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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Teknologi Pendidikan 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat telah 

berpengaruh terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu 

penggunaan  alat-alat bantu mengajar di sekolah maupun di lembaga pendidikan 

lainnya. Bagi perguruan tinggi yang sudah maju telah menggunakan alat-alat 

tersebut sebagai alat bantu mengajar sehingga kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. 

Sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai pembaharuan 

dan perbaikan dalam berbagai aspek. Hal ini dapat ditinjau dari perkembangan 

pesat pada bidang kurikulum, metodologi, peralatan (media pembelajaran yang 

digunakan), dan penilaian. Selain itu, perkembangan juga terjadi pada bidang 

administrasi, organisasi, sumberdaya, dan supervisi pendidikan.  

Penggunaan teknologi dalam pendidikan dewasa ini menjadi sebuah solusi 

untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan. Dengan adanya 

teknologi diharapkan kegiatan pembelajaran menjadi lebih kreatif dan lebih 

produktif. Selain itu penggunaan teknologi juga diharapkan dapat mendorong 

peserta didik untuk dapat lebih aktif dalam memperoleh informasi dan 

pengetahuan dari berbagai sumber belajar yang ada.  
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Menurut Sudarwan Danim (1994: 3-4), teknologi pendidikan mempunyai 

karakteristik tertentu yang sangat relevan bagi kepentingan pendidikan. 

Teknologi pendidikan memungkinkan adanya: (a) penyebaran informasi secara 

luas, merata, cepat, seragam, dan terintergrasi, sehingga dengan demikian pesan 

dapat disampaikan sesuai dengan isi yang dimaksud; (b) teknologi pendidikan 

dapat menyajikan materi secara logis, ilmiah, dan sistematis serta mampu 

melengkapi, menunjang, memperjelas konsep-konsep, prinsip-prinsip atau 

proposisi materi pelajaran; (c) teknologi pendidikan menjadi partner guru dalam 

rangka mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif, efisien, dan produktif 

sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan anak didik; dan (d) teknologi pendidikan 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, dapat menyajikan materi secara 

lebih menarik, lebih-lebih jika disertai dengan kemampuan memanfaatkannya. 

 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat 

didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari 

pengirim menuju penerima (Heinich et.al., 2002; Ibrahim et.al., 2001 dalam 

Daryanto., 2016). Menurut Arif S. Sadiman (1990: 6) menyatakan bahwa 

media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan. Sedangkan Sudjarwo (1989: 166) menyatakan bahwa pengertian 

media intruksional yaitu segala wujud yang dapat dipakai sebagai sumber 

belajar yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan 
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siswa sehingga mendorong terjadinya proses belajar mengajar ketingkat yang 

lebih efektif dan efisien.  

Menurut AECT (1977) yang dikutip Azhar Arsyad (2004: 3), Media 

dapat diartikan sebagai segala bentuk dan saluran yang dapat digunakan 

dalam suatu proses penyajian informasi. Media dalam konteks pendidikan 

menurut Heinich (1982) dalam Azhar Arsyad (2004: 4) menyebutkan bahwa 

media pembelajaran merupakan pembawa pesan-pesan atau informasi yang 

bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran.  

Gerlach & Ely (1971) dalam Azhar Arsyad (2004: 3) menyatakan 

bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, 

atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, 

guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih 

khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan 

sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Menurut 

Sudarwan Danim (1995:7), media pembelajaran adalah seperangkat alat 

bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka 

berkomunikasi dengan siswa atau siswa. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, media 

pembelajaran adalah suatu alat, bahan, atau berbagai perangkat lainnya yang 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar untuk menyampaikan pesan-

pesan atau informasi pengajaran dari guru kepada siswa dengan maksud 
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mendorong terjadinya proses belajar mengajar ketingkat yang lebih efektif 

dan efisien sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. 

b. Tujuan dan Manfaat Media Pembelajaran 

Pemanfaatan media, baik untuk keperluan individual maupun 

kelompok, secara umum mempunyai beberapa tujuan yaitu: (1) memperoleh 

informasi dan pengetahuan; (2) mendukung aktivitas pembelajaran; dan (3) 

sarana persuasi dan motivasi (Benny A. Pribadi, 2017: 23). 

Penggunaan media pembelajaran banyak memberikan manfaat bagi 

proses pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran menurut Arief S. 

Sadiman (2006: 17-18), yaitu sebagai berikut:  

1) Memperjelas penyajian agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka).  

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

3) Dapat meningkatkan keaktifan sikap anak didik.  

4) Memudahkan guru dalam menyampaikan pesan-pesan pembelajaran 

kepada siswa.  

Menurut Sudjana dan Rivai dalam Azhar Arsyad (2004: 24-25), manfaat 

media pembelajaran dalam proses belajar siswa adalah:  

1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat  

2) menumbuhkan motivasi belajar. 

3) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai 

tujuan pengajaran.  
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4) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga apabila kalau guru mengajar pada setiap 

jam pelajaran. 

5) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. 

Menurut Derek Rowntree  yang dikutip John D. Latuheru (1988: 21-

22) manfaat media pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Media pembelajaran membangkitkan motivasi belajar para siswa. 

2) Dengan menggunakan media pembelajaran siswa dapat mengulangi apa 

yang telah mereka pelajari.  

3) Media pembelajaran dapat merangsang siswa untuk belajar dengan 

penuh semangat. 

4) Media pembelajaran dapat lebih mengaktifkan adanya respon dari siswa. 

5) Dengan menggunakan media pembelajaran, diharapkan adanya umpan 

balik (feedback) dengan segera. 

Sedangkan menurut Kemp and Dayton (1985) dalam Daryanto (2013: 

6) manfaaat pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. 

2) Pembelajaran lebih menarik. 

3) Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. 

4) Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. 
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5) Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. 

6) Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun 

diperlukan. 

7) Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses 

pembelajaran dapat ditingkatkan. 

8) Peran guru mengalami perubahan ke arah yang positif. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran memiliki tujuan dan berbagai manfaat 

diantaranya untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih aktif dan 

memungkinkan peserta didik dapat belajar secara mandiri.  

c. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Williams (2003) dalam Benny A. Pribadi (2017: 17-18) 

mengemukakan klasifikasi dan ragam media sebagai sarana komunikasi yang 

dapat digunakan dalam aktivitas pembelajaran, sebagai berikut: 

1) Media yang tidak diproyeksikan atau non-projected media, seperti foto, 

diagram, bahan pameran atau display, dan model. 

2) Media yang diproyeksikan atau proyected media, misalnya LCD. 

3) Media audio seperti kaset, compact disc (CD) audio yang berisi rekaman 

kuliah, ceramah narasumber, dan rekaman musik. 

4) Media gambar gerak atau media video, seperti VCD, DVDs, dan blue 

rays disc. 

5) Pembelajaran berbasis komputer. 
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6) Multimedia dan jaringan komputer. 

Menurut Arief S. Sadiman, dkk (1986: 28-82) mengemukakan 

klasifikasi dan ragam media sebagai strategi pembelajaran adalah sebagai 

berikut:  

1) Media Grafis  

Media grafis termasuk media visual. Sebagaimana media yang lain, 

media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke 

penerima pesan. Saluran yang dipakai  menyangkut indera penglihatan. 

Pesan yang akan disampaikan dituangkan dalam simbol-simbol 

komunikasi visual. Selain fungsi umum tersebut, secara khusus grafis 

berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, 

mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat 

dilupakan atau diabaikan bila tidak digrafiskan. Selain sederhana dan 

mudah pembuatannya media grafis termasuk media yang relatif murah 

ditinjau dari segi biayanya.  

Contoh media grafis adalah gambar/foto, sketsa, diagram, bagan/ 

chart, grafik/ graphs, kartun, poster, peta dan globe, papan flanel/flannel 

board dan papan buletin/bulletin board.  

2) Media Audio 

Berbeda dengan media grafis, media audio berkaitan dengan indera 

pendengaran. Pesan yang akan disampaikan, dituangkan ke dalam 

lambang-lambang auditif, baik verbal (ke dalam kata-kata/bahasa lisan) 

maupun non verbal. Ada beberapa jenis media yang dapat kita 
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kelompokkan dalam media audio, antara lain, radio, alat perekam pita 

magnetik, piringan hitam dan laboratorium bahasa.  

3) Media Proyeksi Diam  

Media proyeksi diam (still proyected medium) mempunyai 

persamaan dengan media grafis dalam arti menyajikan rangsangan-

rangsangan visual. Perbedaan yang jelas diantara mereka adalah jika 

pada media grafis dapat secara langsung berinteraksi dengan pesan media 

yang bersangkutan, pada media proyeksi pesan tersebut harus 

diproyeksikan dengan proyektor agar dapat dilihat oleh sasaran. Ada 

kalanya media jenis ini disertai rekaman audio, tapi ada pula yang hanya 

visual saja. Beberapa jenis media proyeksi diam antara lain film bingkai/ 

slide, film rangkai/ film strip, over head proyektor, microprojection 

dengan mikrofilm.  

Selain itu, Heinich dkk (2005) dalam Benny A. Pribadi (2017: 18) 

mengemukakan klasifikasi media yang digunakan untuk aktivitas 

pembelajaran terdiri dari: (1) media cetak/teks; (2) media pameran/display; 

(3) media audio; (4) gambar bergerak/motion pictures; (5) multimedia; dan 

(6) media berbasis web atau internet. Berikut ini merupakan deskripsi singkat 

tentang ragam media sesuai dengan klasifikasinya. 
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Gambar 1. Klasifikasi ragam media 

  Media cetak merupakan jenis media yang telah lama digunakan 

sebagai sarana dalam aktivitasbelajar. Media cetak juga dipandang sebagai 

jenis media yang relatif murah dan memiliki sifat sangat fleksibel bagi 

penggunaannya. Media cetak yang berisi teks memiliki ragam yang bervariasi 

yang meliputi buku, brosur, leaflet, dan handout. Siswa dapat memanfaatkan 

media cetak di mana saja, kapan saja, dan tanpa memerlukan adanyaperalatan 

khusus. Selain dalam bentuk teks, media cetak juga memuat informasi dan 

pengetahuan dalam bentuk lain misalnya gambar, diagram, chart, grafik, 

poster dan kartun.  

   Media grafis dan media pameran atau display media digunakan 

sebagai sarana informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunanya. 

Sama halnya seperti media cetak, jenis media pembelajaran ini juga bervariasi 

mulai dari benda sesungguhnya yang disebut dengan istilah realita, sampai 

kepada benda tiruan yang berupa replika dan model. Penggunaan media grafis 

dan pameran dilakukan dengan cara memperlihatkannya di suatu tempat 

tertentu sehingga pesan dan informasi yang terdapat di dalam media tersebut 
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dapat diamati dan dipelajari oleh siswa. Contoh ragam media pameran yaitu 

realita, model, diorama, dan kit. 

  Media audio merupakan jenis media yang efektif dan efisien untuk 

digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu 

melatih kemampuan penggunanya dalam mendengar informasi dan 

pengetahuan lisan secara komprehensif. Walaupun jenis media ini dapat 

digunakan untuk menyampaikan hampir semua jenis informasi dan 

pengetahuan, namun sejumlah ahli berpandangan bahwa media audio pada 

dasarnya sangattepat unyuk digunakan dalam pembelajaran tentang 

kemampuan berbahasa dan juga seni. Belajar tentang cara pengucapan bahasa 

asing atau pronouncation misalnya, akan lebih efektif dan efisien jika 

menggunakan jenis media audio. Demikian pula halnya dengan pelajaran 

tentang seni musik dan olah suara atau vocal akan berlangsung lebih baik jika 

menggunakan media audio. 

  Gambar bergerak atau motion pictures merupakan jenis media 

yang mampu menayangkan gambar bergerak yang terintegrasi dengan unsur 

suara. Contoh jenis media ini yaitu media film dan video. Kedua jenis media 

ini memiliki features atau kemampuan yang luar biasa sebagai sebuah 

medium komunikasi. Media video dan film mampu menampilkan informasi 

dan pengetahuan dalam sebuah tayangan informasi dan pengetahuan yang 

mendekati realistik. Selain digunakan untuk pembelajaran pada aspek 

kognitif, media film dan video kerap dimanfaatkan dalam pendidikan afektif 

dan penanaman karakter. Selain itu, medium film dan video juga kerap 
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digunakan sebagai sarana untuk mendemostrasikan proses dan prosedur kerja 

yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan. Contoh 

untuk hal ini adalah pemutaran video demonstrasi tentang penggunaan sabuk 

pengaman di dalam pesawat terbang. Dalam video tersebut proses 

penggunaan sabut pengaman diperlihatkan secara sistematis.  

  Multimedia merupakan produk dari kemajuan teknologi digital. 

Media ini mampu memberikan pengalaman yang kaya bagi penggunanya. 

Multimedia dapat menampilkan pesan dan pengetahuan dalam bentuk 

gabungan atau kombinasi antara beberapa format penayangan, seperti: teks, 

audio, grafis, video, dan animasi secara simultan. Dengan kemampuan seperti 

ini program multimedia dapat menayangkan informasi dan pengetahuan 

secara komprehensif yang dapat dipelajari oleh siswa.  

Penggunaan program multimedia sebagai sarana pembelajaran dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan belajar yang dimiliki oleh 

individu penggunanya. Saat ini penggunaan program multimedia 

pembelajaran telah terintegrasi penggunaannya dengan perangkat komputer. 

Hal ini menyebabkan program multimedia dapat digunakan sebagai media 

yang bersifat interaktif. Banyak strategi dan metode yang dapat digunakan 

untuk merancang dan memproduksi sebuah program multimedia yang efektif 

sebagai media pembelajaran interaktif. Sifat inter-akivitas yang terdapat di 

dalam program multimedia akan mampu membuat proses belajar menjadi 

"dialogis." Artinya pengguna dapat melakukan interaksi secara intensif 

dengan isi atau konten yang terdapat dalam program multimedia. 
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Perangkat komputer saat ini telah berkembang dengan sangat pesat. 

Perangkat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana untuk melakukan 

komputasi, tetapi telah menjadi sarana untuk melakukan komunikasi. 

Penggunaan komputer telah membentuk suatu jaringan atau network yang 

mendunia. Sebagai pengguna jaringan komputer, Anda dapat berkomunikasi 

dengan jaringan komputer yang berada di belahan dunia lain. Selain untuk 

melakukan komunikasi antar jaringan.  

Komputer juga dapat digunakan untuk mencari dan menemukan atau 

browsing beragam informasi dan pengetahuan yang diperlukan dari berbagai 

situs jaringan atau website yang ada. Sejumlah mesin pencari atau searching 

machine seperti google.com dan yahoo.com dapat membantu Anda dalam 

menemukan informasi dan pengetahuan yang diperlukan. Kita dapat 

mengembangkan isi atau materi pelajaran dari beragam situs jaringan atau 

web yang tersedia. Hal penting yang diperhatikan dalam menggunakan situs 

web adalah apakah atau materi yang terdapat di dalamnya sesuai dengan 

informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh pengguna. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran memiliki beberapa ragam dan klasifikasi seperti: (1) media 

cetak; (2) media audio; (3) media gambar bergerak; dan (4) multimedia. 

d. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Gerlach & Ely (1971) dalam Azhar Arsyad (2004: 12-14), 

mengemukakan tiga ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media 

digunakan dan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang mungkin 
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guru tidak mampu (atau kurang efisien) melakukannya. Adapun tiga ciri 

tersebut antara lain: (1) ciri fiksatif (fixative property); (2) ciri manipulatif 

(manipulative property); dan (3) ciri distributif (distributive property) 

1) Ciri fiksatif (fixative property) 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, 

melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau obyek. Suatu 

peristiwa atau obyek dapat diurut dan disusun kembali dengan media 

seperti fotografi, video tape, audio tape, dişket komputer, dan film, Suatu 

obyek yang telah diambil gambarnya (direkam) dengan kamera atau video 

kamera dengan mudah dapat direproduksi dengan mudah kapan saja 

diperlukan.  

Dengan ciri fiksatif ini, media memungkinkan suatu rekaman 

kejadian atau obyek yang terjadi pada satu waktu tertentu 

ditransportasikan tanpa mengenal waktu.Ciri ini amat penting bagi guru 

karena kejadian-kejadian atau obyek yang telah direkam atau disimpan 

dengan format media yang ada dapat digunakan setiap saat. Peristiwa yang 

kejadiannya hanya sekali (dalam satu dekade atau satu abad) dapat 

diabadikan dan disusun kembali untuk keperluan pengajaran. Prosedur 

laboratorium yang rumit dapat direkam dan diatur untuk kemudian 

direproduksi berapa kali pun pada saat diperlukan. Demikian pula kegiatan 

siswa dapat direkam untuk kemudian dianalisis dan dikritik oleh siswa 

sejawat baik secara perorangan maupun secara kelompok. 
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2) Ciri Manipulatif (Manipulative Property) 

Transformasi suatu kejadian atau obyek dimungkinkan karena media 

memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari 

dapat disajikan kepada siswa dalam waktu dua atau tiga menit dengan 

teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Misalnya bagaimana 

proses larva menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu dapat 

dipercepat dengan teknik rekaman fotografi tersebut. Di samping dapat 

dipercepat, suatu kejadian dapat pula diperlambat pada saat menayangkan 

kembali hasil suatu rekaman video. Misalnya, proses loncat galah atau 

reaksi kimia dapat diamati melalui bantuan kemampuan manipulatif dari 

media.  

Demikian pula, suatu aksi gerakan dapat direkam dengan foto 

kamera untuk foto. Pada rekaman gambar hidup (video, motion film) 

kejadian dapat diputar mundur. Media (rekaman video atau audio) dapat 

diedit sehingga guru hanya menampilkan bagian-bagian penting/utama 

dari ceramah, pidato, atau urutan suatu kejadian dengan memotong bagian-

bagian yang tidak diperlukan. Kemampuan media dari ciri manipulatif 

memerlukan perhatian sungguh-sungguh karena apabila terjadi kesalahan 

dalam pengaturan kembali urutan kejadian atau pemotongan bagian-

bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran yang tentu 

saja akan membingungkan dan bahkan menyesatkan sehingga dapat 

mengubah sikap mereka ke arah yang tidak diinginkan.  



22 

Manipulasi kejadian atau obyek dengan jalan mengedit hasil 

rekaman dapat menghemat waktu. Proses penanaman dan panen gandum, 

pengolahan gandum menjadi tepung, dan penggunaan tepung untuk 

membuat roti dapat dipersingkat waktunya dalam suatu urutan rekaman 

video atau film yang mampu menyajikan informasi yang cukup bagi siswa 

untuk mengetahui asal-usul dan proses dari penanaman bahan baku tepung 

hingga menjadi roti. 

3) Ciri Distributif (Distributive Property) 

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu obyek atau kejadian 

ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut 

disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang 

relatif sama mengenai kejadian itu.  

Dewasa ini, distribusi media tidak hanya terbatas pada satu kelas 

atau beberapa kelas pada sekolah-sekolah di dalam suatu wilayah tertentu, 

tetapi juga media itu misalnya rekaman video, audio, disket komputer 

dapat disebar ke seluruh penjuru tempat yang diinginkan kapan saja. Sekali 

informasi direkam dalam format media apa saja, ia dapat direproduksi 

seberapa kali pun dan siap digunakan secara bersamaan di berbagai tempat 

atau digunakan secara berulang-ulang di suatu tempat sistem informasi 

yang telah direkam akan terjamin sama atau hampir sama dengan aslinya. 

e. Pemilihan Media Pembelajaran 

Benny A. Pribadi (2017: 26-27) mengemukakan bahwa agar dapat 

menggunakan media pembelajaran untuk menciptakan program 
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pembelajaran yang efektif dan efisien, guru dan instruktur perlu memilih 

media yang tepat yang dapat digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. 

Sedangkan Bates (2008) dalam Benny A. Pribadi (2017: 27-28) 

mengemukakan faktor-faktor yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan 

dalam memilih media dan teknologi pembelajaran. Faktor-faktor tersebut 

dinamakan dengan istilah ACTIONS yang merupakan singkatan dari: 

1) Access 

2)  Cost 

3)  Technology 

4)  Interactivity 

5)  Organizational change 

6)  Novelty 

7)  Speed 

ACTIONS merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk memilih 

jenis media dan bahan pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung 

aktivitas pembelajaran. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan memilih 

dan menggunakan media pembelajaran untuk mendukung aktivitas 

pembelajaran, antara lain: 

1) Seberapa besar akses siswa untuk memanfaatkan media dan teknologi 

sebagai bahan pembelajaran? 

2) Berapa besar biaya yang diperlukan untuk pengadaan dan pengembangan 

media dan teknologi? 
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3) Fitur dan atribut apa yang dapat dimanfaatkan dari media dan teknologi 

yang akan digunakan? 

4) Bentuk tingkat interaktivitas pembelajaran seperti apa yang dapat 

diberikan media dan teknologi? 

5) Perubahan organisasi seperti apa yang diperlukan dalam 

mengimplementasikan media dan teknologi dalam pembelajaran? 

6) Seberapa baru isi atau materl yang termuat dalam media dan teknologi 

sebagai bahan pembelajaran?  

7) Seberapa kecepatan media dan teknologi yang digunakan dapat membantu 

siswa dalam memahami isi atau materi pelajaran? 

Menurut Azhar Arsyad (2004: 75-76) ada beberapa kriteria yang patut 

diperhatikan dalam memilih media, antara lain: 

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 ranal kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Tujuan ini dapat digambarkan dalam bentuk tugas yang harus 

dikerjakan/dipertunjukkan oleh siswa, seperti menghafal, melakukan 

kegiatan yang melibatkan kegiatan fisik atau pemakaian prinsip-prinsip 

seperti sebab dan akibat, melakukan tugas yang melibatkan pemahaman 

konsep-konsep atau hubungan-hubungan perubahan, dan mengerjakan 

tugas-tugas yang melibatkan pemikiran pada tingkatan lebih tinggi. 

2) Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, 

atau generalisasi. Media yang berbeda, misalnya film dan grafik 
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memerlukan simbol dan kode yang berbeda, dan oleh karena itu 

memerlukan proses dan keterampilan mental yang berbeda untuk 

memahaminya. Agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif, 

media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan 

kemampuan mental siswa. Televisi, misalnya, tepat untuk 

mempertunjukkan proses dan transformasi yang memerlukan manipulasi 

ruang dan waktu. 

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. Kriteria ini menuntun para 

guru/instruktur untuk milih media yang ada, mudah diperoleh, atau mudah 

dibuat sendiri oleh guru. Media yang dipilih sebaiknya dapat digunakan di 

mana pun dan kapan pun dengan peralatan yang tersedia di sekitarnya, 

serta mudah dipindahkan dan dibawa ke mana-mana. 

4) Guru terampil menggunakannya. Ini merupakan salah satu kriteria utama. 

Apa pun media itu, guru harus mampu menggunakannya dalam proses 

pembelajaran. Nilai dan manfaat media amat ditentukan oleh guru yang 

menggunakannya. Proyektor transparansi (OHP), proyektor slide dan film, 

komputer, dan peralatan canggih lainnya tidak akan mempunyai arti apa-

apa jika guru belum dapat menggunakannya dalam proses pembelajaran 

sebagai upaya mempertinggi mutu dan hasil belajar. 
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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 fotograf harus 

memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya, visual pada slide harus 

jelas dan informasi atau pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan 

tidak boleh terganggu oleh elemen lain yang berupa latar belakang 

 

3. Sumber Belajar dan Bahan Ajar 

a. Pengertian Sumber Belajar 

Arief S. Sadiman dalam Agus Wasisto (2016: 14) mendefinisikan 

sumber belajar sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar, 

yakni dapat berupa orang, benda, pesan, bahan, teknik, dan latar.  

Sejalan dengan hal tersebut,  Mulyasa (2009 : 145) mengemukakan 

bahwa sumber belajar adalah rujukan, objek, dan bahan yang digunakan 

untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan 

elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. 

Menurut Association for Educational Communications and Technology 

(AECT, 1997) dalam Agus Wasisto (2016: 14), sumber belajar adalah segala 

sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah 

maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan 

tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran.  
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Dari beberapa pendapat di atas, maka sumber belajar dapat 

dikategorikan sebagai berikut:  

1) Tempat atau lingkungan alam sekitar yaitu di mana saja seseorang dapat 

melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku maka tempat itu 

dapat dikategorikan sebagai tempat belajar yang berarti sumber belajar, 

misalnya perpustakaan, pasar museum, sungai, gunung tempat 

pembuangan sampah, kolam ikan dan lain sebagainya.  

2) Benda yaitu segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan 

tingkah laku bagi peserta didik, maka benda itu dapat dikategorikan 

sebagai sumber belajar. Misalnya situs, candi, benda peninggalan lainnya. 

3) Orang yaitu siapa saja yang memiliki keahlian tertentu di mana peserta 

didik dapat belajar sesuatu, maka yang bersangkutan dapat dikategorikan 

sebagai sumber belajar. Misalnya guru, ahli geologi polisi, dan ahli-ahli 

lainnya. 

4) Bahan yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman 

elektronik, web, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk belajar. 

5) Buku yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh 

peserta didik dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Misalnya buku 

pelajaran, buku teks, kamus, ensiklopedi, fiksi dan lain sebagainya. 

6) Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya peristiwa kerusuhan, 

peristiwa bencana, dan peristiwa lain yang guru dapat menjadikan 

peristiwa atau fakta sebagai sumber belajar. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah 

segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran agar 

kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

b. Pengertian Bahan Belajar 

National Center for Vocational Education Research Ltd/National 

Center for Competency Based Training dalam Agus Wasisto (2016: 16) 

berpendapat bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan 

untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun 

bahan tidak tertulis. Bahan ajar atau teaching-material, terdiri atas dua kata 

yaitu teaching atau mengajar dan material atau bahan. Sejalan dengan hal 

tersebut Nana Syaodih Sukmadinata (2009: 105) mengemukakan bahwa 

bahan ajar adalah segala bentuk bahan belajar siswa dalam interaksi dengan 

lingkungannya untuk mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif 

dan memberikan pengalaman belajar yang dibutuhkan.  

Menurut University of Wollongong NSW 2522 Australia (1998) dalam 

Agus Wasisto Dwi Doso Wongso  (2016: 16) mengemukakan bahwa 

Teaching is defined as the process of creating and sustaining an effective 

environment for learning. Lebih lanjut Paul S. Ache mengemukakan tentang 

material atau bahan yaitu Books can be used as reference material, or they 

can be used as paper weight, but they cannot teach.  
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar termasuk dalam 

sumber belajar, dimana merupakan segala bentuk bahan belajar yang tersusun 

secara sistematis untuk membantu menciptakan proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien.   

c. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Bahan Ajar 

1) Tujuan  

Agus Wasisto (2016: 21-22) menyatakan tujuan bahan ajar sebagai 

berikut: 

a) Menyediakan bahan ajar sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni dengan karakteristik dan 

setting  atau lingkungan sosial siswa. 

b) Membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping 

buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 

c) Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

2)   Fungsi 

  Prastowo dalam Lestari (2013) menyatakan bahwa bahan ajar 

berfungsi sebagai alat evaluasi pencapaiana hasil pembelajaran. Bahan 

ajar yang baik sekurang-kurangnya mencakup petunjuk belajar, 

kompetensi yang akan dicapai, isi pelajaran, informasi pendukung, 

latihan-latihan, petunjuk kerja, evaluasi dan respon terhadap hasil 

evaluasi. 

  Prastowo dalam Lestari (2013) juga menyatakan bahwa berdasarkan 

strategi pembelajaran, fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) 



30 

macam yaitu fungsi dalam pembelajaran klasikal, fungsi dalam 

pembelajaran individual, dan fungsi dalam pembelajaran kelompok. 

a) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, meliputi: 

(1) Sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawas dan 

pengendali proses pembelajaran (dalam hal ini, siswa bersifat 

pasif dan belajar sesuai kecepatan siswa dalam belajar). 

(2) Sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang 

diselenggarakan. 

b) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, meliputi: 

(1) Sebagai media utama dalam proses pembelajaran. 

(2) Sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi 

proses peserta didik dalam memperoleh informasi. 

(3) Sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. 

c) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, meliputi: 

(1) Sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok, 

dengan cara memberikan informasi tentang latar belakan materi, 

onformasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam 

pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses 

pembelajaran kelompoknya sendiri. 

(2) Sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila 

dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar berfungsi 

sebagai pedoman yang mengarahkan semua aktifitas dalam proses 

pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang harus 

dipelajari maupun diajarkan kepada siswa.   

d. Jenis Bahan Ajar 

Menurut Agus Wasisto (2016: 25-26) berdasarkan teknologi yang 

digunakan, bahan ajar dapat dikelompokan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu; 

1) Bahan cetak (printed) seperti antara lain handout, buku, modul, lembar 

kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket. 

2) Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan 

compact disk audio. 

3) Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk, 

film. 

4) Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti 

Computer Assisted Instruction (CIA), compact disk (CD) multimedia 

pembelajarn interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning 

materials) 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 

memiliki beragam jenis. Bahan ajar cetak yang kerap dijumpai antara lain: 

buku, handout, diktat, modul, brosur, dan lembar kerja siswa.  

1).  Buku 

Buku teks adalah ragam media cetak yang berisi deskripsi tentang 

konsep-konsep dalam bidang keilmuan tertentu.  Buku teks pada 
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umumnya berisi informasi dan pengetahuan yang bersifat akademis. 

Buku teks digunakan dalam dunia pendidikan dan pembelajaran formal 

untuk mendukung mata pelajaran atau mata kuliah (Benny A. Pribadi., 

2017: 56).  

Agus Wasisto ( 2016: 29) mengemukakan bahwa sebuah buku 

biasanya akan berisi tentang sesuatu yang menjadi buah pikiran dari 

seorang pengarangnya. Jika seorang guru menyiapkan sebuah buku 

yang digunakan sebagai bahan ajar maka buah pikirannya harus 

diturunkan dari KD yang tertuang dalam kurikulum, sehingga buku 

akan memberi makna sebagai bahan ajar bagi peserta didik yang 

mempelajarinya. Sebuah buku akan dimulai dari latar belakang 

penulisan, definisi/pengertian dari judul yang dikemukakan, penjelasan 

ruang lingkup pembahasan dalam buku, hukum atau aturan-aturan yang 

dibahas, contoh-contoh yang diperlukan, hasil penelitian, data dan 

interpretasinya, berbagai argumen yang sesuai untuk disajikan. 

Prastowo dalam Lestari (2011: 79) membedakan buku menjadi 4 

(empat) jenis, antara lain: 

a) Buku sumber, yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan, referensi, 

dan sumber untuk kajian ilmu tertentu, biasanya berisi suatu kajian 

ilmu yang lengkap.  

b) Buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan 

saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. 
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c) Buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau 

pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran.  

d) Buku bahan ajar atau buku teks, yaitu buku yang disusun untuk 

proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi 

pembelajaran yang akan diajarkan. 

2) Handout 

Handout adalah bahan cetak yang berbentuk catatan yang dibuat 

oleh guru atau instruktur kemudian digandakan dan dibagikan di dalam 

kelas kepada siswa. Catatan dalam handout mencakup pokok-pokok 

penting dari suatu objek atau pelajaran dan merupakan informasi 

tambahan bagi catatan siswa. Informasi yang terdapat dalam handout 

antara lain menggambarkan jadwal kegiatan, tujuan belajar, tugas-tugas 

yang harus dilakukan siswa sebagai pekerjaan rumah, dan sumber-

sumber serta   buku bacaan yang dapat digunakan sebagai bahan 

rujukan atau refeerensi (Benny A. Pribadi., 2017: 64). 

3) Diktat 

Diktat adalah catatan tertulis suatu mata pelajaran atau bidang 

studi yang dipersiapkan guru untuk mempermudah/memperkaya materi 

mata pelajaran/ bidang studi yang disampaikan oleh guru dalam proses 

kegiatan belajar mengajar (Agus Wasisto., 2016: 33-34). 

Pada hakikatnya diktat adalah buku pelajaran yang masih 

mempunyai keterbatasan, baik dalam jangkauan penggunaannya 

maupun cakupan isinya. Kerangka isi diktat yang baik seharusnya tidak 
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berbeda dengan buku pelajaran, namun karena masih digunakan di 

kalangan sendiri (terbatas), beberapa bagian isi dapat ditiadakan 

Guru perlu membuat diktat, karena setiap kemasan materi ajar 

cenderung tidak mampu menyediakarn tuntutan semua tujuan 

pembelajaran yang disusun guru sehingga diperlukan suplemen. 

Dengan KTSP sangat mungkin pengembangan KI, KD, indikator, dan 

materi ajar mapel yang sama di sekolah yang berbeda juga akan 

berbeda. 

4) Modul 

Agus Wasisto (2016: 38-39) mengemukakan bahwa Modul 

adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis 

sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap 

sendiri materi tersebut. Dinyatakan sebagai, modul, dan dapat dinilai 

jika memenuhi syarat. Modul tersebut berisi atau mempermasalahkan 

permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan 

pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan. 

Modul umumnya terdiri dan seperangkat buku, yaitu buku petunjuk 

siswa, buku isi materi bahasan, buku kerja siswa, buku evaluasi, dan 

buku pegangan tutor (bila ada). Ciri lain dari modul adalah, satu modul 

biasanya untuk waktu penyelesaian belajar antara 13 minggu. 

Umumnya satu modul menyajikan satu topik materi bahasan 

merupakan satu unit program pembelajaran tertentu. Ciri khas modul 

adalah tersedianya berbagai petunjuk yang lengkap dan rinci agar siswa 
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mampu menggunakan modul dalam membelajarkan diri mereka 

sendiri. 

5) Brosur 

Brosur merupakan suatu terbitan yang tidak tergolong bahan 

periodik atau terbitan berseri. Pada umumnya, brosur tidak dijilid 

memiliki jumlah halaman sekurang-kurangnya satu halaman dan tidak 

lebih dari dua halaman. Brosur sebagai media cetak kerap digunakan 

sebagai sarana untuk melakukan promosi tentang suatu produk. Brosur 

memuat beragam informasi dan pengetahuan yang dipandang perlu 

untuk dipelajari oleh khalayak atau audience (Benny A. Pribadi., 2017: 

64). 

6) Lembar kerja siswa 

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah materi ajar yang sudah 

dikemas sedemikian rupa sehingga siswa diharapkan dapat materi ajar 

tersebut secara mandiri. Dalam LKS, siswa akan mendapat materi, 

ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi. Selain itu siswa 

juga dapat menemukan arahan yang terstruktur untuk memahami materi 

yang diberikan dan pada saat yang bersamaan siswa diberikan materi 

serta tugas yang berkaitan dengan materi tersebut. 

e. Pengembangan Bahan Ajar 

Menurut Agus Wasisto (2016: 19-21) mengemukakan bahwa terdapat 

sejumlah alasan, mengapa guru perlu untuk mengembangkan bahan ajar, 
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yakni antara lain; ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum, karakteristik 

sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar. 

1) Pengembangan bahan ajar harus memperhatikan tuntutan kurikulum, 

artinya bahan belajar yang akan kita kembangkan harus sesuai dengan 

kurikulum. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, standar kompetensi 

lulusan telah ditetapkan oleh pemerintah, namun bagaimana untuk 

mencapainya dan apa bahan ajar yang digunakan diserahkan sepenuhnya 

kepada para pendidik sebagai tenaga profesional. Dalam hal ini, guru 

dituntut untuk mempunyai kemampuan mengembangkan bahan ajar 

sendiri. Untuk mendukung kurikulum, sebuah bahan ajar bisa saja 

menempati posisi sebagai bahan ajar pokok ataupun suplementer. Bahan 

ajar pokok adalah bahan ajar yang memenuhi tuntutan kurikulum. 

Sedangkan bahan ajar suplementer adalah bahan ajar yang dimaksudkan 

untuk memperkaya, menambah ataupun memperdalam isi kurikulum. 

2) Pertimbangan lain adalah karakteristik sasaran. Bahan ajar yang 

dikembangkan orang lain sering kali tidak cocok untuk siswa kita. Ada 

sejumlah alasan ketidakcocokan misalnya, lingkungan sosial, geografis, 

budaya, dan lain-lain. Untuk itu, maka bahan ajar yang dikembangkan 

sendiri dapat disesuaikan dengan karakteristik sasaran. Selain lingkungan 

sosial, budaya, dan geografis, karakteristik sasaran juga mencakup tahapan 

perkembangan siswa kemampuan awal yang telah dikuasai, minat, latar 

belakang keluarga dan lain-lain. Untuk itu, maka bahan ajar yang 
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dikembangkan sendiri dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa 

sebagai sasaran. 

3) Pengembangan bahan ajar harus dapat menjawab atau memecahkan 

masalah ataupun kesulitan dalam belajar. Terdapat sejumlah materi 

pembelajaran yang sering kali siswa sulit untuk memahaminya ataupun 

guru sulit untuk menjelaskannya. Kesulitan tersebut dapat saja terjadi 

karena materi tersebut abstrak, rumit, asing, dan sebagainya. Untuk 

mengatasi kesulitan ini maka perlu dikembangkan bahan ajar yang tepat. 

Apabila materi pembelajaran yang akan disampaikan bersifat abstrak, 

maka bahan ajar harus mampu membantu siswa menggambarkan sesuatu 

yang abstrak tersebut, misalnya dengan penggunaan gambar, foto, bagan, 

skema, dan lain-lain. Demikian pula materi yang rumit, harus dapat 

dijelaskan dengan cara yang sederhana, sesuai dengan tingkat berpikir 

siswa, sehingga menjadi lebih mudah dipahami. 

Agus Wasisto (2016: 23-25) juga mengemukakan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang harus diperhatikan dalam rangka pengembangan bahan 

ajar. Di antara prinsip pembelajaran tersebut adalah: 

1) Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret 

untuk memahami yang abstrak.  

Siswa akan lebih mudah memahami suatu konsep tertentu apabila 

penjelasan dimulai dari yang mudah atau sesuatu yang konkret, sesuatu 

yang nyata ada di lingkungan mereka. Misalnya untuk menjelaskan konsep 

pasar, maka mulailah siswa diajak untuk berbicara tentang pasar yang 
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terdapat di tempat mereka tinggal. Setelah itu, kita bisa membawa mereka 

untuk berbicara tentang berbagai jenis pasar lainnya.  

2) Pengulangan akan memperkuat pemahaman. 

Dalam pembelajaran, pengulangan sangat diperlukan agar siswa lebih 

memahami suatu konsep. Dalam prinsip ini kita sering mendengar pepatah 

yang mengatakan bahwa 5 x 2 lebih baik daripada 2 x 5. Artinya, walaupun 

maksudnya sama, sesuatu informasi yang diulang-ulang, akan lebih 

berbekas pada ingatan siswa. Namun pengulangan dalam penulisan bahan 

belajar harus disajikan secara tepat dan bervariasi sehingga tidak 

membosankan. 

3) Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman 

siswa. 

Sering kali kita menganggap enteng dengan memberikan respond yang 

sekedamya atas hasil kerja siswa. Padahal respond yang diberikan oleh 

guru terhadap siswa akan menjadi penguatan pada diri siswa. Perkataan 

seorang guru seperti 'ya benar atau, ya kamu pintar' atau, 'itu benar, namun 

akan lebih baik kalau begini..' akan menimbulkan kepercayaan diri pada 

siswa bahwa ia telah menjawab atau mengerjakan sesuatu dengan benar. 

Sebaliknya, respond negatif akan mematahkan semangat siswa. Untuk itu, 

jangan lupa berikan umpan balik yang positif terhadap hasil kerja siswa. 

4) Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan belajar. 
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Seorang siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan lebih berhasil 

dalam belajar. Untuk itu, maka salah satu tugas guru dalam melaksanakan 

pembelajaran adalah memberikan dorongan (motivasi) agar siswa mau 

belajar. Banyak cara untuk memberikan motivasi, antara lain dengan 

memberikan pujian, memberikan harapan menjelas tujuan dan manfaat, 

memberi contoh, ataupun menceritakan sesuatu yang membuat siswa 

senang belajar, dan lain-lain. 

5) Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya akan 

mencapai ketinggian tertentu. 

Pembelajaran adalah suatu proses yang bertahap dan berkelanjutan. Untuk 

mencapai suatu standar kompetensi yang tinggi, perlu dibuatkan tujuan- 

tujuan antara. Ibarat anak tangga, semakin lebar anak tangga semakin sulit 

kita melangkah, namun juga anak tangga yang terlalu kecil terlampau 

mudah melewatinya. Untuk itu, maka guru perlu menyusun anak tangga 

tujuan pembelajaran secara pas, sesuai dengan karakteristik siswa. Dalam 

bahan ajar, anak tangga tersebut dirumuskan dalam bentuk indikator-

indikator kompetensi. 

6) Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus 

mencapai tujuan. 

Ibarat menempuh perjalanan jauh, untuk mencapai kota yang dituju, 

sepanjang perjalanan kita akan melewati kota-kota lain. Kita akan senang 

apabila pemandu perjalanan kita memberitahukan setiap kota yang 

dilewati, sehingga kita menjadi tahu sudah sampai di mana dan berapa jauh 
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lagi kita akan berjalan. Demikian pula dalam proses pembelajaran guru 

ibarat pemandu perjalanan. Pemandu perjalanan yang baik, akan 

memberitahukan kota tujuan akhir yang ingin dicapai, bagaimana cara 

mencapainya, kota-kota apa saja yang akan dilewati, dan memberitahukan 

pula sudah sampai di mana dan berapa jauh lagi perjalanan. Dengan 

demikian, semua peserta dapat mencapai kota tujuan dengan selamat. 

Dalam pembelajaran, setiap anak akan mencapai tujuan tersebut dengan 

kecepatannya sendiri, namun mereka semua akan sampai kepada tujuan 

meskipun dengan waktu yang berbeda-beda. Inilah sebagian dari prinsip 

belajar tuntas. 

 

4. Media Pembelajaran Diktat 

a. Pengertian 

Menurut KEMENRISTEKDIKTI LLPT Wilayah XII Maluku Utara 

dalam situsnya http://lldikti12.ristekdikti.go.id/2011/08/06/ragam-dan-

kriteria-buku-yang-peroleh-kum.html menyatakan bahwa Diktat adalah 

bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pengajar 

mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan 

kepada peserta kuliah. 

Agus Wasisto (2016: 33-34) berpendapat bahwa Diktat adalah catatan 

tertulis suatu mata pelajaran atau bidang studi yang dipersiapkan guru untuk 

mempermudah/memperkaya materi mata pelajaran/ bidang studi yang 

disampaikan oleh guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pada 

http://lldikti12.ristekdikti.go.id/2011/08/06/ragam-dan-kriteria-buku-yang-peroleh-kum.html
http://lldikti12.ristekdikti.go.id/2011/08/06/ragam-dan-kriteria-buku-yang-peroleh-kum.html
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hakikatnya diktat adalah buku pelajaran yang masih mempunyai 

keterbatasan, baik dalam jangkauan penggunaannya maupun cakupan isinya. 

Kerangka isi diktat yang baik seharusnya tidak berbeda dengan buku 

pelajaran, namun karena masih digunakan di kalangan sendiri (terbatas), 

beberapa bagian isi dapat ditiadakan. Guru perlu membuat diktat, karena 

setiap kemasan materi ajar cenderung tidak mampu menyediakarn tuntutan 

semua tujuan pembelajaran yang disusun guru sehingga diperlukan suplemen. 

Dengan KTSP sangat mungkin pengembangan KI, KD, indikator, dan materi 

ajar mapel yang sama di sekolah yang berbeda juga akan berbeda. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa diktat merupakan 

salah satu bahan ajar yang disusun berdasarkan standar tertentu untuk 

mempermudah/memperkaya materi  pelajaran/bidang studi yang 

disampaikan pendidik dalam proses pembelajaran.  

b. Ciri-ciri Diktat 

Agus Wasisto (2016: 34) mennyatakan bahwa pada hakikatnya diktat 

adalah buku pelajaran yang masih mempunyai keterbatasan, baik dalam 

jangkauan penggunaannya maupun cakupan isinya.  

Kerangka isi diktat yang baik seharusnya tidak berbeda dengan buku 

pelajaran, namun karena masih digunakan di kalangan sendiri (terbatas), 

beberapa bagian isi dapat ditiadakan.  

Guru perlu membuat diktat, karena setiap kemasan materi ajar 

cenderung tidak mampu menyediakarn tuntutan semua tujuan pembelajaran 

yang disusun guru sehingga diperlukan suplemen. Dengan KTSP sangat 
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mungkin pengembangan KI, KD, indikator, dan materi ajar mapel yang sama 

di sekolah yang berbeda juga akan berbeda. 

 

c. Perbedaan Bahan Ajar dengan Diktat 

Agus Wasisto (2016: 34) mengemukakan perbedaan Bahan ajar dengan 

Diktat, seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1. Perbedaan bahan ajar dengan diktat 

Diktat Bahan Ajar 

Menimbulkan minat baca Mengasumsikan minat baca 

Dirancang & ditulis untuk siswa 
Untuk pembaca (guru, dosen) dan 

dirancang untuk dipasarkan luas. 

Menjelaskan tujuan instruksional 
Belum tentu menjelaskan tujuan 

instruksional 

Disusun berdasar pola belajar pola 

belajar yang fleksibel, Struktur 

berdasar kebutuhan siswa & 

kompetensi akhir yang hendak 

dicapai 

Disusun secara linier dan 

strukturnya berdasar logika bidang 

ilmu 

Merangsang siswa berlatih  

Gaya penulisan komunikatif padat 

& proses instruksional 

Gaya penulisan naratif tapi tidak 

komunikatif dan terlampau padat 

Ada umpan balik 
Tidak memiliki mekanisme untuk 

melakukan umpan balik 

Menjelaskan cara mempelajari 

bahan ajar 
 

 

d. Prinsip Mengembangkan Materi Ajar Diktat 

Agus Wasisto (2016: 35) mengemukakan beberapa prinsip yang 

perlu diperhatikan dalam pengembangan diktat, antara lain:  

1) Prinsip relevansi artinya keterkaitan, materi yang ditulis hendaknya  

relevan dengan pencapaian standar kompetensi yang ingin dicapai.  
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2) Prinsip konsistensi artinya keajegan, jika kompetensi dasar yang harus  

dikuasai empat macam maka bahasan yang ada pada diktat juga harus 

meliputi empat macam. 

3) Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya mencukupi 

dalam membantu peserta diklat mengusai kompetensi yang akan 

diajarkan, materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak, 

jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai kompetensi standar 

sebaliknya jika terlalu banyak akan membuang buang waktu dan tenaga 

yang tidak perlu untuk mempelajarinya. 

e. Kemasan Diktat 

Agus Wasisto (2016: 37) mengemukakan pengemasan diktat 

sebagai berikut: 

1) Pengemasan seperti buku, namun tidak selengkap buku dan digunakan 

untuk kalangan sendiri (secara formal, diktat tidak memiliki ISBN). 

2) Biasanya diktat digunakan untuk kalangan sendiri sebagai pendukung 

buku teks pelajaran, dan dikarang oleh guru yang bersangkutan. 

3) Diktat seyogianya lebih bersifat kontekstual. 

4) Sebelum menyusun diktat hendaknya dicermati keadaan potensi sekolah, 

agar lingkup materi yang disampaikan menjadi kontekstual 

f. Format/Kerangka Isi Diktat  

Agus Wasisto (2016: 37-38) menyatakan bahwa diktat dapat 

dinyatakan sebagai Diktat, dan dapat dinilai jika memenuhi syarat sebagai 

berikut: 
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Berisi atau mempermasalahkan permasalahan nyata di bidang pendidikan 

formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang 

bersangkutan. 

Bila membuat diktat paling tidak menggunakan kerangka penulisan sebagai 

berikut: 

1) Bagian Pendahuluan 

a) Daftar isi 

b) Penjelasan tujuan diktat pelajaran 

2) Bagian Isi 

a) Judul bab atau topik isi bahasarn 

b) Penjelasan tujuan bab 

c) Uraian isi pelajaran 

d) Penjelasan teori 

e) Sajian contoh 

f) Soal latihan 

3) Bagian Penunjang 

a) Daftar pustaka 

 

5. Mata Kuliah Perawatan dan Perbaikan Mesin 

a. Deskripsi Mata Kuliah 

Dalam Kurikulum Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Tahun 2014 

disebutkan bahwa Mata kuliah Perawatan dan Perbaikan Mesin merupakan 

mata kuliah yang memfasilitasi dan menyediakan pengalaman praktis untuk 
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memperoleh pengetahuan dan kompetensi dasar melakukan perawatan dan 

perbaikan mesin.  

Kegiatan kuliah terdiri dari teori dan praktik. Kuliah teori dilakukan 

dalam kelas besar, antara lain membahas: Pengertian Perawatan dan 

Perbaikan Mesin; Fungsi Perawatan/Perbaikan Mesin dalam Industri; 

Klasifikasi Perawatan; Pelumas dan Sistem Pelumasan; Perawatan Sistem 

(system maintenance); Perawatan Komponen (part maintenance); 

Manajemen Perawatan (maintenance management); Siklus Perawatan; Total 

Produktiive Maintenance (TPM); Diagnosa Kerusakan; dan Perawatan 

Kelistrikan Mesin. Kuliah Praktik dilakukan dalam kelas kecil, materi praktik 

meliputi: praktik bongkar pasang; praktik perawatan preventif (praktik 

pelumasan, inspeksi, penyetelan sabuk, penyetelan rem, penyetelan eretan); 

dan praktik perbaikan komponen. 

b. Kompetensi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan 

(kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Menurut Finch 

dan Crunkilton dalam Mulyasa (2004: 38) bahwa yang dimaksud dengan 

kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, ketrampilan, sikap, dan 

apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal itu 

menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, ketrampilan sikap dan 

apresiasi yang harus dimiliki mahasiswa untuk dapat melaksanakan tugas - 

tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. Dalam UU No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: pasal 1 (10), disebutkan bahwa 
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kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup 

aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar 

yang ditetapkan. 

Pada mata kuliah Perawatan dan Perbaikan Mesin kompetensi yang 

dikembangkan adalah sebagai berikut: 

1) Menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja di 

lingkungan kerja 

2) Menerapkan prosedur–prosedur perawatan dan perbaikan mesin 

3) Melaksanakan prosedur penyimpanan peralatan dan komponen 

4) Membuat laporan kerusakan mesin 

5) Melaksanakan perakitan komponen mesin yang presisi 

Indikator Pencapaian Kompetensi sebagai berikut: 

Aspek Kognitif dan Kecakapan Berpikir 

1) Memahami pengertian dan peranan perawatan dan perbaikan mesin 

dengan benar 

2) Mengenal klasifikasi perawatan dengan benar 

3) Mengenal jenis, sifat, standar, dan penggunaan pelumas 

4) Melakukan diagnosa kerusakan mesin sesuai prosedur standar 

5) Berhasil mendeskripsikan gejala kerusakan mesin dalam Kartu Inspeksi 

dengan benar 

6) Memahami teknik-teknik perbaikan komponen mesin 

Aspek Psikomotor 

1) Mengerjakan perawatan preventif dengan teknik dan prosedur standar 
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2) Melakukan inspeksi mesin dengan prosedur standar 

3) Berhasil membongkar dan merakit kembali mesin dengan hasil standar 

4) Berhasil menyetel kekencangan belt, mekanik rem, dan gerak eretan 

sesuai standar 

Aspek Afektif, Kecakapan Sosial dan Personal 

1) Mahasiswa mengikuti kuliah dengan tertib dan disiplin. 

2) Mahasiswa memiliki sikap positif terhadap mata kuliah Perawatan dan 

Perbaikan Mesin 

3) Mahasiswa menjaga kebersihan peralatan dan menyimpan pada tempat 

khusus yang diperuntukkan 

4) Mahasiswa aktif berdiskusi dan bekerjasama dalam menyelesaikan tugas 

kelompok. 

5) Mahasiswa memiliki sopan-santun di dalam kelas maupun di luar kelas. 

6) Mahasiswa memiliki sopan-santun dalam kelas maupun di luar kelas. 

7) Mahasiswa memiliki tanggungjawab pada tugas-tugas belajarnya. 

8) Mahasiswa memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan merawat dan 

memperbaiki mesin. 

Tabel 2. Rencana Pembelajaran Semester 

Minggu 

ke 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Dasar 

Strategi 

Perkuliahan 

Sumber/ 

Referensi 

 

 

 

1 

 

Memahami 

peran bagian 

perawatan 

dan 

perbaikan 

mesin dalam 

suatu 

Meningkatkan motivasi dan 

orientasi Pengertian 

perawatan dan perbaikan 

mesin 

Industri dan Sistem 

Produktif Proses 

Transformasi 

Fasilitas dan Sistem Kesiapan 

Ceramah, 

Tanya jawab 

Diskusi 

Buku 



48 

industri Fasilitas Peran Perawatan dan 

Perbaikan dalam 

Sistem Kesiapan Fasilitas 

 

2 

Mengenal 

Klasifikasi 

dan jenis 

perawatan 

Perawatan Direncanakan 

Perawatan Tidak 

Direncanakan 

Ceramah, 

Tanya jawab 

Diskusi 

Buku 

 

 

3 - 4 

Memahami 

Jenis 

Pelumas 

danTeknik 

Pelumasan 

Jenis 

Pelumas 

Sifat-sifat 

Pelumas 

Bahan Aditif Pelumas Sistem 

Pelumasan Mesin 

Ceramah, 

Tanya jawab 

Diskusi 

Buku 

 

 

5 - 6 

Memaham 

Aktivitas 

Perawatan 

Preventif 

Pengertian Perawatan 

Preventif Kegiatan Perawatan 

Preventif Siklus Perawatan 

Preventif Jadwal Perawatan 

Preventif 

Ceramah, 

Tanya jawab 

Diskusi 

Buku 

 UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

 

8 - 9 

Mengenal 

Manajemen 

Perawatan 

Pengendalian peralatan 

Pengendalian Pekerjaan 

Perawatan Pengendalian Suku 

Cadang Administrasi Pekerjaan 

Perawatan Perencanaan Tenaga 

Kerja Organisasi Perawatan 

Ceramah, 

Tanya jawab 

Diskusi 

Buku 

 

 

10 

Memahami 

Teknik 

Diagnosa 

Kerusakan 

Mesin 

Teknik Inspeksi 

Tanda/Gejala 

Kerusakan 

Diagram Alir Logika 

Menemukan Kerusakan 

Teknik Diagnosa Kerusakan 

Ceramah, 

Tanya jawab 

Diskusi 

Buku 

 

11 – 12 

Memahami 

Teknik 

Bongkar 

Pasang 

Komponen 

Mesin 

Prosedur Bongkar-Pasang 

Peralatan Bongkar-Pasang 

Dokumentasi Komponen 

Ceramah, 

Tanya jawab 

Diskusi 

Buku 
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13 

Memahami 

Teknik 

Perbaikan 

Komponen 

Teknik Perbaikan Poros 

Teknik Perbaikan Roda Gigi 

Teknik Perbaikan Lubang Pasak 

Ceramah, 

Tanya jawab 

Diskusi 

Buku 

 

 

14 

Memahami 

Teknik 

Perawatan 

dan 

Perbaikan 

Sistem 

Perawatan dan Perbaikan 

Sistem Gerak Rotasi 

Perawatan dan 

Perbaikan Sistem 

Gerak Translasi 

 

Ceramah, 

Tanya jawab 

Diskusi 

 

 

2, 3, 5, 7 

15 UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

 

c. Perawatan dan Perbaikan Mesin  

1) Pengertian 

Perawatan atau pemeliharaan (maintenance) adalah konsepsi dari 

semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan 

kualitas fasilitas mesin agar dapat berfungsi dengan baik seperti kondisi 

awalnya (Nachnul Ansor dan M. Imron Mustajib, 2013). Lebih jauh 

Ebeling (1997) dalam Nachnul Ansor dan M. Imron Mustajib (2013) 

mendefinisikan perawatan sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan untuk 

mencapai hasil yang mampu menggembalikan item atau 

mempertahankannya pada kondisi yang selalu dapat berfungsi. 

Ating Sudrajat (2011: 2) mendefinisikan perawatan sebagai suatu 

aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas 

pemeliharaan suatu fasilitas agar fasilitas tersebut tetap dapat berfungsi 

dengan baik dalam kondisi siap pakai.  
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Daryanto (2010) menyatakan bahwa perawatan perlu dilakukan 

secara rutin untuk komponen-komponen baik komponen utama maupun 

komponen tambahan (pembantu) yang terus-menerus bekerja, agar 

diperoleh hasil produk yang optimal. Sedangkan Corder (1996) 

menyatakan bahwa perawatan merupakan kegiatan untuk memelihara 

atau menjaga fasilitas atau peralatan pabrik dengan mengadakan 

perbaikan atau penyesuaian atau pergantian yang diperlukan supaya 

tercipta suatu keadaan operasional produksi yang memuaskan sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan.  

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perawatan 

dan perbaikan mesin merupakan segala bentuk kegiatan/aktivitas yang 

meliputi perbaikan atau penyesuaian atau pergantian yang dilakukan 

dalam rangka menjaga atau mempertahankan kualitas mesin agar dapat 

berfungsi dengan optimal. 

2) Tujuan  

Nachnul Ansor dan M. Imron Mustajib (2013) menyatakan bahwa 

perawatan secara umum bertujuan untuk memfokuskan dalam langkah 

pencegahan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari 

peralatan dengan memastikan tingkat keandalan dan kesiapan serta 

meminimalkan biaya perawatan. 

Japan Institude of plan maintenance dan Consultant TPM India 

dalam Nachnul Ansor dan M. Imron Mustajib (2013) mengemukakan 

tujuan utama perawatan sebagai berikut: 
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a) Memperpanjang umur pakai fasilitas produksi. 

b) Menjamin tingkat ketersedian optimum dari fasilitas produksi. 

c) Menjamin kesiapan operasional seluruh fasilitas yang diperlukan 

untuk pemakaian darurat. 

d) Menjamin keselamatan operator dan pemakai fasilitas. 

e) Mendukung kemampuan mesin dapat memenuhi sesuai dengan 

fungsinya. 

f) Membantu menggurangi pemakaian dan penyimpanan yang diluar 

batas dan menjaga modal yang diinvestasikan dalam perusahaan 

selama waktu yang ditentukan sesuai dengan kebijaksanaan 

perusahaan mengenai investasi tersebut. 

g) Mencapai tingkat biaya perawatan serendah mungkin (lawest 

maintenance cost) dengan melaksanakan kegiatan maintenance 

secara efektif dan efisien. 

h) Mangadakan kerjasama yang erat dengan fungsi-fungsi utama 

lainnya dalam perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan, 

yaitu keuntungan yang sebesar-besarnya dan total biaya yang 

rendah. 

Sedangkan tujuan utama dilakukannya perawatan menurut Mukhril 

(2014) antara lain: 

a) Untuk memperpanjang usia kegunaan aset mesin produksi yang ada 

di pabrik (setiap bagian dari suatu tempat kerja, bangunan dan 

isinya). 
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b) Kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan 

rencana produksi.  

c) Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang 

dibutuhkan oleh produksi itu sendiri dan kegiatan produksi tidak 

terganggu. 

d) Untuk membantu pengurangan pemakaian dan penyimpangan diluar 

batas dan menjaga modal yang diinvestasikan dalam perusahaan 

selama waktu yang ditetapkan sesuai dengan kebijaksanaan 

perusahaan mengenai investasi tersebut. 

e) Untuk mencapai tingkat biaya perawatan serendah mungkin, dengan 

melaksanakan kegiatan perawatan secara efektif dan efisien. 

f) Menghindari kegiatan perawatan kegiatan perawatan yang dapat 

membahayakan keselamatan kerja. 

g) Mengadakan kerjasama yang erat dari perusahaan dengan fungsi-

fungsi utama yang lain dari perusahaan dan dalam rangka mencapai 

tujuan utama perusahaan tersebut yaitu memperoleh keuntungan 

yang sebanyak mungkin dengan total biaya yang rendah. 

3) Jenis-jenis  

Kegiatan perawatan secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, 

perawatan direncanakan dan perawatan tidak direncanakan. Perawatan 

direncanakan meliputi: 1) Perawatan pencegahan; 2) Perawatan Korektif; 

3) Perawatan terjadwal; dan 4) Perawatan Prediktif. Sedangkan 

Perawatan tidak direncanakan meliputi: Perawatan darurat.  
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a) Perawatan direncanakan 

(1) Perawatan pencegahan (Preventive maintenance) 

Fajar Kurniawan (2013: 33) mengemukakan bahwa Perawatan 

pencegahan (Preventive Maintenance) adalah inspeksi secara 

periodik untuk mendeteksi kondisi yang dapat menyebabkan mesin 

rusak (breakdown) atau terhentinya proses sehingga dapat 

mengembalikan kondisi peralatan seperti pada saat awal peralatan 

tersebut ada. Preventive maintenance merupakan proses deteksi dan 

perawatan dari ketidaknormalan peralatan sebelum timbul 

kerusakan yang menyebabkan kerugian. 

Mukhril (2014) mengemukakan bahwa Perawatan pencegahan 

(Preventive Maintenance) merupakan kegiatan pemeliharaan dan 

perawatan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan tidak 

terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang menyebabkan 

fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu proses produksi 

dan mencegah menurunnya fungsi peralatan dan fasilitas. 

Menurut Nachnul Ansor dan M. Imron Mustajib (2013), 

Perawatan pencegahan (Preventive Maintenance) adalah kegiatan 

pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah 

timbulnya kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi 

atau keadaan yang menyebabkan fasilitas produksi menjadi 

kerusakan pada saat digunakan dalam berproduksi. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perawatan 

pencegahan (Preventive Maintenance) merupakan kegiatan 

pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara periodik untuk 

mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan tidak terduga dan 

menemukan kondisi atau keadaan yang menyebabkan mesin atau 

fasilitas produksi lainnya mengalami kerusakan. Selain itu 

perawatan pencegahan juga merupakan proses deteksi dan 

perawatan dari ketidaknormalan peralatan sebelum timbul 

kerusakan yang menyebabkan kerugian. 

(2) Perawatan Korektif (Corrective maintenance) 

Perawatan korektif (Corrective maintenance) adalah kegiatan 

perawatan yang sudah direncanakan berupa penggantian komponen 

yang sudah tidak berfungsi. Perawatan perbaikan dapat berupa 

perbaikan yang tidak ditemukan pada saat pemeriksaan seperti 

penggantian komponen secara serentak juga overhaul ( perbaikan 

menyeluruh) terencana (Mikhril, 2014: 5). 

Nachnul Ansor dan M. Imron Mustajib (2013: 6) menyatakan 

bahwa Perawatan korektif (Corrective maintenance) adalah kegiatan 

pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah terjadinya 

kerusakan pada peralatan sehingga peralatan tidak dapat berfungsi 

dengan baik. 

Sedangkan Gempur Santoso (2010: 22-23) menyatakan bahwa 

Perawatan korektif (Corrective maintenance) adalah suatu proses 
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yang mempelajari dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk 

mencegah kerusakan yang sama tidak terulang lagi. Berdasarkan 

data beberapa kerusakan yang telah terjadi haruslah dapat diketahui 

faktor penyebabnya. Apabila tidak tahu penyebab kerusakan, maka 

pastilah pada suatu saat akan mengalami kerusakan yang sama. Jadi, 

dapat dikatakan bahwa setiap kerusakan yang terjadi dapat diatasi 

(diselesaikan) jika diketahui penyebabnya. Pada Perawatan korektif 

(Corrective maintenance) dilakukan Perawatan terjadwal 

(Scheduled maintenance) 

Ating Sudrajat (2011: 20-21) menyatakan bahwa     Perawatan 

terjadwal (Scheduled maintenance) merupakan bagian dari 

perawatan pencegahan. Perawatan ini bertujuan mencegah terjadi 

kerusakan dan perawatannya dilakukan secara periodik dalam 

rentang waktu tertentu. Strategi perawatan ini disebut juga sebagai 

perawatan berdasarkan waktu (Time based maintenance) 

Kebijakan perawatan ini cukup baik dalam mencegah 

terhentinya mesin yang tidak direncanakan. Rentang waktu 

perawatan ditentukan berdasarkan pengalaman, data masa lalu atau 

rekomendasi dari pabrik pembuat mesin yang bersangkutan. 

Kekurangannya, jika rentang waktu perawatan terlalu pendek akan 

mengganggu aktivitas produksi dan dapat meningkatkan kesalahan 

yang timbul karana kekurangcermatan teknisi dalam memasang 

kembali komponen yang diperbaiki serta kemungkinan adanya 



56 

kontaminan yang masuk kedalam sistem. Jika rentang waktu 

perawtan terlalu panjang kemungkinan mesin akan mengalami 

kerusakan sebelum tiba waktu perawatan. Selain itu jika kondisi 

mesin atau komponen mesin/peralatan masih baik dan menurut 

jadwal harus sudah diganti atau diperbaiki akan menimbulkan 

kerugian. 

(3) Perawatan prediktif (Predictive maintenance) 

Ating Sudrajat (2011: 21) menyatakan bahwa Perawatan 

prediktif (Predictive maintenance) merupakan bagian perawatan 

pencegahan. Perawatan prediktif ini dapat diartikan sebagai strategi 

perawatan dimana pelaksanaannya didasarkan kondisi mesin itu 

sendiri. Untuk menentukan Kondisi mesin dilakukan tindakan 

pemeriksaan atau monitoring secara rutin, jika terdapat tanda atau 

gejala kerusakan segera diambil tindakan perbaikan untuk mencegah 

kerusakan lebih lanjut, jika terdapat gejala kerusakan segera pula 

diketahui. 

Perawatan prediktif disebut  juga perawatan berdasarkan 

kondisi (condition base maintenance) atau juga disebut monitoring 

kondisi mesin (machinery conditioning monitoring), yang artinya 

sebagai penentuan kondisi mesin dengan cara memeriksa mesin 

secara rutin, sehingga dapat diketahui keandalan mesin serta 

keselamatan terjamin. 

b) Perawatan tidak direncanakan 



57 

(1) Perawatan darurat (Emergency maintenance) 

Perawatan tidak terencana  merupakan perawatan yang tidak 

direncanakan terlebih dahulu, disebabkan peralatan dan fasilitas 

produksi tidak memiliki rencana serta jadwal perawatan. Kegiatan 

perawatan ini disebut juga perawatan darurat (breakdown 

maintenance atau emergency maintenance) yang didefinisikan 

sebagai perawatan yang perlu dilaksanakan tindakan untuk 

mencegah akibat yang fatal seperti : kerusakan besar pada peralatan, 

hilangnya produksi dan keselamatan kerja (Mukhril, 2014: 4) 

Sedangkan Ating Sudrajat (2011: 18) menyatakan bahwa 

Perawatan darurat (Emergency maintenance) dikenal juga sebagai 

perawatan yang disasarkan pada kerusakan (failure based 

maintenance). Kebijakan perawatan ini kurang sesuai untuk mesin-

mesin dengan tingkat kritis yang tinggi atau mempunyai harga yang 

mahal, dan hanya sesuai untuk mesin-mesin yang sederhana dimana 

tidak memerlukan perawatan secara intensif. 

Keuntungan dari perawatan ini antara lain: 

(a) Murah dan tidak perlu melakukan perawatan 

(b) Cocok, untuk mesin /peralatan yang murah dan sederhana, dan 

atau modular. 

Kerugian dari perawatan ini antara lain: 

(a) Kasar dan berbahaya 
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(b) Menimbulkan kerugian yang besar bila ditetapkan pada mesin 

yang mahal, kompleks, dan dituntut tingkat keselamatan tinggi. 

(c) Tidak bisa menyiapkan sumber daya 

4) Lingkup Kegiatan  

Mukhril (2014) mengemukakan bahwa dalam kenyataannya 

pelaksanaan kegiatan perawatan akan berbeda untuk masing-masing 

jenis peralatan atau kekhususan persoalan-persoalannya. Lingkup dari 

kegiatan perawatan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

a) Primary Function (Fungsi Utama) 

Fungsi ini selalu setiap hari dikerjakan oleh bagian perawatan. Fungsi 

ini terdiri dari: 

(1) Maintenance Of Existing Plant Equipment 

Perawatan dari semua peralatan dipabrik, yaitu mereparasi peralatan 

produksi yang diperlukan secara cepat tepat dan ekonomis dan 

memperkirakan perbaikan dengan preventive maintenance sebisa 

mungkin 

(2) Equipment Inspection and Lubrication 

Pemeriksaan dan pelumasan terhadap peralatan. Tugas ini biasanya 

sudah merupakan pekerjaan rutin dari bagian perawatan 

(3) Maintenance Of Existing Plant Building and Grounds: 

Pemeliharaan dari bangunan pabrik dan lantai gedung yang biasanya 

menjadi tanggung jawab bagian perawatan. 

b) Secondary Function (Fungsi Penunjang) 
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Fungsi ini sebagai kegiatan tambahan pada bagian perawatan. Fungsi ini 

terdiri dari: 

(1) Stores Keeping 

Penggudangan peralatan/perlengkapan dan material yang 

berhubungan dengan kegiatan operasional perawatan 

(2) Plant Protection 

Perlindungan pabrik (misalnya dari kebakaran) yang biasanya 

ditugaskan pada bagian perawatan. 

(3) Salvage and Waste Proposal 

Pembuangan sampah limbah yang berhubungan dengan peralatan 

yang ditetapkan menjadi bagian dari perawatan. 

5) Prosedur kegiatan 

Ating Sudrajat (2011: 25) mengungkapkan bahwa prosedur 

perawatan adalah urutan dari aktivitas-aktivitas perawatan yang perlu 

dilaksanakan untuk pemeliharaan terencana maupun tidak terencana, 

terutama pada perawatan terencana prosedur ini biasanya ditampilkan 

dalam bentuk-bentuk diagram alir, sehingga proses dari semua aktivitas 

akan terlihat dengan jelas urutan dan langkah-langkahnya. 

Ating Sudrajat (2011: 25) juga mengungkapkan bahwa Prosedur 

perawatan ini biasanya mengacu pada manual book dari fasilitas atau 

mesin yang dibuat oleh pabrik pembuat fasilitas tersebut. Secara umum 

prosedur yang dibuat menggunakan diagram air biasanya menggunakan 

simbol-simbol standar seperti berikut: 
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Sedangkan Mukhril (2014: 7-8) mengungkapkan bahwa Dalam 

setiap kegiatan tidak dapat terlepas dari prosedur atau langkah-langkah 

untuk melakukan kegiatan tersebut. Langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam kegiatan perawatan antara lain: 

a) Inspeksi 

Kegiatan ini meliputi kegiatan pemeriksaan secara berkala 

untuk semua peralatan yang dimiliki sesuai dengan rencana beserta 

kegiatan pengecekkan terhadap peralatan yang mengalami 

kerusakan dan membuat laporan dari hasil pengecekkan tersebut. 

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kondisi 

peralatan yang dimiliki perusahaan, karena peralatan dalam kondisi 

baik akan memperlancar proses produksi. Laporan-laporan inspeksi 

berguna bagi pengambil keputusan untuk memutuskan antara 

mengganti atau memperbaiki mesin atau peralatn yang rusak. 

b) Kegiatan Teknik. 

Kegiatan ini meliputi kegiatan percobaan peralatan baru, dan 

pengembangan peralatan atau komponen peralatan yang baru 

diganti, serta melakukan penelitian terhadap kemungkinan 

pengembangannya. Dalam kegiatan ini diperlukan kemampuan 

untuk melakukan perubahan maupun perbaikan bagi kemajuan 

peralatan pabrik tersebut. 

c) Kegiatan Produksi. 
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Kegiatan produksi merupakan kegiatan perawatan yang 

sebenarnya, yaitu memperbaiki mesin dan peralatan. Melaksanakan 

kegiatan yang disarankan dalam kegiatan inspeksi dan teknik. 

Adapun maksud dari kegiatan ini adalah agar kegiatan proses 

produksi dapat berjalan dengan lancar kembali, diperlukan suatu 

usaha perbaikan segera jika terdapat kerusakan pada peralatan. 

d) Pekerjaan Administrasi 

Pekerjaan administrasi merupakan kegiatan yang meliputi 

pencatatan biaya pengeluaran untuk kegiatan perawatan, kebutuhan 

komponen, laporan kegiatan yang telah dikerjakan, waktu inspeksi 

dan perbaikan, lamanya perbaikan dilakukan dan jumlah komponen 

yang tersedia dibagian perawatan. Jadi dalam kegiatan pencatatan ini 

termasuk penyusunan perencanaan dan jadwal yaitu rencana waktu 

suatu mesin harus diperiksa, diservis dan direparasi. 

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Hasil penelitian Samodra Aji Wirawan (2011) yang berjudul “Pengembangan 

Diktat pada Mata Pelajaran Las Busur Listrik di SMK Negeri 1 Seyegan”. 

Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media 

pembelajaran Diktat sebagai pendukung pembelajaran Las SMAW dan untuk  

mengetahui kelayakan media pembelajaran dan kinerja media pembelajaran. 
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2. Hasil penelitian Abdul Wajid (2011) yang berjudul “Pengembangan Diktat Mata 

Pelajaran Menggunakan Alat Ukur Di SMK Muhammadiyah Prambanan 

Sleman”. Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan 

proses penyusunan diktat menggunakan alat ukur SMK Muhammadiyah 

Prambanan Sleman, (2) mendeskripsikan kelayakan teoritis diktat menggunakan 

alat ukur SMK Muhammadiyah Prambanan Sleman. 

3. Hasil penelitian Nanang Dwi Prasetyo (2015) yang berjudul “Pengembangan 

Diktat Las SMAW untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMK Negeri 

3 Yogyakarta”. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk: (1) mengetahui 

bentuk diktat Las SMAW yang dikembangkan; (2) mengetahui proses 

pembuatan diktat sebagai bahan ajar pembelajaran pekerjaan pengelasan untuk 

kelas X Jurusan Teknik Pemesinan di SMK Negeri 3 Yogyakarta; dan (3) 

mengetahui kelayakan produk diktat yang telah dikembangkan sebagai bahan 

ajar pekerjaan pengelasan 

 

C. Kerangka Berpikir 

Mencermati karakteristik mata kuliah Perawatan dan Perbaikan Mesin 

(PPM) dan menghubungkan dengan kebutuhan akan sumber-sumber materi 

perkuliahan, maka sangat tepat apabila diktat dipilih sebagai media alternatif untuk 

membantu pengajar atau dosen dalam mengajar dan mahasiswa dalam belajar. 

Pembelajaran yang efektif dan efisien apabila dalam proses pembelajarannya 

menggunakan media pembelajaran.  
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Diktat adalah salah satu bentuk sumber materi pembelajaran yang tepat 

digunakan sebagai media pembelajaran. Dengan menggunakan diktat pada proses 

pembelajaran, materi pembelajaran akan dapat lebih mudah dimengerti dan 

dipahami oleh mahasiswa. Diktat mampu menyajikan materi secara rinci dan 

mudah dipahami. 

 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengembangan Diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin Jurusan 

Pendidikan Teknik Mesin FT UNY? 

2. Bagaimana kelayakan Diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin Jurusan 

Pendidikan Teknik Mesin FT UNY yang telah dikembangkan? 

 


