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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran 

Menurut Oemar Hamalik (2011: 57) pembelajaran adalah suatu kombinasi 

yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, 

dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Manusia yang telibat meliputi siswa, guru dan tenaga lain. Material meliputi buku, 

papan tulis dan kapur, fotografi, audio dan visual. Fasilitas dan perlengkapan terdiri 

dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur meliputi 

jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya. 

Menurut Sukoco dkk (2014: 216) Pembelajaran adalah kegiatan yang sengaja 

direncanakan oleh guru untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta 

didik dengan tujuan agar peserta didik mampu belajar secara mandiri. Menurut 

Bekti Wulandari, Dkk (2015) Pembelajaran merupakan kegiatan penyampaian 

informasi yang diciptakan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan yang spesifik. 

Menurut Jamil Suprihatiningrum (2012: 75) pembelajaran adalah serangkaian 

kegiatan yang melibatkan informasi dan lingkungan yang disusun secara terencana 

untuk memudahkan siswa dalam belajar. Menurut Sukidi (2010) pembelajaran 

merupakan proses interaksi timbal balik antara siswa dengan guru dan antar sesama 

siswa dalam mengembangkan potensi siswa secara optilmal. 

Menurut Panggih Priyambodo & Risya P.S. (2017: 16) pembelajaran adalah 

suatu bentuk interaksi antara pengajar (guru) dengan pembelajar (peserta didik) 
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dalam suatu lingkungan belajar yang berguna untuk membangun dan 

mengembangkan kompetensi sehingga menjadikan pembelajar (peserta didik) 

mampu memecahkan masalah secara efektif. Menurut Rudi Susilana & Cepi Riyana 

(2008: 1) pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang 

dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif dengan 

pemanfaatan berbagai sumber untuk belajar. 

Berdasarkan pendapat ahli tentang definisi pembelajaran tersebut, maka 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah kegiatan interaktif antara pengajar dan 

pembelajar secara terencana dengan tujuan yang spesifik. 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa latin, yakni medius yang secara harfiahnya 

berarti ‘tengah’, ‘pengantar’, atau ‘perantara’. Pengertian umumnya adalah segala 

sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima 

informasi. Menurut Gagne  (Nunuk Suryani & Leo Agung, 2012: 135) mengartikan 

media sebagai berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar. 

Menurut Dina Indriana (2011: 13) media adalah alat saluran komunikasi. 

Media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima 

pesan. Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association) 

mendefinisikan media sebagai segala hal yang dapat dimanipulasi, dilihat, 

didengar, dibaca, atau dibicarakan  beserta pirantinya untuk kegiatan tersebut. 

Media juga disebut perangkat lunak atau materi, maksudnya adalah segala hal yang 
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memuat pesan atau bahan ajar untuk ditransmisikan melalui suatu alat tertentu. (Ega 

Trisna Rahayu, 2013: 182)   

Menurut Arief S. Sadiman, DKK (2011: 7) media adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.  

Berdasarkan pendapat ahli tentang definisi media tersebut, maka disimpulkan 

bahwa media adalah perantara yang dapat menyajikan dan menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima. 

b. Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Azhar Arsyad (2013: 10) media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses 

belajar mengajar sehingga dapat merangsang  perhatian dan minat siswa dalam 

belajar. Menurut Yudhi Munadi (2013: 7-8) media pembelajaran merupakan segala 

sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara 

terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya 

dapat melakukan proses belajar secara efektif dan efisien. 

Menurut Daryanto (2013: 6) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat 

merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar 

untuk mencapai tujuan belajar. Media pembelajaran memiliki arti yang sangat luas 

dengan menyebutkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan, oleh sebab itu dapat diartikan bahwa seluruh aspek yang 
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berperan dalam penyampaian pesan pada proses pembelajaran dikatakan sebagai 

media pembelajaran.  

Menurut Syafruddin & Adriantoni (2016: 120) media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan dan 

kemauan dalam komunikasi antara pendidik dengan peserta didik sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar dan pembelajaran. Menurut  Nunuk Suryani 

& Leo Agung (2012: 137) media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam 

pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa 

pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar (siswa). 

Berdasarkan pendapat ahli tentang definisi pembelajaran tersebut, maka 

disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyalurkan 

pesan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan belajar. 

c. Manfaat Media Pembelajaran 

Berbagai manfaat media pembelajaran telah dibahas oleh banyak ahli. Azhar 

Arsyad (2013: 29) mengemukakan bahwa media pembelajaran di dalam proses 

belajar mengajar  sebagai berikut:  

1) Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan 

meningkatkan proses dan hasil belajar; 

2) Meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan 

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

kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan 

dan minatnya; 

3) Media pembelajaran dapat mengatasi kerterbatasan indera, ruang, dan waktu; 



12 

 

 

 

a) Objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang kelas 

dapat diganti dengan gambar, foto, slide, realita, film, radio, atau model;  

b) Objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera dapat 

disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, atau gambar;  

c) Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam puluhan 

tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, slide di samping 

secara verbal;  

d) Objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah dapat ditampilkan 

secara konkret melalui film, gambar, atau simulasi komputer;  

e) Kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat disimulasikan 

dengan media seperti computer, film, dan video;  

f) Peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau proses yang dalam 

kenyataan memakan waktu lama seperti proses kepompong menjadi kupu-kupu 

dapat disajikan dengan teknik-teknik rekaman seperti time-lapse untuk film, 

video, slide, atau simulasi komputer; 

4) Memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa 

di lingkungan  mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksil langsung 

dengan guru, masyarakat, dan lingkungan. 

Manfaat media pembelajaran berdasarkan Rudi Susilana & Cepi Riyana (2008: 

10) adalah sebagai berikut : 

1) Membuat konkret konsep-konsep yang abstrak; 

2) Menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam 

lingkungan belajar; 
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3) Menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil; 

4) Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat. 

Manfaat dari media pembelajaran berdasarkan pendapat Nana S. & Ahmad R. 

(2013: 2) adalah sebagai berikut: 

1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar siswa;  

2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih 

baik; 

3) 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, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran; 

4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

Manfaat media pembelajaran menurut Harjanto (2008: 245-247) adalah sebagai 

berikut: 

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalis; 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra; 

3) Dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat 

mengatasi sikap pasif siswa; 

4) Dapat menimbulkan persepsi yang sama terhadap suatu masalah. 
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Menurut Nunuk Suryani & Leo Agung (2012: 154-155) Secara umum 

manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan 

siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sedangkan secara 

lebih khusus manfaat media pembelajaran adalah: 

1) Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan; 

2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik; 

3) Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif; 

4) Efisiensi dalam waktu dan tenaga; 

5) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa; 

6) Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana aja dan kapan 

saja; 

7) Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses 

belajar; mengubah peran guru kea rah yang lebih positif dan produktif. 

Berdasarkan pendapat ahli tentang manfaat media pembelajaran tersebut, 

maka disimpulkan bahwa manfaat media pembelajaran adalah (1) memperjelas 

penyajian pesan dan informasi, (2) meningkatkan motivasi siswa, (3) menghadirkan 

objek ke dalam lingkungan belajar, (4) menarik perhatian siswa. 

d. Jenis Media 

Menurut Sanjaya (2013: 172-173) media pembelajaran dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana melihatnya. 

1) Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam: 

a) Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang 

hanya memiliki unsur suara; 
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b) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung 

unsur suara; 

2) Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga 

mengandung unsur gambar yang bias dilihat. Dilihat dari kemampuan 

jangkauannya, media dapat pula dibagi ke dalam: 

a)  Media yang memiliki daya masukan luas dan serentak; 

b) Media yang mempunya daya masukan yang terbatas oleh ruang dan waktu; 

3) Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi: 

a) Media yang diproyeksikan; 

b) Media yang tidak diproyeksikan. 

Media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu 

(1) media hasil teknologi cetak, (2) media hasil teknologi audio-visual, (3) media 

hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan (4) media hasil gabungan teknologi 

cetak dan komputer. (Azhar Arsyad, 2013: 31) 

1) Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi 

melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis; 

2) Teknologi audiovisual merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan 

nateri menggunakan mesin mekanis atau elektronik sehingga menyajikan pesan 

audio dan visual secara bersamaan; 

3) Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi dengan menggunakan sumber berbasis mikroprosesor; 
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4) Teknologi gabungan adalah cara menghasilkan dan menyampaikan materi yang 

menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh 

komputer. 

e. Kriteria Media Pembelajaran 

Menurut Dick dan Carey (Arief S. Sadiman Dkk, 2014: 86) menyebutkan 

bahwa selain kesesuaian dengan tujuan perilaku belajarnya, setidaknya masih ada 

empat faktor  lagi yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media. Pertama 

ketersediaan sumber setempat. Artinya, bila media yang bersangkutan tidak 

terdapat pada sumber-sumber yang ada, harus dibeli atau dibuat sendiri. Kedua 

adalah apakah untuk membeli atau memproduksi sendiri tersebut ada dana, tenaga 

dan fasilitasnya. Ketiga adalah faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan dan 

ketahanan media yang bersangkutan untuk waktu lama. Artinya media bisa 

digunakan dimanapun dengan peralatan yang ada disekitarnya dan kapan pun serta 

mudah dijinjing dan dipindahkan. Faktor terakhir adalah efektifitas biayanya dalam 

jangka waktu yang panjang. 

Menurut Arief S. Sadiman (2014: 84) beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran, misalnya tujuan 

instruksional yang ingin dicapai, karakteristik siswa atau sasaran, jenis rangsangan 

belajar yang diinginkan (audio, visual, gerak dan seterusnya), keadaan latar atau 

lingkungan, kondisi setempat, dan luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Faktor-

faktor tersebut pada akhirnya harus diterjemahkan dalam keputusan pemilihan. 

Menurut Rostina Sundayana (2013: 16-17) kriteria utama dalam pemilihan 

media pembelajaran adalah ketepatan tujuan pembelajarannya, artinya dalam 
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menentukan media yang akan digunakan pertimbangannya bahwa media tersebut 

harus dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa 

hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media diantaranya; 

1) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran; 

2) Kemudahan dalam memperoleh media yang akan digunakan; 

3) Keterampilan guru dalam menggunakannya; 

4) Tersedia waktu untuk menggunakannya; 

5) Sesuai dengan taraf berpikir siswa. 

Menurut Azhar Arsyad (2013: 74-76) kriteria pemilihan media bersumber 

dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem intruksional secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam 

memilih media. 

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

instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu kepada salah 

satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotor; 

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

generalisasi. Agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif, media 

harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan 

mental siswa; 

3) Praktis, luwes, dan bertahan. Media sebaiknya dapat digunakan dimanapun dan 

kapanpun dengan peralatan yang tersedia di sekitarnya, mudah dipindahkan dan 

dibawa ke mana-mana; 
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4) Guru terampil menggunakannya. Ini merupakan salah satu kriteria utama. Nilai 

dan manfaat media amat ditentukan oleh guru yang menggunakannya; 

5) Pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu 

sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan; 

6) Mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotograf harus 

memenuhi persyaratan teknis tertentu. 

Menurut Giri Wiarto (2016: 41-42) dalam menentukan pemilihan media yang 

digunakan untuk proses pembelajaran, ada beberapa prinsip yang perlu 

diperhatikan yaitu: 

1) Kesesuaian. Media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

karakteristik peserta didik, dan materi yang dipelajari, serta metode atau 

pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik; 

2) Kejelasan sajian. Guru harus mempertimbangkan ruang lingkup materi 

pelajaran. Media yang dipilih harus memiliki penyajian yang menarik, 

penjelasan yang singkat namun jelas dan kosa kata yang umum dipakai dalam 

kehidupan sehari-hari; 

3) Kemudahan akses. Berhubungan dengan lokasi dan kondisi. Jika lokasi dan 

kondisinya sulit, guru harus memikirkan alternatif media yang lain sebagai 

pengganti; 

4) Keterjangkauan. Hal ini berkaitan dengan biaya. Besar kecilnya biaya yang 

diperlukan untuk mendapatkan media adalah salah satu faktor yang perlu 

dipertimbangkan. Jumlah biaya juga harus dipertimbangkan dalam hal mafaat 

media tersebut; 
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5) Ketersediaan. Saat hendak mengajar dan dalam rancangan telah disebutkan 

macam atau jenis media yang akan dipakai, maka perlu mengecek ketersediaan 

media tersebut; 

6) Berorientasi siswa. Pemilihan media harus berorientasi pada siswa. Maksudnya 

adalah guru perlu mempertimbangkan keuntungan dan kemudahan apa saja yang 

diperoleh peserta didik dengan media tersebut. 

Menurut Dina Indriana (2011: 28-31) dalam pemilihan media yang baik ada 

beberapa kriteria yang disarankan yaitu: 

1) Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Menyesuaikan media pengajaran 

dengan tujuan instruksional umum atau khusus yang ada dalam setiap mata 

pelajaran. Bisa juga disesuaikan dengan tujuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik; 

2) Kesesuaian dengan materi yang diajarkan. Bahan atau yang akan disampaikan 

proses belajar dan mengajar harus disesuaikan. Selain itu, juga harus 

memperhatikan dan menyesuaikan dengan tingkat kedalaman yang akan dicapai 

dalam proses pembelajaran; 

3) Kesesuaian dengan fasilitas pendukung, kondisi lingkungan dan waktu. Betapa 

bagusnya media yang digunakan, apabila lingkungan dan fasilitas pendukung 

serta waktu yang ada tidak mendukung, maka tujuan pembelajaran 

menggunakan media tersebut tidak akan tercapai dengan baik; 

4) Kesesuaian dengan karakteristik siswa. Seorang pendidik harus mengetahui 

karakteristik siswa untuk bisa disesuaikan dengan media yang akan digunakan 

dalam proses belajar dan mengajar; 
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5) Kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa dibagi menjadi 3 yaitu 

gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik; 

6) Kesesuaian dengan teori yang digunakan. Penggunaan media tidak boleh 

dilakukan hanya merujuk pada pilihan dari seorang guru, sehingga mengabaikan 

teori yang memang sudah tepat digunakan dalam pengajaran. 

Berdasarkan pendapat ahli tentang kriteria media pembelajaran tersebut, 

maka disimpulkan bahwa beberapa kriteria dalam pemilihan media pembelajaran 

yang harus dipertimbangkan adalah: (1) kualitas materi, (2) mutu teknis, (3) desain, 

(4) kebermanfaatan materi. 

3. Media Pembelajaran Trainer 

Trainer merupakan media yang tidak dapat diproyeksikan berdasarkan 

bentuk klasifikasi yang disusun oleh Heinich Dkk (Hamzah B. Uno & Nina 

Lamatenggo, 2010: 123). Trainer merupakan jenis media realita dengan ciri-ciri 

merupakan benda asli yang masih berada dalam keadaan utuh, dapat dioperasikan, 

hidup, dalam ukuran yang sebenarnya dan dapat dikenali sebagaimana wujud 

aslinya. 

Trainer  sebagai media pembelajaran perbaikan dasar peralatan listrik 

merupakan media objek. Menurut Rudi Susilana & Cepi Riyana (2008: 22) media 

objek merupakan media tiga dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam 

bentuk penyajian, melainkan melalui ciri fisinya sendiri, seperti ukurannya, 

bentuknya, susunannya, warnanya, fungsinya, dan sebagainya. 

Menurut Umi Rochayati dan Suprapto (2014: 2-3) trainer merupakan suatu 

set peralatan di laboratorium yang digunakan sebagai sarana praktikum. Trainer 
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ditujukan untuk menunjang pembelajaran peserta didik dalam menerapkan 

pengetahuan/konsep-konsep yang diperolehnya pada benda nyata, karena bisa 

dipakai latihan dalam memahami pekerjaan. Penggunaan trainer dapat membantu 

proses belajar mengajar dalam meningkatkan keterampilan siswa dalam praktikum. 

Menurut Hajair AH. Sanaky (2009: 114) trainer merupakan model tiga 

dimensi mock-up atau alat tiru sederhana. Alat tiru sederhana atau mock-up adalah 

tiruan dari benda sebenarnya di mana sengaja dipilih bagian-bagian yang memang 

penting dan yang diperlukan saja untuk dibuat sederhana mungkin supaya mudah 

dipelajari. Umumnya mock-up dapat digerakan dan bukan benda mati. Gerakan itu, 

selain menjelaskan sangat efektif untuk belajar, sebab gerakan itu sendiri 

merupakan daya tarik dan juga menunjukan realitas sesuai dengan objek aslinya. 

Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2013: 168) mock-up  adalah suatu 

penyederhanaan susunan bagian pokok dari suatu proses atau sistem yang lebih 

ruwet. Susunan nyata dari bagian-bagian pokok itu diubah sehingga aspek-aspek 

utamanya dari suatu proses utama mudah dimengerti pembelajar. 

Berdasarkan pendapat ahli tentang pengertian trainer tersebut, maka 

disimpulkan bahwa trainer adalah media tiga dimensi berupa benda asli yang 

dipilih bagian-bagian penting untuk menyampaikan informasi lebih mudah 

dimengerti dalam proses belajar. 

4. Kompetensi Dasar Perbaikan Dasar Peralatan Listrik 

Mata pelajaran Perbaikan Dasar Peralatan Listrik merupakan mata pelajaran 

produktif yang diajarkan di SMK N 1 Pundong. Mata pelajaran Perbaikan Dasar 

Peralatan Listrik di SMK N 1 Pundong diajarkan pada kelas XII di Jurusan Teknik 
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Instalasi Tenaga Listrik. Menerapkan cara perawatan dan prosedur perbaikan 

peralatan listrik pemanas merupakan salah satu kompetensi dasar dan standar 

kompetensi lulusan siswa jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik.  

Tabel 1. Standar Kompetensi Perbaikan Dasar Peralatan Listrik 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR 

3.1. Menerapkan cara perawatan 

peralatan listrik yang menggunakan 

pemanas. 

4.1. Melakukan perawatan peralatan 

listrik yang menggunakan 

pemanas. 

3.2. Menerapkan prosedur perbaikan 

peralatan listrik yang menggunakan 

pemanas. 

4.2. Melakukan perbaikan peralatan 

listrik yang menggunakan 

pemanas. 

3.3. Memerapkan prosedur peralatan 

listrik yang menggunakan motor 

listrik DC. 

4.3. Melakukan perawatan peralatan 

listrik yang menggunakan motor 

listrik DC. 

3.4. Menerapkan prosedut perbaikan 

peralatan listrik yang menggunakan 

motor listrik DC. 

4.4. Melakukan perbaikan peralatan 

listrik yang menggunakan motor 

listrik DC 

3.5. Menerapkan prosedur perawatan 

peralatan listrik yang menggunakan 

motor listrik AC. 

4.5. Melakukan perawatan peralatan 

listrik yang menggunakan motor 

listrik AC. 

3.6. Mengevaluasi perbaikan peralatan 

listrik yang menggunakan motor 

listrik AC. 

4.6. Memperbaiki peralatan listrik 

yang menggunakan motor listrik 

AC. 

3.7. Menerapkan prosedur perawatan 

peralatan pendingin 

4.7. Melakukan perawatan peralatan  

pendingin. 

3.8. Menerapkan prosedur 

pembongkaran peralatan pendingin 

4.8. Melakukan pembongkaran 

peralatan pendingin, 

3.9. Menerapkan prosedur perbaikan 

peralatan pendingin, 

4.9. Memperbaiki dan memasang 

peralatan pendingin. 
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5. Peralatan Listrik Pemanas 

a) Pemanas 

Pemanas adalah sebuah objek yang memancarkan panas atau menyebabkan 

bagian lain untuk mencapai suhu yang lebih tinggi. Dalam pengaturan rumah 

tangga atau domestik, pemanas biasanya berupa peralatan yang bertujuan adalah 

untuk menghasilkan pemanasan (yaitu kehangatan). Panas dapat dikatakan 

mengalir dari sebuah benda panas ke benda dingin (Michael Neidle, 1982: 274). 

Berbagai jenis pemanas listrik bekerja menurut: 

1) Hantaran/Konduksi 

Panas dipindahkan langsung melalui suatu zat dari satu titik ke titik lainnya. 

Energi panas dipancarkan dari molekul ke molekul melalui kontak langsung, 

walaupun tidak ada gerakan molekul-molekul itu sendiri. Tembaga adalah 

penghantar panas dan listrik yang baik. 

2) Konveksi  

Perpindahan panas melalui suatu aliran, di mana zat perantaranya ikut 

berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkaan kalor merambat, maka 

terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. 

3) Radiasi 

Pemanas-pemanas sinar inframerah dapat dirancang agar memancarkan 

gelombang-gelombang elektromagnet yang dalam sepanjang daerah 3 mikron 

untuk menghasilkan kenyamanan tubuh. Elemen pemanas ditutupi dalam sebuah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suhu


24 

 

 

 

tabung silika bersekring. Bahan ini adalah penghantar yang tidak baik akan tetapi 

sangat mudah untuk ditempus oleh sinar radiasi inframerah. 

b) Peralatan Listrik Pemanas 

1) Setrika 

Menurut Prih Sumardjati (2008: 222) setrika listrik adalah alat listrik yang 

dipanaskan dengan menggunakan daya listrik dan digunakan untuk menghilangkan 

kerut-kerut pada pakaian atau baju atau lainnya yang terbuat dari kain sehingga licin 

dan rapi. Prinsip kerja setrika adalah mengubah energi listrik menjadi energi panas 

melalui elemen pemanas di mana panas yang dihasilkan dikumpulkan oleh besi 

pengumpul panas yang kemudian melalui gosokan diteruskan pada objek yang akan 

disetrika. 

Bagian panas dari setrika pada awalnya dibuat dari besi sehingga ada masalah 

dengan kebersihannya akibat karat pada besi. Hasil perbaikannya, pada saat ini, 

bagian pemanasnya dibuat dari alumunium atau stainless steel. Panas dari setrika 

modern dikendalikan dengan termostat yang fungsinya untuk mengendalikan suhu 

relatif konstan sesuai dengan kebutuhan, jenis kain dan tingkat kehalusan hasil 

setrikaan. 

 
Gambar 1. Setrika 
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Bagian-bagian utama setrika bervariasi tergantung dari jenis fitur yang 

ditawarkan. Namun pada umumnya, setrika terdiri atas bagian-bagian sebagai 

berikut: 

(a) Kabel daya 

Kabel daya ini terbuat dari kabel fleksibel (dengan inti serabut) yang 

dibungkus dengan bahan isolasi kain menjadikannya tetap lentur sehingga tidak 

mudah putus dan aman dari bahaya sengatan listrik. Kabel daya pada setrika ada 

yang arahnya bisa diatur sehingga memudahkan dalam proses penyetrikaannya. 

(b) Elemen pemanas 

Elemen pemanas adalah suatu elemen yang akan membangkitkan panas bila 

dialiri arus listrik. Dari elemen pemanas inilah sumber energi panas dibangkitkan 

Elemen pemanas diletakkan antara besi pemberat dan alas setrika. 

(c) Alas 

Alas setrika adalah bagian setrika yang akan bersentuhan langsung dengan 

kain yang disetrika. Alas setrika dibuat dari bahan anti karat seperti alumunium, 

stainless steel atau minimal dengan lapisan bahan anti karat dan anti lengket (teflon) 

agar tidak mudah kotor dan mengotori kain yang disetrika. 

(d) Lampu indikator 

Hampir semua setrika listrik dilengkapi dengan indikator lampu. Indikator 

lampu digunakan sebagai tanda bahwa setrika telah tersambung dengan sumber 

tegangan atau tidak (ON atau OFF). Bila lampu menyala berarti ada arus listrik 

yang mengalir ke setrika (ON) dan sebaliknya bila lampu mati berarti tidak ada arus 
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listrik yang mengalir (OFF). Matinya lampu indikator juga menunjukkan bahwa 

setrika telah mencapai suhu maksimumnya. 

(e) Penutup dan pemberat 

Penutup atau selungkup setrika dibuat dari bahan isolasi untuk mencegah 

bahaya sengatan listrik. Selain itu, penutup juga yang anti panas guna mencegah 

bahaya sentuhan ke bagian tubuh manusia. Pemberat biasanya terbuat dari besi dan 

sesuai dengan namanya, fungsinya sebagai pemberat setrika agar memudahkan 

dalam pemakaiannya. Bentuk penutup dan pemberat tergantung pada model setrika. 

(f) Pengatur On-Off dan suhu 

Hampir semua setrika dilengkapi dengan pengatur suhu sehingga tinggi 

rendahnya suhu dapat disesuaikan dengan jenis tekstil/kain yang akan diatur setrika. 

Pengatur suhu ini biasanya menggunakan prinsip bimetal. 

(g) Reservoir air dan slang uap  

Setrika dengan fitur semburan uap dilengkapi dengan reservoir air dari mana 

uap diproduksi. Reservoir air ini dapat diisi air kembali dengan mudah. Bila tidak 

diperlukan semburan uap, reservoir air dibiarkan kosong (tidak perlu diisi). Hal ini 

tidak menjadi masalah. Setelah selesai pemakaian, reservoir air ini harus dalam 

keadaan kosong untuk menghindari korosi. Untuk merek tertentu reservoir dibuat 

transparan dan dilengkapi dengan lampu dengan warna cahaya tertentu sehingga 

level air dalam reservoir dapat terlihat dengan jelas. 

(h) Tangkai pemegang setrika  
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Tangkai pemegang setrika terbuat dari bahan isolasi (kayu atau plastik). Hal 

ini dimaksudkan apabila ada kebocoran arus listrik tidak membahayakan 

pemakaianya. 

2) Kompor Listrik 

Kompor listrik merupakan salah satu peralatan listrik rumah tangga dengan 

pemindahan panas melalui hantaran. Menurut Prih Sumardjati (2008: 255-260) 

ditinjau dari proses pemanasannya kompor listrik dibagi menjadi beberapa jenis 

diantarnya: 

(a) Kompor listrik biasa 

Kompor listrik ini mempunyai elemen pemanas yang diletakkan di bagian 

dalam kepala kompor. Ketika kompor dihubungkan ke sumber listrik dan di 

hidupkan, maka arus listrik akan mengalir ke dalam elemen. Dengan mengalirnya 

arus tersebut terjadi pemanasan pada elemen akibat tahanan elemen tersebut. Panas 

itulah yang dimanfaatkan untuk memasak makanan. Umumnya kompor listrik biasa 

dilengkapi dengan sebuah pipa pengatur suhu yang diletakkan membentang di 

dekat elemen pemanas. Pipa logam ini berfungsi mengendalikan suhu kompor 

sesuai dengan kebutuhan. Pengaturan suhu ini memanfaatkan faktor pemuaian pipa 

tersebut. Bila suhu semakin tinggi, pipa memuai sehingga batangnya semakin 

memanjang. Pemanjangan pipa inilah kemudian dimanfaatkan untuk memutuskan 

kontak dari sumber listrik. Bila suhu turun, panjang pipa berkurang dan 

menghidupkan kompor kembali. Demikian kerja kompor secara berulang. 
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Gambar 2. Kompor Listrik Biasa 

(b) Kompor piring panas (hot plate) 

Kompor listrik jenis ini mempunyai kepala kompor berupa piring panas (hot 

plate) di mana elemen pemanas kompor diletakkan. Berbeda dengan jenis kompor 

listrik biasa, elemen pemanas pada kompor ini tertutup sama sekali sehingga dilihat 

dari luar hanya kelihatan kepala kompornya saja. 

Elemen pemanas dipasang melekat di bagian bawah piring panas. Kompor 

jenis ini ada yang biasa dan ada yang cepat (disebut kompor kilat). Kompor kilat 

waktu pemanasannya lebih cepat dibandingkan dengan yang biasa. Kedua jenis 

kompor ini bila ditinjau dari konstruksinya tidak ada perbedaan. Perbedaan pada 

kompor listrik jenis ini hanya dayanya yang lebih tinggi dengan ukuran fisik yang 

sama. 

 
Gambar 3. Kompor Listrik Hot Plate 
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(c) Kompor radiasi 

Jenis kompor ini secara prinsip sama dengan jenis kompor biasa di mana 

elemen pemanasnya diletakkan di secara terbuka di dalam kepala kompornya. 

Bedanya terletak pada bahan elemen pemanasnya, pada kompor ini menggunakan 

tungsten. Ketika kompor beroperasi, elemen pemanas mengeluarkan bara api. 

Radiasi dari bara api inilah yang dimanfaatkan untuk memanaskan masakan. 

Elemen pemanas kompor jenis ini menggunakan bahan yang anti oksidasi sehingga 

walaupun membara namun tidak terbakar. 

 

Gambar 4. Kompor Listrik Radiasi 

(d) Kompor induksi 

Kompor jenis induksi mempunyai prinsip kerja yang berbeda dengan tiga 

jenis kompor yang lain. Jenis kompor terdahulu menggunakan prinsip pemanasan 

dengan menggunakan bahan yang mempunyai tahanan jenis sangat tinggi, 

sedangkan pada kompor jenis ini menggunakan prinsip induksi. Panas yang 

dibangkitkan oleh kompor tergantung dari energi listrik yang dikonversikan ke 

bentuk panas. Daya kompor akan ditentukan oleh frekuensi listrik yang dialirkan 

ke kumparan induksi. Semakin tinggi frekuensi akan semakin tinggi daya kompor 

dan semakin tinggi suhu (panas) kompor. Karena kerjanya seperti itu, maka tempat 
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memasak atau wadah dari masakan harus terbuat dari logam (penghantar). Kalau 

tidak, maka tidak akan terjadi pemanasan karena tidak ada efek induksi 

elektromagnet pada tempat memasaknya. 

 
Gambar 5. Kompor Listrik Induksi 

3) Penanak Nasi 

Alat penanak nasi yang banyak dipakai pada rumah tangga umum 

menyebutnya rice cooker. Dan karena waktu penanakannya cukup lama, alat ini 

disebut juga sebagai slow cooker. Peralatan ini memungkinkan digunakan pada 

rumah tangga, karena pemakaian dayanya mulai dari 350 watt, 500 watt, 800 watt, 

dan seterusnya. Penanak nasi memiliki bagian-bagian utama sebagai berikut: 

(a) Pan bagian dalam 

Menempatkan beras yang akan ditanak, terbuat dari logam/ alluminiumnya 

yang dilapisi bahan anti lengket. 

(b) Elemen pemanas 

Penanak nasi tertentu elemen pemanas ini dililitkan pada bagian samping pan 

bagian dalam. Jenis pemasangan elemen seperti ini apabila elemen rusak dapat 

diperbaiki. Namun pada kebanyakan penanak nasi yang diperdagangkan sekarang 
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ini menggunakan elemen pemanas yang ditempatkan dalam bagian/pipa yang 

solid/permanen, sehingga bila rusak sukar diperbaiki. 

(c) Rumah bagian luar  

Pelindung dari pan bagian dalam dan elemen. Pada bagian ini biasanya 

terdapat sakelar dan terminal untuk kabel tenaga. 

(d) Sakelar  

Umumnya mempunyai 2 kedudukan yaitu kedudukan menanak dan 

kedudukan untuk menghangatkan. 

(e) Kabel tenaga 

Kabel terdiri dari tusuk kontak untuk ke sumber listrik dan kontra steker untuk 

keterminal pada peralatan. Bila peralatan tidak dipakai, kabel dapat dilepas dan 

disimpan terpisah. 

(f) Tutup 

Sebagian besar penanak nasi mempunyai dua buah tutup yaitu satu tutup 

untuk pan bagian dalam dan satu lagi tutup bagian atas yang dilengkapi dengan 

klem. 

 
Gambar 6. Penanak Nasi 
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4) Pemanggang Roti 

Menurut Agus Triono, Dkk. (2009: 56-58) pemanggang roti bekerja dengan 

cara memanaskan roti yang telah diiris-iris ke dalam rongga atau lubang yang telah 

tersedia di mesin pemanggang roti. Panas yang dihasilkan dengan menggunakan 

elemen pemanas dari kawat nikelin pipih yang dililitkan pada lempengan bahan 

tahan panas seperti asbes atau mika.  

 
Gambar 7. Pemanggang Roti 

Pemanggang roti memiliki konstruksi yang terdiri dari bagian-bagian sebagai 

berikut: 

(a) Rumah Pelindung 

Rumah pelindung dari pemanggang roti tersebut dari bahan pelat yang 

dilapisi chrom atau dicat dengan cat tahan panas agar tidak mudah korosi/berkarat.  

(b) Elemen Pemanas 

Elemen pemanas umumnya terdiri dari 3 (tiga) bagian yang dihubungkan 

jajar/paralel dan ditempatkan sedemikian rupa berjajar, sehingga membentuk dua 

rongga diantaranya. Elemen pemanas ini dibuat dari bahan pemanas yaitu kawat 

nikelin bulat atau pipih yang dililitkan pada lempengan mika atau asbes. 
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(c) Dudukan Roti 

Dudukan roti dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat dinaik/turunkan. 

Menurunnya dilakukan dengan cara ditekan (secara manual), sedangkan gerakan 

naik kembalinya terjadi secara otomatis menurut panas dan lamanya waktu 

pemanggangan yang ditentukan (diset).  

(d) Pengatur Panas dan Timer 

Peralatan pemanggang roti biasanya dilengkapi dengan pengatur panas 

dengan bimetal atau dengan pengatur lamanya waktu pemanggangan (timer). Baik 

pengaturan pemanggangan dengan menggunakan pengatur panas dengan bimetal 

ataupun pengatur waktu (timer), pengaturannya dilakukan dengan cara memutar 

tombol, dengan kedudukan light, medium dan dark.  

(e) Perlengkapan Mekanik Lainnya 

Selain bagian-bagian yang disebutkan di atas, pemanggang roti juga 

dilengkapi dengan bagian-bagian mekanik lainnya seperti pengangkat roti ke atas, 

bila roti telah cukup panas/waktu pemanggangannya. 

5) Microwave Oven 

Menurut Agus Triono, Dkk. (2009: 51) microwave oven adalah alat yang 

digunakan untuk memasak dan menghangatkan makanan dalam waktu singkat. 

Microwave bekerja dengan memancarkan gelombang mikro, biasanya pada 

frekuensi 2,450 MHz (dengan Panjang gelombang 12,24 cm) melalui makanan. 

Gelombang ini dibangkitkan oleh tabung electron khusus, seperti klystron dan 

magnetron. Biasanya tabung electron tersebut dilengkapi dengan pengatur 

frekuensi, baik berupa resonator, oscillator, atau perangkat sejenisnya.  
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Kelebihan-kelebihan yang dimiliki microwave oven antara lain kemudahan 

dalam penggunaan, proses pemasakan yang sangat cepat dan hemat energi. 

Microwave memiliki bagian-bagian utama sebagai berikut: 

(a) Transformator tegangan tinggi berfungsi untuk meningkatkan tegangan rendah 

(rumah tangga) menjadi tegangan tinggi; 

(b) Magnetron berfungsi sebagai pengubah tegangan tinggi menjadi energi 

gelombang mikro; 

(c) Pengarah gelombang sebagai pengarah gelombang mikro sehingga ke ruang 

masak; 

(d) Ruang masak mempunyai dinding yang terbuat dari logam guna mendapatkan 

fungsi sebagai sangkar faraday yang bertindak sebagai penetralisir gelombang 

mikro yang mengenainya sehingga tidak ada gelombang yang keluar dari alat 

ini; 

(e) Unit kontrol adalah unit yang bertindak selaku pengendali daya keluaran alat 

agar sesuai dengan kebutuhan yang terdiri atas timer (elektronik atau 

elektromekanik) dan sistem kontrolnya serta tombol-tombol operasi; 

(f) Rangkaian pengaman yang terdiri dari sederetan sekring dan interlock sebagai 

pengaman dari kerja abnormal alat (hubung singkat, panas lebih). 

 
Gambar 8. Microwave Oven 
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6) Pemanas Air 

Menurut Prih Sumardjati (2008: 285) pemanas air memiliki prinsip kerja 

ketika alat pemanas dihubungkan ke sumber listrik dan dihidupkan, maka arus 

listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Elemen pemanas ini mengubah 

energi listrik yang melaluinya menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan elemen 

ini memanaskan air yang ada di dalam tangki. Air yang suhunya lebih panas akan 

bergerak ke atas sedangkan yang dingin akan tetap berada di bawah karena masa 

jenisnya lebih tinggi dari air yang panas. Bila air panas dialirkan keluar, maka air 

dingin masuk di bagian bawah tangki dan dipanaskan. Jadi proses pemanasan air di 

dalam alat pemanas air menggunakan prinsip yang sangat sederhana, yaitu naiknya 

air yang lebih panas di dalam tangki sehingga memisahkan air dingin dan air panas. 

Alat pemanas air selalu dilengkapi dengan thermostat. Thermostat digunakan 

untuk mengontrol suhu air di dalam tangki. Biasanya thermostat ini mempunyai 

daerah pengesetan pada suhu antara 50-80 °C. Namun, biasanya disarankan 

pengesetan suhu dilakukan antara 50-60 °C, karena alasan keselamatan, yaitu untuk 

mencegah kecelakaan tersiram air panas dengan suhu yang bisa membuat cedera, 

terutama bagi anak-anak. Di samping untuk keselamatan, pengesetan suhu yang 

lebih rendah ini juga untuk penghematan energi. 
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Gambar 9. Dispenser 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Hasil penelitian Hermawan Rizki W (2016) dengan judul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Simulator Lift Berbasis PLC Omron Pada Mata Pelajaran 

Instalasi Motor Listrik Kelas XII SMK N 1 Magelang”. Tujuan Penelitian ini 

untuk: (1) Mengetahui rancang bangun media pembelajaran Simulator Lift 

Berbasis PLC Omron Untuk Mata Pelajaran Instalasi Mesin Listrik Kelas XII 

SMK N  1  Magelang,  dan  (2)  Mengetahui  kelayakan  media  pembelajaran 

simulator lift berbasis PLC Omron untuk mata pelajaran instalasi motor listrik 

kelas XII SMK Negeri 1 Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian 

Research and Development (R&D) dengan metode ADDIE. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh bahwa (1) Rancang bangun simulator lift berbasis PLC 

Omron bisa digunakan pendekatan metode ADDIE menurut Robert Branch; (2) 

Kelayakan  media  pembelajaran  simulator  lift  ditinjau   dari  ahli  materi 

mendapatkan skor 80.83% dari persentase maksimum sebesar 100% dan 

dikategorikan “layak”. Ditinjau dari ahli media mendapatkan skor 85.12% dari 

persentase maksimum sebesar 100% dan dikategorikan “layak”. Pada pilot test 

mendapatkan skor 80.62% dari persentase maksimum sebesar 100% dan 
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dikategorikan “layak”. Uji pengguna dinilai berdasarkan angket yang di isi 

oleh20  siswa  dan  hasil  dari  uji  pengguna  ini  mendapatkan  skor  84.89%  

dari persentase maksimum sebesar 100% dan dikategorikan “layak”. 

2. Hasil penelitian Arvin Heri Wicaksono (2016) dengan judul “Pengembangan 

Trainer Kit Sensor Sebagai Media Pembelajaran Mata Pelajaran Sensor Dan 

Aktuator di SMK Negeri 2 Pengasih”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui unjuk kerja, tingkat kelayakan media pembelajaran Trainer Kit 

Sensor, serta mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan (Research and 

Development). Hasil penelitian pada tahap uji kelayakan oleh ahli materi dan 

media mendapatkan kategori “Sangat Layak”. Total penilaian semua aspek 

mendapatkan persentase skor 83,66% dengan kategori “Sangat Layak”. Pada 

penelitian pencapaian hasil belajar didapatkan nilai rata-rata siswa sebelum 

menggunakan trainer kit sensor sebesar 57,54 dan nilai rata-rata siswa sesudah 

menggunakan trainer kit sensor sebesar 78,68 dengan selisih rata-rata sebesar. 

3. Hasil penelitian Bagus Purnomo dengan judul “Pengembangan Trainer 

Komponen Aktif Sebagai Media Pembelajaran Dasar Listrik dan Elektronika 

Program Keahlian Teknik Otomasi Industri di SMK”. Penelitian ini merupakan 

penelitian pengembangan (Research and Development) dalam bidang 

pendidikan. Objek penelitian ini adalah trainer komponen aktif. Model 

pengembangan yang diterapkan yaitu ADDIE, terdiri dari tahap, 1) Analisa; 2) 

Desain; 3) Pengembangan; 4) Implementasi; 5) Evaluasi. Instrumen yang 

digunakan yaitu kuesioner dengan skala likert empat jawaban. Uji validitas 
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instrumen dilakukan dengan konsultasi kepada penilai ahli, sedangkan uji 

reliabilitas instrumen dihitung menggunakan rumus alpha. Validasi isi oleh ahli 

materi memperoleh persentase tingkat kualitas media sebesar 88,12% dengan 

kategori “sangat baik”. Validasi konstruk oleh ahli media memperoleh 

persentase tingkat kualitas media sebesar 89,37% dengan kategori “sangat 

baik”. Implementasi pada pengguna memperoleh persentase sebesar 85,16% 

dengan kategori “sangat baik”. Berdasar perolehan dari validasi isi, validasi 

konstruk, dan implementasi trainer komponen aktif dapat dikategorikan 

“sangat baik” sebagai media pembelajaran dasar listrik dan elektronika di SMK 

Kristen 1 Klaten. 

4. Hasil penelitian Ahmad Luthfi Setiawan (2017) dengan judul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Trainer Kit Sistem Pengendali Elektromagnetik Untuk 

Siswa Kelas Xi Di Smk Cokroaminoto Pandak” Penelitian ini merupakan 

penelitian pengembangan atau research and development dengan model 

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). 

Hasil penelitian ini adalah: (1) trainer kit yang telah dikembangkan terdiri dari 

3 bagian utama yaitu Frame Sliding, Modul Komponen, dan Kotak 

Penyimpanan, (2) tingkat kelayakan berdasarkan hasil penilaian  ahli media 

diperoleh rerata skor total 115,5 dengan skor maksimal 124 sehingga termasuk 

dalam kategori “sangat layak” sebagai media pembelajaran, (3) tingkat 

kelayakan berdasarkan hasil penilaian ahli materi diperoleh rerata skor  total 80 

dengan skor maksimal 100 sehingga termasuk dalam kategori “layak” sebagai 

media pembelajaran, (3) tingkat kelayakan berdasarkan hasil penilaian respons 
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siswa pada uji coba langsung diperoleh rerata skor total 101,53 dengan skor 

maksimal 112 sehingga masuk kategori “sangat baik” sebagai media 

pembelajaran. 

C.  Kerangka Berfikir 

Pengembangan trainer sebagai media pembelajaran didasarkan pada 

permasalahan yang ada pada salah satu kompetensi dasar dalam mata pelajaran 

Perbaikan Dasar Peralatan Listrik. Permasalahan terkait keterbatasan sarana 

pembelajaran praktik yang belum memadahi dan masih kurangnya minat siswa 

dalam belajar. Penggunaan trainer sebagai media pembelajaran dapat membantu 

guru dalam kegiatan belajar mengajar yang efektif serta meningkatkan minat 

belajar siswa terhadap mata pelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Berdasarkan kajian dari penelitian Ahmad Luthfi Setiawan dan Arvin Heri 

Wicaksono pengembangan trainer dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran 

dalam mempermudah siswa memahami materi mata pelajaran, sehingga peneliti 

bermaksud mengembangkan trainer sebagai media pembelajaran. 

Trainer sebagai media pembelajaran ini akan digunakan pada mata pelajaran 

Perbaikan Dasar Peralatan Listrik untuk siswa kelas XII program keahlian Teknik 

Instalasi Tenaga Listrik di SMK N 1 Pundong. Tujuan dari penelitian tersebut 

adalah untuk mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran ditinjau dari ahli 

media dan ahli materi serta mengetahui respons siswa terhadap media pembelajaran 

yang dikembangkan. Hasil pengembangan media berupa trainer unit pemanas ini 

diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada pada proses pembelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  
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D. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana proses pengembangan Trainer sebagai media pembelajaran 

Perbaikan Dasar Perbaikan Listrik yang sesuai untuk mata pelajaran Perbaikan 

Dasar Peralatan Listrik untuk siswa kelas XII di SMK N 1 Pundong? 

2. Bagaimana kelayakan Trainer pemanas sebagai media pembelajaran Perbaikan 

Dasar Perbaikan Listrik siswa kelas XII Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK 

N 1 Pundong ditinjau dari aspek materi, aspek media dan aspek pengguna? 
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