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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media 

Media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Dalam ilmu komunikasi, 

media bisa diartikan sebagai saluran, sarana penghubung, dan alat-alat komunikasi. 

Kata media sebenarnya berasal dari bahasa latin medius yang secara harafiah 

mempunyai arti perantara atau pengantar. 

National Education Asociation (NEA) mendefinisikan media sebagai sebuah 

sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk teknologi 

perangkat kerasnya. Gerlach dan Ely (Tunggul, 2015: 7) menyatakan, media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi dan kejadian yang membangun 

kondisi yang membuat mahasiswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan 

atau sikap. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa media 

merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara atau sebagai 

sebuah sarana komunikasi untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima. 
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b. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Pembelajaran diidentikkan dengan kata mengajar. Kata pembelajaran berasal 

dari kata dasar ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya 

diketahui (diturut), ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi 

pembelajaran, yang berarti suatu proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau 

makhluk hidup untuk belajar (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

Gagne menyatakan bahwa belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil 

belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki keterampilan, 

pengetahuan sikap dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut berasal dari stimulus 

yang berasal dari lingkungan, dan proses kognitif yang dilakukan oleh pebelajar 

(Dimyanti, 2010: 10). Belajar adalah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sediri dalam interaksi dengan lingkungannya, (Slameto, 2010: 

2). 

Menurut Hamalik (Purniawan, 2015: 9), belajar merupakan usaha 

menggunakan setiap sarana atau sumber baik di dalam maupun di luar aturan 

pendidikan, guna perkembangan dan pertumbuhan pribadi. Berdasarkan pendapat-

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu usaha untuk 

menghasilkan perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan 

sekitar. 

Pembelajaran sebagai proses belajar dapat terjadi kapan saja terlepas dari ada 

yang mengajar atau tidak. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah 



26 

 

adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut 

menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif), dan keterampilan 

(psikomotor) maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif) (Arief, 2012: 1). 

Menurut Virdayan (Tunggul 2015: 7), pembelajaran adalah suatu kegiatan 

yang mengandung terjadinya proses penguasaan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap oleh subjek yang sedang belajar. Pembelajaran adalah bantuan pendidikan 

kepada anak didik agar mencapai kedewasaan di bidang pengetahuan, keterampilan 

dan sikap. Proses belajar dan pembelajaran terjadi kapan saja dan dimana saja. 

Adanya perubahan tingkah laku seseorang merupakan salah satu tanda bahwa orang 

tersebut telah belajar dan mengalami proses pembelajaran. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu proses belajar yang terjadi setiap saat dimana seorang komunikator 

memberikan pesan melalui sebuah media kepada subjek yang sedang belajar guna 

memperoleh perubahan tingkah laku. 

c. Pengertian dan ciri media pembelajaran 

Dalam Arsyad (2002: 3) dijelaskan bahwa kata media berasal dari bahasa 

Latin medius yang secara harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟atau „pengantar‟. 

Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan. Gerlach & Ely (1971) dalam Arsyad (2002: 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. Berdasarkan ketiga pengertian tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan sehingga seseorang dapat memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, ataupun sikap. 

Arsyad (2002: 6-7) terdapat ciri-ciri umum tentang media pendidikan, antara 

lain: (1) Media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal 

sebagai hardware (perangkat keras), yaitu sesuatu benda yang dapat dilihat, 

didengar, atau diraba dengan pancaindera; (2) Media pendidikan memiliki 

pengertian nonfisik yang dikenal sebagai software (perangkat lunak), yaitu 

kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang 

ingin disampaikan kepada siswa; (3) Penekanan media pendidikan terdapat pada 

visual dan audio; (4) Media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses 

belajar baik di dalam maupun di luar kelas; (5)Media pendidikan digunakan dalam 

rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran; (6) 

Media pendidikan dapat digunakan secara massal (misalnya: radio, televisi), 

kelompok besar dan kelompok kecil (misalnya: film, slide, video, OHP), atau 

perorangan (misalnya: modul, komputer, radio tape/kaset, video recorder); (7) 

Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan dengan 

penerapan suatu ilmu. 

d. Jenis dan Karakteristik Media Pembelajaran 

Sadiman (2011: 28-81) membahas karakteristik beberapa jenis media yang 

lazim dipakai dalam kegiatan belajar mengajar khususnya di Indonesia, antara lain: 

(1) Media grafis; (2) Media audio; (3) Media proyeksi diam. 
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1) media grafis. 

Media grafis termasuk media visual. Media grafis berfungsi untuk 

menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Saluran yang 

digunakan menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan 

dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Media grafis 

berfungi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, 

mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan 

atau diabaikan bila tidak digrafiskan. Jenis media grafis diantaranya adalah 

gambar/foto, sketsa, diagram, bagan/chart, grafik, kartun, poster, papan 

flanel/flanel board, dan papan buletin/bulltin board. 

2) media audio. 

Media audio berkaitan dengan indra pendengaran. Pesan-pesan yang akan 

disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal 

(ke dalam kata-kata/bahasa lisan) maupun non verbal. Beberapa jenis 

media dapat kita kelompokkan dalam media audio, antara lain radio, alat 

perekam pita magnetik, piringan hitam, dan laboratorium bahasa. 

3) media proyeksi diam. 

Media proyeksi diam (still projected medium) mempunyai persamaan 

dengan media grafik dalam arti menyajikan rangsangan – rangsangan 

visual. Bahan grafis banyak dipakai dalam media proyeksi diam. 

Perbedaan diantara keduanya adalah pada media grafis dapat secara 

langsung berinteraksi dengan pesan media yang bersangkutan pada media 
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proyeksi, pesan tersebut harus diproyeksikan dengan proyektor agar dapat 

dilihat oleh sasaran. Adakalanya media jenis ini disertai rekaman audio, 

tetapi ada pula yang hanya visual saja. Beberapa jenis media proyeksi diam 

antara lain film bingkai, film rangkai, media transparansi, proyektor tak 

tembus pandang (opaque projector), mikrofis, film, film gelang, televisi 

(TV), video. 

e. Penggunaan media pembelajaran 

Dalam Arsyad (2002:7) Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan, 

perubahan-perubahan sikap pelaku dapat terjadi karena interaksi antara pengalaman 

baru dengan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. 

Menurut Burner dalam Arsyad (2002: 7-8) ada tiga tingkatan utama modus 

belajar, yaitu pengalaman langsung (enactive), pengalaman piktorial/ gambar 

(iconic), dan pengalaman abstrak (symbolic). Pengalaman langsung adalah 

mengerjakan, misalnya arti kata „simpul‟ dipahami dengan langsung membuat 

„simpul‟. Pada tingkatan kedua yang diberi label iconic (arinya gambar atau image), 

kata „simpul‟ dipelajari dari gambar, lukisan, foto, atau film. Meskipun siswa belum 

pernah mengikat tali untuk membuat „simpul‟ mereka dapat mempelajari dan 

memahaminya dari gambar, lukisan, foto, atau film. Selanjutnya pada, pada 

tingkatan simbol, siswa membaca (atau mendengar) kata „simpul‟ dan mencoba 

mencocokkannya dengan „simpul‟ pada image mental atau mencocokkannya 

dengan pengalamannya membuat „simpul‟. Ketiga tingkat pengalaman ini saling 
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berinteraksi dalam upaya memperoleh „pengalaman‟ (pengetahuan, keterampilan, 

atau sikap) yang baru. 

Tingkat pengalaman digambarkan oleh Dale (1969) dalam Arsyad( 2002: 11) 

yaitu Dale‟s Cone of Experience (Kerucut Pengalaman Dale) yang dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Kerucut Pengalaman Dale (Arsyad, 2002: 11) 

Berdasarkan Kerucut Pengalaman Dale dan teori Burner dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar seseorang dapat diperoleh mulai dari pengalaman langsung 

(konkret), pengalaman simbolik, dan pengalaman abstrak yang disesuaikan dengan 

kondisi pembelajaran yang ada. 

 
Arsyad (2002: 26) mengemukakan tentang manfaat praktis dari penggunaan 

media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar, yaitu: (1) Media 

pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat 

memperlancar dan meingkatkan proses dan hasil belajar; (2) Media pembelajaran 
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dapat meningkat dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan 

motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan 

kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan 

minatnya; (3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan 

waktu; (4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada 

siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, 

misalnya melalui karya wisata, kunjungan kunjungan ke museum atau kebun 

binatang. 

 

2. Pengembangan Media Pembelajaran 

Menurut Trianto (2012:81), pengembangan media pembelajaran dikenal 3 

macam model pengembangan yaitu model Dick-Carey, model 4D, dan model 

Kemp. Menurut Sugiyono (2006:297), penelitian dan pengembangan adalah sebuah 

kegiatan riset untuk mendapatkan informasi (need assessment), lalu dilanjutkan 

pengembangan (development) untuk menghasilkan sebuah produk dan diuji 

kelayakan produk. Menurut Borg dan Gall dalam Sugiyono (2006:4), penelitian dan 

pengembangang dalam dunia pendidikan merupakan proses yang digunakan untuk 

mengembangkan atau memvalidasi produk - produk yang digunakan dalam 

pendidikan dan pembelajaran. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan media adalah sesuatu penelitian yang bertujuan untuk membuat 

sebuat produk berdasarkan kebutuhannya dengan berbagai macam metode yang 

dapat dilakukan 
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a. Model Pengembangan ADDIE 

Menurut Sugiyono (2015:200), model pengembangan ADDIE terdiri dari 5 

tahapan pengembangan yaitu: 

1) Analyze (Analisis), mengidentifikasi berbagai masalah dilapangan dan 

faktor-faktor pendukung yang menjadi dasar pembuatan produk 

pengembangan. 

2) Design (Desain), rancangan sebuah produk yang dikembangkan. 

3) Develop (Pengembangan), menghasilkan sebuah produk pengembangan 

yang sudah di validasi oleh ahlinya. 

4) Implement (Implementasi), menerapkan produk yang sudah dikembangakan 

dan diperkenalkan untuk kegiatan proses pembelajaran. 

5) Evaluation (Evaluasi), evaluasi produk yang dikembangkan dari sebelum 

penggunaan produk dan sesudah penggunaan produk. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Langkah-langkah pengembangan ADDIE 

Sumber: Sugiyono, 2015 
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b. Model Pengembangan Brog and Gall 

Menurut Sugiyono (2015:35), langkah – langkah dalam R&D yang 

dikembangkan sebagai berikut: 

1) Research and Information Collecting  

2) Planning  

3) Develop Preliminary Form a Product 

4) Preliminary Field Testing 

5) Main Product Revision 

6) Main Field Testing 

7) Operational Product Revision 

8) Operational Field Testing 

9) Final Product Revision 

10) Dissemination and Implementation 

 

Gambar 3. Langkah-langkah Pengembangan Brog and Gall 

(Sumber: Sugiyono, 2015) 
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c. Model Pengembangan 4D 

Menurut Trianto (2012:93), model pengembangan 4D teridir dari 4 tahap 

pengembangan. Tahapan tersebut yaitu: 

1) Define (Pendefinisian), menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat 

pembelajaran diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi yang 

dikembangkan medianya. 

2) Design (Perancangan), merencanakan produk yang akan dikembangkan 

sehingga hasil sesuai dengan isi dan tujuan pembuatan produk. 

3) Develop (Pengembangan), menghasilkan produk pembelajaran yang sudah 

direvisi berdasarkan masukan dari para ahli. 

4) Disseminate (Pendiseminasian), penggunaan produk yang telah 

dikembangkan pada skala yang lebih luas misalnya di kelas lain, di sekolah 

lain, oleh guru yang lain. 

 

 

 

Gambar 4. Langkah-langkah Pengembangan 4D 

(Sumber: Trianto, 2012) 

3. Media Pembelajaran video tutorial 

a. Pengertian Media Video 

 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video merupakan rekaman gambar 

hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi, atau dengan 
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kata lain video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara. 

Video sebenarnya berasal dari bahasa Latin, video-vidivisum yang artinya melihat 

(mempunyai daya penglihatan); dapat melihat. 

Media video merupakan salah satu jenis media audio visual. Media audio 

visual adalah media yang mengandalkan indera pendengaran dan indera 

penglihatan. Media audio visual merupakan salah satu media yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran menyimak. Media ini dapat menambah minat siswa dalam 

belajar karena siswa dapat menyimak sekaligus melihat gambar. 

Arsyad (2011 : 49) menyatakan bahwa video merupakan gambar gambar 

dalam frame, di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor 

secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Dari pengertian di atas 

dapat disimpulkan, bahwa video merupakan salah satu jenis media audio-visual 

yang dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara 

alamiah atau suara yang sesuai. Kemampuan video melukiskan gambar hidup dan 

suara memberikan daya tarik tersendiri. Video dapat menyajikan informasi, 

memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan 

keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. 

Berdasarkan pengertian menurut beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa video merupakan salah satu jenis media audio-visual dan dapat 

menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah 

atau suara yang sesuai. Video menyajikan informasi, memaparkan proses, 
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menjelaskan konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau 

memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. 

b. Media Pembelajaran Video Tutorial 

 
Menurut Riyana (2007) media video pembelajaran adalah media yang 

menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran baik yang berisi 

konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman 

terhadap suatu materi pembelajaran. 

Video Tutorial merupakan salah satu presentasi berbentuk video yang 

mendeskripsikan langkah-langkah untuk mengerjakan tentang sesuatu hal yang 

berkaitan pembelajaran. Video Tutorial dapat dilihat atau diputar berulang-ulang 

untuk dapat membantu pemahaman dalam proses pembelajaran. 

1) Kriteria Video Tutorial  
 

Adapun dalam membuat video tutorial harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

 
 Video menggunakan bahasa yang dapat diterima (disetujui) oleh 

siswa  
 

 Proses yang dijelaskan dalam video sangat sistematis dan mendetail. 
 

 Kualitas video yang baik. 

 Video diisi dengan gambar dan suara yang tidak kaku. 

 

2) Gagasan Video Tutorial dalam pembelajaran 
 

Menurut Sparks (2000), dalam menggunakan video guru perlu 

memperhatikan gagasan sebagai berikut : 
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1. Pratinjau setiap program pertama. Guru harus menentukan video 

yang sesuai dengan pelajaran. Pilihlah video yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan akan melibatkan siswa dalam pembelajaran. 

Perhatikan pula apakah video tersebut mampu memotivasi siswa, 

memperkenalkan konsep baru, memperkuat konsep yang telah 

dipelajari sebelumnya, atau mampu meningkatkan dan memperluas 

pengetahuan saat ini. 

2. Memberi fokus/alasan untuk dilihat. Berikan siswa sesuatu yang 

khusus untuk melihat atau mendengarkan segmen video. Hal ini akan 

memfokuskan perhatian, mendorong keaktifan, dan memberikan 

siswa tujuan atau alasan untuk dilihat. 

3. Segmen video. Video pembelajaran berisi sejumlah besar informasi, 

hal ini memungkinkan siswa lebih mudah memenuhi tujuan 

pembelajaran. 

4. Melakukan kegiatan pra dan pasca menonton yang akan 

mengintregasikan video ke dalam seluruh pelajaran struktur. 

Kegiatan pra menonton dapat melayani beberapa tujuan, yaitu 

memeriksa pengetahuan sebelumnya, memperkenalkan kosa kata 

yang diperlukan, dan menetapkan tahap untuk belajar baru. Kegiatan 

pasca menonton harus memungkinkan siswa untuk memperkuat, 

melihat, menerapkan, atau memperluas pengetahuan baru mereka. 
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5. Guru dapat menghentikan sebentar video untuk diskusi singkat atau 

pertanyaan selama video. 

6. Gunakan remote kontrol. Remote kontrol memberikan fleksibilitas 

gerakan dan presentasi. 

7. Jangan lupa frame advance, hal ini memungkinkan untuk 

memajukan frame-video by frame. Ini adalah fitur yang besar untuk 

digunakan menunjukkan secara rinci peristiwa, seperti anak ayam 

keluar dari telur. 

3) Kelebihan dan Kekurangan Media Video Tutorial 

Menurut Anderson (1987: 105) media video memiliki kelebihan,antara 

lain: 

1. Dengan menggunakan video (disertai suara atau tidak), kita dapat 

menunjukkan kembali gerakan tertentu. 

2. Dengan menggunakan efek tertentu dapat diperkokoh baik proses 

belajar maupun nilai hiburan dari penyajian itu. 

3. Dengan video, informasi dapat disajikan secara serentak pada waktu 

yang sama di lokasi (kelas) yang berbeda dan dengan jumlah 

penonton atau peserta yang tak terbatas dengan jalan menempatkan 

monitor di setiap kelas. 

4. Dengan video siswa dapat belajar secara mandiri. 

Sedangkan keterbatasan penggunaan media video, antara lain : 
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1. Biaya produksi video sangat tinggi dan hanya sedikit orang yang 

mampu mengerjakannya. 

2. Layar monitor yang kecil akan membatasi jumlah penonton, kecuali 

jaringan monitor dan sistem proyeksi video diperbanyak. 

3. Ketika akan digunakan, peralatan video harus sudah tersedia di 

tempat penggunaan. 

4. Sifat komunikasinya bersifat satu arah dan harus diimbangi dengan 

pencarian bentuk umpan balik yang lain. 

 

4. Google SketchUp 

Sketch Up adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Google yang dimaksudkan 

untuk menggambar permodelan tiga dimensi yang dirancang untuk bisa digunakan 

oleh insinyur arsitektur, sipil, dan mekanik serta pembuatan film, game developer 

dan profesi terkait. Aplikasi ini juga didukung oleh fasilitas yang terhubung 

langsung dengan Google Earth untuk penempatan koordinat dan juga fasilitas 

Gudang Gambar yaitu kumpulan model yang bisa dijadikan contoh atau bahan 

gambar dan pengguna juga bisa memberikan kontribusi hasil gambarnya pada 

layanan tersebut. Hal ini yang membuat aplikasi ini merupakan aplikasi yang lebih 

mudah digunakan untuk menggambar 3D dibandingkan dengan aplikasi CAD 3D 

yang lainnya. 

Kelebihan google sketchup : 

1) Interface yang sangat menarik dan simple 

2) Mudah di gunakan oleh semua orang bahkan untuk pemula sekalipun. 
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3) Tools yang digunakan di dalamnya sangat ramah, sering di jumpai dan 

mudah untuk di ingat. 

4) Banyak open source dan plugin yang mendukung kinerja dari Sketchup. 

5) Aplikasi 3D yang sangat ringan untuk komputer berbasis standar 

6) Terdapat fitur impor file ke ekstensi seperti 3ds, dwg, pdf, jgp, dll 

7) Dapat dengan mudah mendapatkan fitur-fitur yang sudah ada di dalamnya 

dengan melalui 3D Warehouse, bahkan untuk mengunggah hasilnya ke 

3D warehouse. 

Kekurangan google sketchup  : 

1) Susah dalam pemodelan tingkat lanjut meskipun memakai plugin 

sekalipun 

2) Terjadi Crash apabila terdapat banyak permukaan patch dan vertex ( 

terjadi apabila mengimpor model tingkat lanjut misal model manusia dari 

3ds max ke Sketchup) 

5. Menggambar dengan Perangkat Lunak 

Menggambar Dengan Perangkat Lunak merupakan bidang ilmu yang 

mempelajari ilmu menggambar rancangan bangunan menggunakan perangkat 

komputer beserta perangkat lunaknya,yang mana di sini peneliti membatasi pada 

kompetensi dasar semester dua yaitu materi aplikasi SketchUp. Mata pelajaran 

MDPL adalah mata pelajaran wajib yang di ikuti peserta didik di SMK jurusan 

Desain Permodelan dan Informasi Bangunan (DPIB). Kompetensi dasar dan 
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Indikator untuk mata pelajaran MDPL di SMK Jurusan DPIB dapat dilihat pada 

Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Mata pelajaran SMK/MAK bidang keahlian teknologi dan rekayasa paket 

kompetensi keahlian desain permodelan dan informasi bangunan 

 

BIDANG  KEAHLIAN :  TEKNOLOGI DAN REKAYASA 

PROGRAM  KEAHLIAN :  TEKNIK KONSTRUKSI DAN PROPERTI 

KOMPETENSI KEAHLIAN : DESAIN PERMODELAN DAN INFORMASI 

BANGUNAN (C3) 
 

MATA PELAJARAN 

KELAS 

X XI XII 

1 2 1 2 1 2 

A. Muatan Nasional 

1. Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti 

3 3 3 3 3 3 

 

2. 
Pendidikan Pancasila 

dan 

Kewarganegaraan 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 3 3 3 3 

4. Matematika 4 4 4 4 4 4 

5. Sejarah Indonesia 3 3 - - - - 

 

6. 
Bahasa Inggris dan 

Bahasa Asing 

Lainnya 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

4 
 

4 

B. Muatan Kewilayahan 

1. Seni Budaya 3 3 - - - - 

 

2. 
Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan 

Kesehatan 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

- 
 

- 

Jumlah 
 

24 
 

24 
 

17 
 

17 
 

16 
 

16 

C. Muatan Peminatan Kejuruan 

C1. Dasar Bidang Keahlian 

1. Simulasi dan 

Komunikasi Digital 3 3 - - - - 
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2. Fisika 3 3 - - - - 

3. Kimia 3 3 - - - - 

C2. Dasar Program Keahlian 

1. Gambar Teknik 3 3 - - - - 

2. Mekanika Teknik 3 3 - - - - 

 

3. 
Dasar-dasar Konstruksi 

Bangunan dan 

Teknik Pengukuran 

 

7 
 

7 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

C3. Kompetensi Keahlian 

 

1. 
Menggambar dengan 

Perangkat Luna 

 

- 
 

- 
 

9 
 

9 
 

8 
 

8 

2. Konstruksi Jalan dan 

Jembatan 

- - 5 5 5 5 

3. Estimasi Biaya 

Konstruksi 

- - 4 4 6 6 

4. Konstruksi dan Utilitas 

Gedung 

- - 6 6 6 6 

5. Produk Kreatif dan 

Kewirausahaan 

- - 5 5 5 5 

Jumlah C (C1, C2, dan C3) 22 22 29 29 30 30 

Total 46 46 46 46 46 46 

 
 
Peraturan Menteri Pendiidkan dan Budaya tahun 2013 No. 70 dikeluarkan 

tentang standar kompetensi inti untuk siswa SMK/MAK Bidang Keahlian 

Teknologi dan Rekayasa pada mata pelajaran Gambar Konstruksi Bangunan untuk 

kelas XI adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.2  Kompetensi inti dan kompetensi dasar Menggambar Dengan Perangkat 

Lunak 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 
KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) 

 

3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis, dan mengevaluasi 

tentang pengetahuan faktual, 

konseptual, operasional dasar, 

dan metakognitif sesuai dengan 

bidang dan lingkup kerja Desain 

Pemodelan dan Informasi 

Bangunan pada tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan kompleks, 

berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dalam 

konteks pengembangan potensi 

diri sebagai bagian dari keluarga, 

sekolah, dunia kerja, warga 

masyarakat nasional, regional, 

dan internasional. 
 

 

 

4. Melaksanakan tugas spesifik dengan 

menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan 

serta memecahkan masalah sesuai 

dengan bidang kerja Desain Pemodelan 

dan Informasi Bangunan. Menampilkan 

kinerja di bawah bimbingan dengan 

mutu dan kuantitas yang terukur sesuai 

dengan standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, 

mengolah, dan menyaji secara efektif, 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, 

kolaboratif, komunikatif, dan solutif 

dalam ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah, serta mampu melaksanakan 

tugas spesifik di bawah pengawasan 

langsung. 

Menunjukkan keterampilan 

mempersepsi, kesiapan, meniru, 

membiasakan, gerak mahir, menjadikan 

gerak alami dalam ranah konkret terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 
 

 

 
 

 

KOMPETENSI DASAR 

 

 

KOMPETENSI DASAR 

3.1    Menerapkan prosedur 

keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) 

4.1 Melaksanakan prosedur 

keselamatan dan kesehatan kerja 

(K3) 

3.2 Memahami kebutuhan 

pekerjaan desain interior 

4.2 Menyajikan data kebutuhan 

pekerjaan desain interior 
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3.3 Memahami prinsip desain 

interior 

4.3 Menyajikan prinsip desain interior 

3.4     Menerapkan gaya dan tema 4.4 Membuat desain interior 

mengguna-kan gaya dan tema 

3.5 Memahami material, 

ornament dan bahan finishing 

interior 

4.5 Menyajikan material, ornament dan 

bahan finishing interior 

3.6 Menganalisis bahan finishing 

interior 

4.6    Menentukan bahan finishing 

interior 

3.7 Menganalisis material dan 

ornament dekorasi interior 

4.7 Menentukan material dan ornament 

dekorasi interior 

3.8 Menerapkan gambar interior 4.8    Membuat gambar interior 

3.9 Memahami jenis-jenis 

perangkat lunak 

4.9 Menyajikan jenis-jenis perangkat 

lunak 

3.10  Memahami tampilan dan 

menejemen pengelola file 

4.10  Menyajikan tampilan dan 

mengelola file 

3.11  Memahami prinsip dasar 

gambar 2 D 

4.11  Menyajikan hasil pengambaran 2 D 

3.12  Menerapkan perintah 

aplikasi penggambaran  2D 

4.12  Mengoperasikan  perintah aplikasi 

penggambaran  2D 

3.13  Menerapkan aplikasi 

perangkat lunak pada gambar 

konstruksi 

4.13  Membuat gambar konstruksi 

dengan perangkat lunak 

3.14  Mengevaluasi  hasil print out 

gambar 

4.14  Memeriksa print out gambar 

3.15  Memahami prinsip dasar 

gambar 3 D 

4.15  Menyajikan prinsip dasar gambar 3 

D 

3.16  Menerapkan perintah 

pengambaran 3D 

4.16  Mengoperasikan perintah 

penggambaran 3D 

3.17  Menerapkan material editor 

penggambaran 3D 

4.17  Membuat gambar 3D menggunakan 

fungsi material editor 
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3.18  Menganalisis  hasil rendering 

penggambaran 3D 

4.18  Memeriksa hasil rendering 

penggambaran 3D 

3.19  Menerapkan prosedur 

pembuatan gambar dengan 

skema warna 

4.19  Membuat gambar desain interior 

dengan skema warna 

3.20  Menerapkan prosedur 

pembuatan gambar 

pencahayaan buatan 

4.20  Membuat gambar desain interior 

dengan pencahayaan buatan 

 

3.21  Menerapkan prosedur 

pembuatan gambar akustik 

ruang 

4.21  Membuat gambar desain akustik 

ruang 

3.22  Menerapkan  elemen- 

elemen, material, model dan 

aksesoris disetiap ruang 

4.22  Membuat desain interior dengan 

elemen-elemen, material, model 

dan aksesoris disetiap ruang 

3.23  Menerapkan prosedur 

pembuatan lay out desain 

interior 

4.23  Menggambar lay out desain interior 

3.24  Menerapkan prosedur 

pembuatan maket desain 

interior 

4.24  Membuat maket desain interior 

3.25  Mengevaluasi hasil maket 

desain interior 

4.25  Memeriksa  hasil maket desain 

interior 

 

Dalam penelitian ini poin pada kompetensi dasar yang akan menjadi 

konsentrasi pembahasan adalah poin 3.15 sampai dengan 3.18 pada kompetensi 

dasar pada aspek pengetahuan 4.15 sampai dengan 4.18 pada kompetensi dasar pada 

aspek keterampilan. Pemilihan poin bahasan ini dikarenakan poin tersebut yang 

berhubungan langsung dengan program SketchUp dan materi menggambar 3 

dimensi. 
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6. Materi Menggambar Dengan Perangkat Lunak 

a. Prinsip gambar 3 dimensi 

Pada poin bahasan ini akan dibahas tentang dasar-dasar yang menjadi acuan 

dalam menggambar objek 3 dimensi dan juga cara pandang terhadap objek tersebut 

yang akan membedakan cara penyajian dari objek 3 dimensi tersebut.  

b. Pengoperasian perintah penggambaran 3 

Poin ini pada dasarnya akan menjelaskan dasar dari program SketchUp sampai 

dengan perintah-perintah yang digunakan untuk menggambar rumah 3 dimensi 

sampai dengan membuat rumah 3 dimensinya. Poin ini akan lebih dominan ke arah 

penjelasan secara luas tentang cara menggambar rumah 3 dimensi akan tetapi tidak 

akan membatasi kreatifitas siswa dalam menggambar rumah persis seperti yang ada 

di video tutorial yang ada. 

c. Render gambar 

Proses render gambar ini akan menjelaskan tata cara mengolah gambar yang 

telah dibuat dan menyajikannya sebagai sebuah video yang menunjukan proses 

pembuatan rumah tersebut dari beberapa sudut pandang. 

 Penelitian Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Nur Udin, Abdul Haris Setiawan, Budi 

Siswanto (2016) yang berjudul PERANCANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

MENGGAMBAR TEKNIK DENGAN MENGGUNAKAN MACROMEDIA 
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FLASH Hasil penelitian dari penilaian ahli materi menyatakan bahwa media 

pembelajaran menggambar teknik layak digunakan dengan persentase sebesar 73%. 

Penilaian ahli media dengan persentase 91 % menyatakan bahwa perancangan 

media pembelajaran menggambar teknik termasuk kategori sangat layak. Penilaian 

ahli pembelajaran menyatakan bahwa perancangan media pembelajaran 

menggambar teknik layak dengan persentase sebesar 67 % sedangkan uji coba 

terbatas hasil yang diperoleh sebesar 84 % menyatakan bahwa media pembelajaran 

yang dirancang sangat layak kemudian pada uji coba luas menyatakan dengan 

persentase 81% bahwa media pembelajaran termasuk kategori sangat layak. 

Dibutuhkan perencanaan media pembelajaran yang sangat matang untung 

mendukung proses pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fujiyanto, Asep Kurnia Jayadinata, 

Dadang Kurnia (2016) yang berjudul PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL 

UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI 

HUBUNGAN ANTARMAKHLUK HIDUP .Pada penelitian tindakan kelas ini 

bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran  IPA materi simbiosis  menggunakan media audio visual. Pada 

kegiatan pembelajaran siklus I kinerja guru dalam tahap perencanaan pembelajaran 

memperoleh persentase sebesar 80%, dimana hasil tersebut masih belum mencapai 

target yang diharapkan. Pada siklus II kinerja guru dalam merencanakan 

pembelajaran memperoleh persentase sebesar 93,30%. Agar perencanaan 

pembelajaran mencapai target yang diharapkan, peneliti melakukan perbaikan pada 
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siklus selanjutnya. Pada siklus III kinerja guru dalam merencanakan pembelajaran 

memperoleh persentase 100%, persentase siklus III ini mengalami peningkatan dan 

sudah mencapai terget yang diharapkan yaitu 100%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Joni Purwono, Sri Yutmini, Sri Anitah (2014) 

yang berjudul PENGGUNAAN MEDIA AUDIO-VISUAL PADA MATA 

PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DI SEKOLAH MENENGAH 

PERTAMA NEGERI 1 PACITAN. Pelaksaanaan penggunaan media audio-visual 

dalam pembelajaran memberikan dampak positif bagi  siswa. Siswa mendapatkan 

suasana pembelajaran yang baru, suasana kelas menjadi lebih interaktif, 

pembelajaran menjadi menarik, siswa menjadi lebih antusias dan lebih termotivasi 

untuk mengikuti pembelajaran. 

 Kerangka Berpikir 

 
Mata pelajaran menggambar dengan perangkat lunak merupakan jenis mata 

pelajaran yang lebih banyak mengajarkan praktik dibandingkan dengan teori. Materi 

yang diajarkan salah satunya adalah menggambar rumah 3 dimensi menggunakan 

SketchUp. SketchUp merupakan program menggambar dengan perangkat lunak 

yang penggunaannya membutuhkan perintah-perintah yang sistematis. Proses ini 

membutuhkan alat peraga proses menggambar atau media yang tepat dalam 

menyampaikan materi agar dapat diterima dengan baik. Tidak adanya media  yang 

tepat akan menyebabkan kendala bagi siswa, terutama bagi siswa yang memiliki 

kemampuan memahami materi rendah dan juga kesulitan dalam memperhatikan 



49 

 

penjelasan guru kemudian langsung mempraktikkan apa yang baru saja dijelaskan. 

Media yang dibutuhkan adalah media yang dapat menjelaskan sesuai kebutuhan 

siswa secara utuh dan dapat diulang berkali-kali hingga mengerti. Media 

pembelajaran video tutorial diharapkan dapat membantu siswa dalam proses 

mempelajari materi yang disampaikan atau mempersiapkan diri untuk menghadapi 

materi yang akan disampaikan. Penggunaan media Video tutorial juga dapat 

meningkatkan efektifnya proses belajar mengajar. Diharapkan  siswa dapat belajar 

mandiri diluar jam pelajaran di sekolah. Guru hanya sebagai fasilitator dan juga 

pendamping ketika proses praktikum penggambaran di laboratorium gambar hanya 

akan menjelaskan bagian-bagian yang dianggap sulit dimengerti saja.  

 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka kaitannya dengan penelitian ini dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Video Tutorial 

menggambar rumah 3 dimensi dengan Sketch Up pada Mata Pelajaran 

Menggambar Dengan Perangkat Lunak Kelas XII DPIB SMK N 1 

Sedayu? 

2. Bagaimana penilaian kelayakan media oleh ahli media dalam menilai 

media pembelajaran Video Tutorial menggambar rumah 3 dimensi 

dengan Sketch Up pada Mata Pelajaran Menggambar Dengan Perangkat 

Lunak Kelas XII DPIB SMK N 1 Sedayu? 
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3. Bagaimana penilaian kelayakan materi oleh Ahli Materi media 

pembelajaran Video Tutorial menggambar rumah 3 dimensi dengan 

Sketch Up pada Mata Pelajaran Menggambar Dengan Perangkat Lunak 

Kelas XII DPIB SMK N 1 Sedayu? 

4. Bagaimana penilaian kelayakan media dan materi oleh Guru Mata 

Pelajaran Menggambar dengan Perangkat Lunak media pemberlajaran 

Video Tutorial menggambar rumah 3 dimensi dengan Sketch Up pada 

Mata Pelajaran Menggambar Dengan Perangkat Lunak Kelas XII DPIB 

SMK N 1 Sedayu? 

5. Bagaimana penilaian kelayakan media dan materi oleh siswa Mata 

Pelajaran Menggambar dengan Perangkat Lunak media pemberlajaran 

Video Tutorial menggambar rumah 3 dimensi dengan Sketch Up pada 

Mata Pelajaran Menggambar Dengan Perangkat Lunak Kelas XII DPIB 

SMK N 1 Sedayu? 

  


