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3) Ciri Distributif (Distributif Property)  

Ciri idistributif idari imedia imemungkinkan isuatu iobjek iatau ikejadian 

iditransportasikan imelalui iruang isecara ibersama ikejadian itersebut idisajikan 

ikepada ijumlah ibesar isiswa idengan istimulus ipangalaman iyang irelatif isama 

imengenai ikejadian iitu. i 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri media 

pembelajaran adalah flesibel. Ciri tersebut dikarenakan media pembelajaran dapat 

meningkatkan efektifitas pembelajaran. Penyampaian dan penerimaan materi 

menjadi mudah dilakukan. 

Sadiman dkk (2014: 17) berpendapat ada beberapa fungsi dari media 

pembelajaran: (1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat 

verbalistis (dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka); (2) Mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra; (3) Penggunaan media pembelajaran 

secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif pada anak didik; (4) 

Dengan sifat yang unik pada setiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan 

pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan 

ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan 

bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri. Sudjana & Rifai, (2017: 2) 

berpendapat bahwasanya media pembelajaran dapat meningkatkan proses belajar 

siswa dalam pengajaran, keberadaannya juga diharapkan dapat meningkatkan 

hasil akhir belajar yang dicapainya. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan beberapa 

manfaat penggunaan media pembelajaran  untuk menunjang proses pembelajaran: 
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(1) Media pembelajaran mempermudah dan memperjelas penyajian materi agar 

mudah diterima oleh peserta didik; (2) Media pembelajaran dapat meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik, karena mempermudah dalam pencernaan materi 

dan lebih menarik; (3) Media pembelajaran dapat memanipulasi visualisasi, 

sehingga keterbatasan indra, ruang, dan waktu dapat diatasi; (4) Media 

pembelajran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta didik 

tentang peristiwa-peristiwa dilingkungan sekitar. 

Sudjana & Rifai (2017: 4) menyampaikan bahwa dalam memilih media untuk 

kepentingan pengajaran sebaiknya memperhatikan beberapa kriteria-kriteria 

sebagai berikut: (1) Ketepatannya dengan tujuan pengajaran. Artinya media 

dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan; (2) Dukungan 

terhadap isi bahan pelajaran. Artinya materi dari bahan ajar memerlukan media 

sebagai penyempurna penyampaian kepada peserta didik; (3) Kemudahan 

memperoleh media. Artinya media mudah diperoleh atau mudah dibuat oleh 

pendidik. Selain itu juga mudah dioperasikan; (4) Keterampilan guru dalam 

menggunakannya. Artinya pendidik mudah dalam mengoperasikan dan 

menggunakan media pembelajaran tersebut; (5) Tersedia waktu untuk 

menggunakannya. Sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama 

pengajaran berlangsung; (6) Sesuai dengan taraf berfikir siswa. Ketika media 

tersebut setara dengan taraf berfikir siswa, sehingga isi dari materi menjadi mudah 

dicerna oleh peserta didik. Arsyad (2003: 72) Ada beberapa kriteria pemilihan 

media yang bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem 

instruksional secara keseluruhan yaitu: (1) Sesuai dengan tujuan yang ingin 
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dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang 

secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik; (2) Mendukung isi pelajaran yang sifatnya 

fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Membantu proses pembelajaran secara 

efektif, media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan 

kemampuan mental siswa; (3) Praktis, luwes, dan bertahan. Media yang mahal 

dan memakan waktu lama untuk memproduksinya bukanlah jaminan sebagai 

media yang terbaik. Media sebaiknya dapat digunakan di manapun dan kapanpun 

dengan peralatan yang tersedia di sekitarnya, mudah dipindahkan dan dibawa 

kemana-mana; (4) Guru terampil menggunakannya, media dalam bentuk apapun 

guru harus mampu menggunakannya dalam proses pemebelajaran. 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. Media ada 

yang tepat untuk jenis kelompok besar, kelompok sedang, kelompok kecil dan 

perorangan; (6) Mutu teknis pengembangan visual baik gambar maupun fotograpi 

harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. 

Kriteria pemilihan media menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa kriteria pemilihan media pembelajaran dilihat dari aspek materi: (1) 

Kesesuaian antara media dan pembelajaran; (2) Dapat didukung dengan media 

tambahan untuk menyampaikan materi; (3)  Bermanfaat untuk pendidik dan 

peserta didik. Dilihat dari aspek media; (1) Desain tampilan yang baik; (2) Teknis 

pengoperasian yang mudah digunakan; (3) Kemudahan dalam perbaikan; (4) 
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Mempermudah pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran; (5) Keamanan 

dalam pengoperasionalan. 

3. Pembangkit Tenaga Listrik  

Menurut KBBI (2008: 134), pembangkit adalah alat untuk mengubah tenaga 

mekanis menjadi tenaga listrik. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik 

menggunakan generator untuk mengkonversi dari sumber energi menjadi energi 

listrik. Muslim (2008: 1) berpendapat pembangkitan tenaga listrik yang banyak 

dilakukan dengan cara memutar generator sinkron sehingga didapatkan tenaga 

listrik arus bolakbalik tiga fasa. Tenaga mekanik yang dipakai memutar generator 

listrik didapat dari mesin penggerak generator listrik atau biasa disebut penggerak 

mula (primover). 

Menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembangkit adalah 

alat yang digunakan untuk mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik 

menggunakan generator. 

Pengelompokan pembangkit ditinjau dari sumber energinya dibagi menjadi 

dua, yaitu thermis dan non thermis: 

Pembangkit Thermis : 

1) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 

PLTP merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari panas 

bumi, sehinnga dapat memanaskan ketel uap, dan uap yang dihasilkan dugunakan 

untuk menggerakkan turbin. 
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1) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 

PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan tenaga mesin diesel 

sebagai penggerak untuk memutarkan turbin. 

2) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 

PLTU iadalah ipembangkit iyang imengandalkan ienergi ikinetik idari iuap iuntuk 

imenghasilkan ienergi ilistrik. iBentuk iutama idari ipembangkit ilistrik ijenis iini 

iadalah iGenerator iyang idihubungkan ike iturbin iyang idigerakkan ioleh itenaga 

ikinetik idari iuap ipanas/kering. iPembangkit ilistrik itenaga iuap imenggunakan 

iberbagai imacam ibahan ibakar iterutama ibatu ibara idan iminyak ibakar iserta iMFO 

iuntuk istart iup iawal. 

3) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 

PLTG iadalah ipembangkitan ilistrik iyang imengkonversi ienergi ikinetik idari 

igas iuntuk imenghasilkan iputaran ipada iturbin igas isehingga imenggerakkan 

igenerator idan ikemudian imenghasilkan ienergi ilistrik. 

4) Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 

PLTGU iadalah igabungan idari iPLTG idan iPLTU iyang idikombinasikan, 

iPLTGU isangat iefektif idikarenakan ipemanfaatan ienergi iyang isangat iefisien, 

idengan imenggunakan isatu imacam ibahan ibakar idapat imenggerakkan idua 

iturbin, iyaitu itubin igas idan iturbin iuap. 

5) Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 

PLTN iadalah ipembangkit ilistrik iyang imengkonversi ienergi ipanas i(thermal) 

imenjadi ienergi imekanik idimana ipanas iyang idihasilkan idiperoleh idari isatu iatau 

ilebih ireaktor inuklir ipembangkit ilistrik. 
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6) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) 

Pembangkit ini pada prinsipnya sama seperti pembangkit yang lain, 

menggunakan bahan bakar sampah untuk mengupkan air. Uap yang dihasilkan 

digunakan untuk menggerakan generator. 

7) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 

PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya, mengkonversi energi panas 

matahari menjadi energi listrik dengan bantuan alat Power Voltage. 

Pembangkit Non Thermis: 

1) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 

PLTA merupakan pusat pembangkitan listrik yang menggunakan energi 

potensial yang dihasilkan oleh air, sehingga dapat memutarkan turbin air dan 

menngerakkan generator. Pola PLTA ini dapat menggunakan sistem bendungan 

atau aliran sungai (run of river). 

2) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro-Hidro (PLTMH) 

PLTMH ini adalah pembangkitan listrik yang memanfaatkan tenaga air, tetapi 

dalam skala kecil, biasanya PLTMH ini dibangun untuk daerah-daerah terpencil 

yang susah terjangkau oleh PLN. 

3) Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 

Pembangkit ini menggunakan prinsip konversi energi angin menjadi energi 

listrik dengan bantuan baling-baling. Baling-baling yang bergerak terkoneksi 

dengan generator dan akan menghasilkan energi listrik. 
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4. Unit Media Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 

Pembangkit listrik tenaga bayu merupakan pembangkit yang berifat 

terbaharukan karena tidak mencemari lingkungan dan tidak menimbulkan efek 

samping bagi masyarakat yang berada di sekitar pembangkit. Pembangkit listrik 

tenaga bayu memanfaatkan hembusan angin dan mengubahnya menjadi energi 

listrik dengan bantuan baling-baling. Modern ini pembangkit listrik terbaharukan 

yang tidak mencemari lingkungan terus dikembangkan. Mengingat Indonesia 

mempunyai nilai rerata angin yang lumayan baik, pembangkit listrik tenaga bayu 

relevan untuk dikembangkan di negara ini. 

Peneliti dalam pembuatan unit media juga mempertimbangkan antara bahan 

yang digunakan dan desain. Pertimbangan tersebut agar media yang dibuat 

bekerja dengan baik. Pengembangan unit media pembangkit listrik ini bekerja 

sama dengan Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) Bayu Baru yang ada di 

Srandakan Bantul. Kerjasama ini dimaksudkan agar pemilihan dan pembuatan 

komponen sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada pembangkit yang 

sesungguhnya. Komponen pada pembangkit listrik tenaga bayu terdiri dari 2 

bagian. Komponen utama dan komponen bantu. Berikut ini beberapa komponen 

utama yang dibuat pada unit media pembangkit listrik tenaga bayu: 

a. Sudu/ Baling-baling/ Turbin Angin 

Komponen ini merupakan komponen utama pada pembangkit, karena 

komponen ini yang mengkonversi energi angin menjadi energi gerak. Terdapat 2 

jenis turbin angin yang sudah dikembangkan: (1) Turbin sumbu horisontal, turbin 

angin sumbu horisontal  biasanya baik memiliki dua atau tiga modul. Kelebihan 
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dari sumbu horisontal adalah efisiensi lebih tinggi, karena baling-baling selalu 

bergerak tegak lurus terhadap arah angin, menerima daya sepanjang putaran. 

Sebaliknya pada turbin vertikal, melibatkan gaya timbal balik yang membutuhkan 

permukaan airfoil untuk mundur melawan angin sebagian bagian dari siklus. 

Backtracking melawan angin menyebabkan efisiensi lebih rendah.; (2) Jenis lain 

yaitu turbin sumbu vertikal. Turbin ini berbilah tiga dioperasikan melawan angin, 

dengan modul menghadap ke angin. Kelebihan dari turbin jenis ini adalah bisa 

terletak dekat tanah, sehingga lebih mudah untuk menjaga bagian yang bergerak. 

turbin vertikal memiliki kecepatan startup angin rendah dibandingkan turbin 

horisontal. 

Peneliti menggunakan jenis turbin horisontal untuk mengembangkat unit 

media PLTB. Pemilihan jenis tersebut karena turbin horisontal lebih mudah dan 

lebih murah dalam perawatan. 

 
Gambar 1. Baling-baling PLTB 

 
Gambar 1 menunjukan konfigurasi baling-baling unit media PLTB yang 

dibuat flexibel, menggunakan 2, 3, dan 6 baling-baling. Perbedaan penggunaan 

baling-baling tersebut nantinya dapat dimaksudkan mahasiswa dapat mengetahui 

kegunaan dari baling-baling pada pembangkit yang sebenarnya. Semakin banyak 


