiasi,  dan  mengkomunikasi.   

Ketercapaian  tujuan  pembelajaran  dapat  dilihat  pada  tingkat pencapaian  

kompetensi  yang  dihasilkan  oleh  peserta  didik.  Untuk mengetahui  ketercapaian  

kompetensi  dalam  sebuah  pelajaran  dapat dilihat dari tiga aspek yaitu 

pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik), (Agus 

Suprijono, 2009: 13).  

c. Pentingnya Teori Kejuruan 

Pengetahuan (kognitif) adalah segala sesuatu yang menyangkut informasi  

atau  maklumat  yang  diketahui  atau  disadari  seseorang. Pengetahuan tentang 

teori kejuruan sangatlah penting, karena termasuk dalam salah satu kompetensi 

yang harus dimiliki seorang siswa. Sebagai bentuk keseriusan mengenai 

kompetensi lulusan. Selain ujian praktik, mulai tahun 2009 siswa sekolah 

menengah kejuruan harus mengikuti ujian teori kejuruan secara nasional.  Segala 

bentuk soal yang diujiankan terdiri dari semua pengetahuan seputar kejuruan yang 

ditekuni selama tiga tahun terakhir salah satunya teori pengetahuan tentang 

pemesinan frais. Karena  itu,  penguasaan  kompetensi  keahlian  baik  secara  teori  

dan praktik bagi siswa SMK sama pentingnya.    
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Pengetahuan tentang teori kejuruan juga menjadi syarat utama dalam  

memperoleh  sertifikasi  profesi  sesuai  bidang  yang  ditekuni. Menambahkan 

pendapat Joko Sutrisno, Furqon, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan 

(2009), menjelaskan adanya tambahan ujian dalam pelaksanaan  Ujian  Nasional  

(UN)  SMK,  yakni  teori  kejuruan  sudah merupakan keputusan BSNP dan 

Direktorat SMK Depdiknas. Pasalnya, dalam standar kelulusan yang ada, 

penguasaan teori kejuruan harus dipahami betul oleh siswa, bukan sekedar praktik. 

Standar kompetensi yang  digunakan  sebagai  acuan  pengembangan  kurikulum  

Program Keahlian Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur adalah Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada bidang industri logam dan 

mesin yang ada. Oleh karena itu teori frais sabagai salah satu bagian dari teori 

kejuruan memiliki andil besar dalam menentukan kompetensi seseorang.  

6. Roda Gigi Miring 

Roda gigi adalah salah satu jenis elemen transmisi yang penting untuk suatu 

pemindahan   gerak   (terutama   putaran),   daya,   atau   tenaga   pada   suatu  system 

transmisi antara penggerak dengan yang digerakkan. Suatu konstruksi roda gigi 

digunakan pula untuk suatu sistem pengatur pada pemindah   putaran,   atau   untuk 

merubah   gerak   lurus   menjadi   gerak   putar   atau sebaliknya.  

Oleh karena itu penggunaan roda gigi sangat luas pada konstruksi mekanik 

yang  memerlukan gerak yang menkombinasikan beberapa komponen alat yang 

tergabung. Pembuatan roda gigi cukup rumit dan kompleks karena pembuatan 

profil roda giginya yang khusus, dengan berbagai ukuran dan keakuratan tergantung 

dari peran dari roda gigi itu sendiri pada suatu gabungan komponen mesin. 
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Roda gigi mempunya bentuk dan fungsi yang bermacam macam. Salah 

satunya yaitu roda gigi miring. Roda gigi miring adalah roda gigi yang profil 

giginya miring berputar seperti spiral. Dengan bentuk profil yang demikian 

memungkinkan roda gig spiral memindahkan daya antara poros yang saling 

bersilangan. Roda gigi miring mempunya beberapa ciri sebagai berikut:  

a. Arah gigi membentuk sudut terhadap sumbu poros. 

b. Distribusi beban sepanjang garis kontak tidak uniform. 

c. Kemampuan pembebanan lebih besar dari pada roda gigi lurus. 

d. Gaya aksial lebih besar sehingga memerlukan bantalan aksial dan roda gigi 

yang kokoh. 

Kelebihan roda gigi ini mampu memindahkan putaran lebih dari 3600 rpm 

dan kecepatan keliling lebih dari 500 ft/menit. Kemudian dalam pengoperasiannya 

roda gigi miring lebih lembut dan tingkat kebisingannya rendah dengan 

perkontakan antara gigi lebih dari satu. Juga roda gigi miring memiliki kelemahan 

sudut helix yang menimbulkan beban frusit (beban aksial terhadap poros) sehingga 

harus memakai bantalan. 

a. Bagian-Bagian Utama Roda Gigi Miring 

Bagian-bagian utama roda gigi miring dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 3. Bagian-bagian Utama Roda Gigi Miring 

Keterangan : 

D : diameter jarak bagi 

Df : diameter kaki gigi 

Dk : diameter kepala gigi 

h : tinggi gigi 

hf : tinggi kaki gigi 

hk : tinggi kepla gigi 

β : sudut kemiringan gigi/penyetelan 

ta : jarak antara busur gigi diukur dari alas 

tn : jarak antara bhusur gigi normal 

b : lebar gigi 

bn : lebar gigi normal 

b. Ukuran-Ukuran Utama Roda Gigi Miring 

Ukuran-ukuran utama yang perlu diketahui dan dihitung pada pembuatan roda 

gigi miring meliputi: 

1) Modul gigi 

2) Diameter jarak bagi, diameter kepala, dan diameter kaki gigi 
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3) Tinggi kaki gigi, tinggi kepala, dan tinggio dari gigi menurut standar gigi yang 

berlaku 

4) Jarak antara poros 

5) Sudut gigi 

6) Angka transmisi, untuk roda gigi yang berpasangan 

Perhitungan-perhitungan tersebut selengkapnya dapat disajikan pada Tabel 1. 

berikut. 

Tabel 1. Perhitungan Dalam Roda Gigi 

No. Nama 
Simbol 

(tanda) 
Perhitungan (rumus) 

1 

Modulus 
normal (tegak 
lurus terhadap 
gigi) 

𝑚𝑛 𝑚𝑛 = 𝑚 = 𝑚𝑎 . 𝑐𝑜𝑠𝛽 =
𝑡𝑛

𝜋
=

𝑡𝑎 cos 𝛽

𝜋
=

𝑑1 cos 𝛽

𝑍1
=

𝑑𝑘1 cos 𝛽

𝑍1 + 2 . 𝑐𝑜𝑠𝛽
 

2 

Keliling 
modulus (tegak 
lurus ter- hadap 
poros) 

𝑚𝑎 𝑚𝑎 =
𝑚𝑛

𝑐𝑜𝑠𝛽
=

𝑡𝑎

𝜋
=

𝑡𝑛

𝜋 . cos 𝛽
=

𝑑1

𝑍1
=

𝑑𝑘1

𝑍1 + 2 . cos 𝛽
=

2 . 𝑎

𝑍1 + 𝑍2
 

3 Tusuk normal t 

𝑡𝑛 = 𝑚𝑛 . 𝜋 = 𝑚𝑎. 𝜋. 𝑐𝑜𝑠𝛽 = 𝑡𝑎 . 𝑐𝑜𝑠𝛽 =  
𝑑1 . 𝜋. cos 𝛽

𝑍1

=
𝑑𝑘1 . 𝜋. cos 𝛽

𝑍1 + 2 . 𝑐𝑜𝑠𝛽
 

4 Keliling tusuk 𝑡𝑎 𝑡𝑎 = 𝑚𝑎 . 𝜋 =
𝑚𝑛 . 𝜋

cos 𝛽
=

𝑡𝑛

cos 𝛽
=

𝑑1 . 𝜋

𝑍1
=

𝑑𝑘1 . 𝜋

𝑍1 + 2 . cos 𝛽
 

5 Jumlah gigi Z 𝑍1 =
𝑑1

𝑚𝑎
=

𝑑1 . 𝜋

𝑡𝑎
=

𝑑1 . cos 𝛽

𝑚𝑎
=

(𝑑𝑘1 . 𝑍𝑚𝑛). cos 𝛽

𝑚𝑛
 

6 
Diameter 
lingkaran tusuk 

d 𝑑1 = 𝑍1. 𝑚𝑎 =
𝑍1. 𝑚1

cos 𝛽
= 𝑑𝑘1

− 2𝑚𝑎 =
𝑑𝑘1

𝑍1 + 2 . cos 𝛽
 

7 
Tinggi kepala 

gigi 
ℎ𝑘 ℎ𝑘 = 1𝑚𝑛 

8 
Diameter 
lingkaran 
kepala 

𝑑𝑘 𝑑𝑘1
= 𝑑1 . 2𝑚𝑛 = 𝑚𝑛 (

𝑍1

cos 𝛽
+ 2) = 𝑑1 (1 +

2. cos 𝛽

𝑍1
) 

9 Tinggi kaki gigi ℎ𝑓 

Menurut NCN 1629 Menurut DIN 780 

ℎ𝑓 = 1,25𝑚𝑛 = 1
1

4
𝑚𝑛 ℎ𝑓 = 1

1

6
𝑚𝑛 = 1,166 𝑚𝑛 

10 Tinggi gigi h 

ℎ = ℎ𝑘 + ℎ𝑓 = 2,25𝑚𝑛

= 2
1

4
𝑚𝑛 

ℎ = ℎ𝑘 + ℎ𝑓 = 2
1

6
𝑚𝑛

= 2,166𝑚𝑛 
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11 
Diameter 
lingkaran kaki 

𝑑𝑓 

𝑑𝑓1
= 𝑑1 − 2,5𝑚𝑛

= 𝑚𝑛 (
𝑍1

𝑐𝑜𝑠𝛽
− 2,5) 

𝑑𝑓1
= 𝑑1 − 2

1

6
𝑚𝑛 = 𝑚𝑛 (

𝑍1

𝑐𝑜𝑠𝛽

− 2
1

6
) 

12 Jarak-hati a 𝑎 =
𝑑1 + 𝑑2

2
= 𝑚𝑛 (

𝑍1 + 𝑍2

2
) =

𝑚𝑛

cos 𝛽
(

𝑍1 + 𝑍2

2
) 

13 
Sudut gigi atau 
sudut 
penyetelan 

β 

𝑐𝑜𝑠𝛽 =
𝑚𝑛

𝑚𝑎
=

𝑡𝑛

𝑡𝑎
=

𝑍1. 𝑚𝑛

𝑑1
=

𝑍1. 𝑚𝑛

𝑑𝑘1
− 2𝑚𝑛

=
𝑚𝑛(𝑍1 + 𝑍2)

2 . 𝑎
 

 

𝛽 van 10° tothoogstens 25° 

14 
Kisar tiap 
putaran 

p 

𝑝1 =
𝑑1 . 𝜋

𝑡𝑎𝑛𝛽
=

𝑍1. 𝑚𝑎 . 𝜋

𝑡𝑎𝑛𝛽
=

𝑍1. 𝑚𝑛 . 𝜋

𝑠𝑖𝑛𝛽
 

 
Dari dua buah roda gigi yang bekerjasama, kisar dari roda yang 
satu harus mengarah ke kiri dan dari roda yang satu lagi mengarah 
ke kanan. 

15 

Lebar gigi 
minimum untuk 
penangkapan 
yang terputus 

𝑏𝑚𝑖𝑛 𝑏𝑚𝑖𝑛 =
𝑚𝑛 . 𝜋

𝑠𝑖𝑛𝛽
=

𝑡𝑛

𝑠𝑖𝑛𝛽
 

16 Jumlah gigi 
bayangan 

𝑍𝑑 𝑍𝑑1
=

𝑍1

𝑐𝑜𝑠3𝛽
=

𝑡𝑛

𝑠𝑖𝑛𝛽
 

 

Yang bertanda 1 menyangkut roda gigi terkecil yang bertanda 2 menyangkut 

roda gigi yang paling besar dari dua buah roda gigi yang bekerja sama. 

c. Pengefraisan Roda Gigi Miring 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan pengefraisan roda 

gigi miring antara lain: 

1) Perhitungan Ukuran Roda Gigi Miring 

Beberapa ukuran yang harus diketahui sebelum pengefraisan roda gigi miring 

atara lain: 

a) Diameter Pitch 

Diameter pitch dalam system metric ditentukan oleh jumlah gigi modul dan 

sudut kemiringan: 

Diameter pitch  = jumlah gigi x modul x secant sudut kemiringan 

   = z x m x secant β 
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Pada sistem Diametral Pitch diameter pitch ditentukan oleh jumlah gigi, 

diametral pitch, dan sudut kemiringan: 

Diameter Pitch =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑖𝑔𝑖 𝑥 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑚𝑖𝑟𝑖𝑛𝑔

𝐷𝑃
 

= ( 
𝑧 𝑥 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡 𝛽 

𝐷𝑃
 ) 

b) Diameter Luar 

Diameter luar merupakan diameter bahan awal yang harus dibubut. 

Diameter luar  = diameter pitch + ( 2 x modul ) 

= ( z x m x sec β ) + ( 2 x m ) 

Diameter luar  = diameter pitch + ( 
2

diameter pitch
 ) 

= ( 
z

DP
 x sec β ) + ( 

2

DP
 ) 

c) Kisar Yang Harus Dipotong 

Kisar benda kerja  = 
diameter pitch

tg β
 = 

DP

tg β
 

d) Rasio Pemindahan Gigi 

Rasio pemindahan gigi merupakan perbandingan antara kisar benda kerja 

dengan kisar mesin. Sudut miring benda kerja merupakan sudut penyetelan juga 

untuk meja frais. Selanjutnya untuk mencari roda-roda tukar dapat digunakan 

rumus: 

Uw =
𝑧𝑃𝐺

𝑧𝐷𝐺
=

𝑝𝑙

𝑝𝑤
 

Uw = Perbandingan roda gigi dari roda-roda tukar 

pl = Kisar benda kerja dalam mm 

pw = Kisar sekerup penghantar dari meja frais 
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zPG = hasil jumlah gigi dari roda-roda tukar penggerak 

zDG = hasil kali jumlah gigi dari roda-roda tukar yang digerakkan 

2) Pemilihan Pisau Frais 

Dalam pengefraisan roda gigi lurus jumlah gigi yang akan difrais dan pitch 

menentukan jenis pisau yang akan dipakai. Namun demikian dalam pengefraisan 

roda gigi miring, sudut kemiringan mengakibatkan pitch menjadi lebih besar 

dibanding dengan roda gigi lurus meskipun pada jumlah dan ukuran gigi yang sama. 

Oleh karena itu diperlukan jenis pisau yang berbeda pula. Nomor pisau dalam 

pengefraisan roda gigi miring tidak ditentukan oleh jumlah gigi, namun ditentukan 

oleh jumlah gigi bayangan pada roda gigi bayangan. 

Jumlah gigi bayangan pada roda gigi bayangan dapat dihitung dengan 

rumusan sebagai berikut; 

Jumlah gigi bayangan = ( jumlah gigi / cos3 sudut miring ) 

= ( z / cos3 β ) 

3) Pengaturan Roda Gigi Pengganti 

Pada pengefraisan miring tidak dapat dilepaskan dari pemasangan roda-roda 

gigi pengganti yang akan mengubungkan gerakan meja mesin frais dan gerakan 

spindel alat bantu. Roda gigi pertama dipasang pada meja mesin, roda gigi kedua 

dan ketiga dipasang pada quadrant plate dan roda gigi keempat dipasang pada alat 

bantu yang akan menggerakkan benda kerja (misal kepala pembagi). Jumlah poros 

dan jumlah pasangan gigi akan sangat ditentukan oleh arah pemotongan giginya. 

4) Pemasangan Benda Kerja 
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Dalam pengefraisan roda gigi miring, pencekaman benda kerja dapat 

dilakukan dengan menjepit benda kerja menggunakan mandrel diantara dua senter 

kepala pembagi dan kepala lepas yang dilengkapi dengan pelat pembawa, dapat pula 

dilakukan dengan cara benda kerja dijepit dengan cekam rahang tiga yang dipasang 

pada poros kepala pembagi dengan didudkung senetr maupun tanpa didukung 

senter. 

Penting artinya untuk memastikan bahwa benda kerja terpasang dengan 

mantap pada mandrel dan mampu menahan gerakan benda dibawah tekanan yang 

dihasilkan dari proses pemotongan. 

5) Setting Kesenteran Pisau Frais 

Langkah terpenting sebelum mengatur kedudukan meja mesin adalah 

menempatkan pahat sesumbu dengan benda kerja 

6) Setting Meja Mesin 

Meja mesin harus diatur sebesar sudut miring yang akan dipotong. 

7) Setting Kedalaman Pemotongan 

Perhitungan kedalaman pemotongan pada pengefraisan roda gigi miring sama 

dengan kedalaman pemotongan pada roda gigi lurus. Kedalaman pemotongan = 

2,25 x m 

8) Pemotongan Gigi 

Prinsip kerja pemotongan roda gigi miring dapat diilustrasikan dalam gambar 

berikut: 
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Gambar 4. Prinsip Pembuatan Roda Gigi 

Benda kerja membuat gerakan putar sekeliling sumbunya (anak panah 1). 

Benda kerja memperoleh gerakan putar ini dari poros pembagi (poros roda) dari 

kepala pembagi. Poros pembaginya digerakkan oleh sekerup penghantar dari meja 

frais dengan perantaraan roda-roda tukar 

Meja frais yang diputar meliputi sudut miring atau sudut β penyetelan 

melakukan gerakan ingsutan yang lamban (anak panah 2). Setelah satu putaran 

penuh, benda kerja harus sudah bergeser menurut arah panjangnya sepanjang jarak 

yang sama dengan kisar pw dari garis sekerupnya. Pisau frais yang dipasang pada 

poros frais melakukan gerakan utama penyayatan yang berlawanan (anak panah 3) 

Alur-alur berbentuk sekerup biasanya difrais dengan pisau – pisau frais 

piringan (kepingan). Frais-frais ini harus serong pada kedua sisinya untuk mencegah 

terjadinya penyayatan susulan. 

Bila langkah sekerupnya harus difrais dengan frais jari, maka tidak terdapat 

penyayatan susulan. Pemakaian frais jari sering tidak mungkin, masih mempunyai 

keuntungan juga bahwa meja fraisnya btidak perlu dirubah. 
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Gambar 5. Urutan Kerja Pembuatan Roda Gigi  Helik 

 
Gambar 6. Posisi Penyayatan Pembuatan Roda Gigi  Helik 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemotongan roda gigi miring 

antara lain Kecepatan pemakanan lebih rendah daripada kecepatan pemotongan 

roda gigi lurus dan putaran pisau diatur sesuai dengan jenis bahan yang akan di frais 

dan bahan pisau frais. 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian relevan yang pernah dilakukan mengenai pengembangan media 

pembelajaran antara lain: 
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1. Penelitian yang dilakukan Imam Mustoliq, Sukir dan Ariade Chandra N. 

dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis 

Multimedia Pada Mata Kuliah Dasar Listrik” menujukkan unjuk kerja yang 

baik, yang ditunjukkan skor rata-rata penilaian yang diberikan oleh ahli media, 

ahli materi dan mahasiswa terhadap unjuk kerja hasil pengembangan media 

pembelajarn interaktif berbasis multimedia tersebut adalah 3,18 atau secara 

persentase sebesar 79,71%.  

2. Penelitian yang dilakukan Nanang Khuzaini dan Rusgianto Heri Santosa 

dengan judul “Pengembangan multimedia pembelajaran trigonometri 

menggunakan Adobe Flash CS3 untuk siswa SMA” menunjukkan hasil 

penilaian oleh ahli media 39,5 dan ahli materi mendapat penilaian 58,6. 

Penilaian siswa menyebutkan multimedia pembelajaran menggunakan Adobe 

Flash praktis digunakan dilihat dari penilaian yang mendapat skor 369,3. Dari 

hasil tes prestasi belajar menyatakan bahwa multimedia pembelajaran dapat 

meningkatkan prestasi siswa sebesar 81,11% yang sudah mencapai KKM. 

3. Hasil penelitian dari Sukoco, Zainal Arifin, Sutiman, Muhkamad Wakid 

dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis 

Komputer Untuk Peserta Didik Mata Pelajaran Teknik Kendaraan Ringan” 

menunjukkan hasil  penelitian kelompok treatmen adalah mean (rerata) 

sebesar 75.1, median sebesar 70, modus sebesar 73, simpangan baku sebesar 

9.33, varian sebesar 87.13, nilai maksimum 93, dan nilai minimum 60. Data 

kelompok kontrol adalah mean (rerata) sebesar 70,5, median sebesar 73, 

modus sebesar 67, simpangan baku sebesar 8,99 varian sebesar 80,85, nilai 
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maksimum 87, dan nilai minimum 53. Berdasarkan uji t diperoleh t hitung = 

1,91 dan t_(tabel 0,95;30)=1,70 dengan demikian t hitung > t tabel (1,91>1,70) 

artinya terdapat perbedaan yang signifikan (lebih tinggi) antara prestasi belajar 

peserta didik yang diajar menggunakan media interaktif berbasis komputer 

dibandingkan peserta didik yang hanya menggunakan media power point. 

4. Penelitian yang dilakukan Giri Prasetyo & Lantip Diat Prasojo dengan judul 

“Pengembangan Adobe Flash Pada Pembelajaran Tematik-Integratif Berbasis 

Scientific Approach Subtema Indahnya Peninggalan Sejarah” menunjukkan 

hasil software multimedia interaktif ini layak dan efektif untuk meningkatkan 

peserta didik. Kelayakan multimedia ini dapat dilihat dari penilaian hasil 

validasi multimedia oleh ahli materi pada aspek ketepatan materi sebesar 4,5; 

aspek keluasan materi sebesar 4, aspek kelengkapan materi sebesar 4,5; aspek 

kejelasan materi sebesar 4,6; aspek kemutahiran materi sebesar 4,5; aspek 

sistematika materi sebesar 4,5, hasil validasi oleh ahli media dari aspek isi dan 

tujuan media skor rerata 3,8; aspek kualitas instruksional media skor rerata 3,7 

dan aspek kualitas teknis multimedia skor rerata 4,1, Sedangkan keefektifan 

multimedia ini dapat dilihat dari rerata persentase peningkatan nilai antara 

nilai pretestdan posttest dengan rerata uji coba lapangan awal sebesar 54,7%, 

uji coba lapangan sebesar 44,7%, dan pada uji pelaksanaan lapangan sebesar 

31,7%. Dengan hasil rerata prosentase peningkatan nilai 

antara pretest dan posttest sebesar 43,7%, sehingga dapat digunakan dalam 

pembelajaran. 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiyanto Pramuji dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Pada Materi Pengenalan 

Corel Draw Sebagai Sarana Pembelajaran Desain Grafis Di SMK 

Muhammadiyah 2 Klaten Utara” menunjukkan tingkat kelayakan media 

pembelajaran dari ahli materi sebesar 88 % dengan kategori sangat layak, ahli 

media sebesar 82,5 % dengan kategori sangat layak, dan penilaian siswa 

terhadap media pembelajaran sebesar 81 % dengan kategori sangat layak. 

Pengembangan media pembelajaran pengenenalan corel draw ini 

menggunakan software Adobe Flash CS3.  

C. Kerangka Berfikir 

Tercapainya tujuan pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu 

pendidik (guru), peserta didik (siswa), bahan ajar, fasilitas (sarana dan prasarana), 

serta media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam 

mendukung seorang pendidik dalam menyampaikan materi pembelajarannya 

kepada siswa.  Akan tetapi pada kenyataannya pengunaan media ini belum 

dimanfaatkan secara maksimal sehingga dalam proses pembelajaran pun kurang 

efektif dan efisien. Berbagai masalah timbul akibat kurang maksimalnya 

penggunaan media.  

Penggunaan media pembelajaran yang baik yaitu media yang melibatkan 

anatara indera pandang, indera dengar dan indera lainnya sehingga informasi yang 

disampaikan dapat diserap peserta didik dan memberikan kesan secara langsung 

karena tingkat kabstrakan materi atau informasi akan lebih dipahami apabila 

disampaikan secara konkrit. Hal tersebut telah dibuktikan oleh para pakar 
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pendidikan didalam berbagai bukunya. Oleh karena itu, guru sebagai pengajar atau 

fasilitator dituntut untuk lebih kreatif dan cerdas dalam penyampaian materi 

pembelajaran karena banyaknya manfaat media pembelajaran apabila digunakan 

dengan baik. Dalam kenyataannya media pembelajaran pada mata pelajaran teknik 

pemesinan konvensional pada materi roda gigi miring jumlahnya terbatas. Maka 

perlu untuk dikembangkan media pembelajaran berbasis komputer yang memenuhi 

ketentuan dari aspek kedalaman materi maupun kualitas penyajiannya 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas didapat pertanyaan penelitian tentang 

pengembangan media pembelajaran interaktif pembuatan roda gigi miring dengan 

mesin frais untuk siswa SMK Negeri 2 Depok Sleman, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tahapan proses pengembangan media pembelajaran interaktif 

pembuatan roda gigi miring dengan mesin frais untuk siswa SMK Negeri 2 

Depok Sleman berdasarkan rincian sebagai berikut: 

a. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

b. Subjek dan objek dalam penelitian 

c. Model pengambilan data yang digunakan dalam penelitian 

d. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

2. Bagaimanakah kelayakan media pembelajaran interaktif pembuatan roda gigi 

miring dengan mesin frais untuk siswa SMK Negeri 2 Depok Sleman 

berdasarkan beberapa sumber penilaian sebagai berikut: 

a. Penilaian media pembelajaran menurut dari ahli materi 

b. Penilaian media pembelajaran menurut dari ahli media 
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c. Penilaian media pembelajaran menurut dari guru  

d. Tanggapan siswa terhadap media pembelajaran 

 


