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ABSTRAK 

 

Aji Kusumo Atmojo, 2013 “PENERAPAN MEDIA FILM ANIMASI 

UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR KOMPETENSI  DASAR 

MENGGAMBAR PROYEKSI”. Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 

  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui 
seberapa besar nilai hasil belajar kompetensi dasar menggambar proyeksi yang 

diajar dengan menggunakan media film animasi. 2) Untuk mengetahui seberapa 

besar nilai hasil belajar kompetensi dasar menggambar proyeksi yang diajar tanpa 

menggunakan media film animasi. 3) Untuk mengetahui adanya peningkatan hasil 

belajar antara pembelajaran yang menggunakan media film animasi dengan 

pembelajaran tanpa menggunakan media film animasi. 4) Untuk mengetahui 

berapa besar peningkatan hasil belajar setelah diberi pembelajaran menggunakan 

media dan pembelajaran tanpa menggunakan media. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas X SMK Negeri 3 Kendal Tahun pelajaran 2012/2013 program 

keahlian teknik kendaraan ringan. Sampel dalam penelitian ini adalah Kelas TKR 

3 (sebagai kelas eksperimen) dan kelas TKR 2 (sebagai kelas kontrol). 

Pengumpulan data menggunakan metode tes, analisis data menggunakan statistik 

deskripsi dan uji t. Hasil analisis data menunjukkan bahwa, nilai rata-rata tes awal 

pada kelompok eksperimen 32,21. Setelah diberi perlakuan dengan media film 

animasi rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen 74,41. Kelompok eksperimen 

mengalami peningkatan hasil belajar sebesar 42,20. Nilai rata-rata tes awal pada 
kelompok  kontrol 32,79. Setelah diberi perlakuan tanpa menggunakan media film 

animasi, rata-rata hasil belajar kelompok kontrol 67,35. Kelompok kontrol 

mengalami peningkatan hasil belajar sebesar 34,56. Hasil uji-t menunjukkan ada 

peningkatan hasil belajar menggambar proyeksi setelah menggunakan media film 

animasi. Kepada para pengajar disarankan untuk menerapkan pembelajaran 

dengan menggunakan media film animasi, karena terbukti dapat meningkatkan 

hasil belajar kompetensi dasar menggambar proyeksi.  

Kata kunci: Hasil belajar, media film animasi, gambar teknik (menggambar 

proyeksi). 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

1. Buka mata saat kamu tertidur, agar terlihat jelas semua mimpi dan impianmu.  

2. Jangan mengangis atas apa yang telah hilang, tapi tersenyumlah untuk apa 

yang masih tersisa. 

3. Membahagiakan kedua orang tua merupakan pintu gerbang untuk menuju 

kesuksesan dalam hidup kita. 

4. Orang hebat itu memiliki 3 kepandaian yaitu : pandai berteman, pandai 

berbagi, dan pandai bersyukur. 

5. Yakinlah dan jangan ragu dengan apa yang kita pilih, jalani saja dengan tulus 

dan ikhlas hasilnya pasti luar biasa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan 

belajar juga mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar 

mempunyai peran penting dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, 

tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Dengan menguasai 

prinsip-prinsip dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa 

aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam proses psikologis. 

Belajar merupakan proses dimana suatu organisasi mengubah perilakunya 

dari hasil pengalaman. 

Pada sistem pendidikan sering kita jumpai istilah pendidikan, pengajaran, 

dan pembelajaran. Istilah-istilah tersebut mempunyai peranan yang penting 

dalam proses pendidikan. Pendidikan dalam arti sempit diartikan sebagai 

bantuan kepada anak didik terutama pada aspek moral dan budi pekerti, 

sedangkan pengajaran diartikan sebagai bantuan kepada anak didik dan 

dibatasi pada aspek intelektual dan keterampilan (Sugandi, 2004:5). 

Pendidikan mengalami perkembangan yang sangat cepat, bila dilihat dari 

sejarah perkembangan ilmu pendidikan di indonesia, kita mengenal istilah 

paedagogiek, didaktik, dan metodik. Ketiga istilah tersebut mempunyai 

hubungan yang erat, paedagogiek berarti ilmu pendidikan, didaktik berarti 

proses pendidikan, metodik berarti metode pendidikan. Paedagogik, didaktik, 
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dan metodik memuat prinsip-prinsip yang mengikat pendidik dalam memberi 

bantuan secara normatif maupun teknis kepada anak didiknya. Dalam proses 

pembelajaran selalu melibatkan komponen-komponen sebagai berikut; 

tujuan, subyek belajar, meteri pelajaran, strategi pembelajaran, media 

pembelajaran, dan evaluasi. Interaksi antara komponen-komponen tersebut 

menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik (Sugandi, 2004:6). 

Berdasarkan pengalaman selama melakukan Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL), ditemukan beberapa permasalahan yang muncul dalam 

pembelajaran gambar teknik (Menggambar Proyeksi). Media yang digunakan 

guru dalam pembelajaran masih konvensional dan banyak siswa yang tidak 

mendengarkan saat kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung. Hasil 

belajar yang diperoleh siswa juga masih kurang. Standar kelulusan belajar 

siswa pada mata pelajaran Gambar Teknik adalah 7. Hasil belajar 

menggambar proyeksi siswa SMKN 3 Kendal sebagai berikut : 

        Tabel 1.1 Nilai gambar teknik di SMKN 3 Kendal tahun ajaran 2011/2012. 

Nilai Jumlah siswa 

Tuntas 15 

Tidak tuntas 25 

Sumber : Daftar nilai mata pelajaran gambar teknik di SMKN 3 Kendal 

tahun ajaran 2011/2012. 
 

Dari  jumlah 40 siswa,  ada 25 siswa yang nilainya belum mencapai 

standar kelulusan. Berdasarkan tabel hasil belajar di atas, dapat kita 

simpulkan bahwa hasil belajar menggambar proyeksi di SMKN 3 Kendal 

masih kurang. 
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Guru mempunyai peranan yang penting dalam pemilihan media 

pembelajaran. Karena media pembelajaran dapat dijadikan salah satu 

alternatif untuk meningkatkan hasil belajar. Pada kompetensi dasar 

menggambar proyeksi, guru dapat memanfaatkan media film animasi. Media 

film animasi merupakan media yang dapat membantu dalam penyampaian 

materi pembelajaran menggambar proyeksi, karena media ini dapat 

menambah motivasi belajar dan mempermudah dalam memahami isi materi. 

Media film animasi merupakan jenis media yang selain mengandung 

unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Sistem 

multimedia ini serba guna, mudah digunakan, dan efektif untuk pembelajaran 

kelompok atau pembelajaran perorangan dan belajar mandiri (Arsyad, 

2011:154).  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang  

dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Berapakah hasil belajar menggambar proyeksi yang diajar dengan 

menggunakan media? 

2. Berapakah hasil belajar menggambar proyeksi yang diajar tanpa 

menggunakan media? 

3. Apakah ada peningkatan hasil belajar antara pembelajaran yang 

menggunakan media dengan pembelajaran tanpa menggunakan media? 

4. Seberapa besar peningkatan hasil belajar setelah diberi pembelajaran 

menggunakan media dan pembelajaran tanpa menggunakan media? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui berapa hasil belajar menggambar proyeksi yang diajar 

dengan menggunakan media. 

2. Untuk mengetahui berapa hasil belajar menggambar proyeksi yang diajar 

tanpa menggunakan media. 

3. Untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar antara pembelajaran 

yang menggunakan media dengan pembelajaran tanpa menggunakan 

media. 

4. Untuk mengetahui berapa besar peningkatan hasil belajar setelah diberi 

pembelajaran menggunakan media dan pembelajaran tanpa 

menggunakan media. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis 

maupun praktis bagi pendidik, peserta didik, penulis, dan semua pihak yang 

terkait dengan dunia pendidikan, adapun manfaatnya adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam rangka mensukseskan proses kegiatan belajar 

mengajar di lembaga pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai bahan kajian atau informasi bagi yang membutuhkan. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian yang berupa media film animasi diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran pada proses belajar mengajar 

kompetensi dasar menggambar proyeksi di sekolah. 

Penggunaan media film animasi ini dapat menambah pemahaman 

tentang urutan dan cara menggambar proyeksi, media film animasi ini juga 

menambah kreatifitas dan menambah motivasi belajar siswa sehingga akan 

mencapai hasil belajar yang signifikan. 

Menambah wawasan tentang model atau strategi pembelajaran 

terhadap peningkatan hasil belajar siswa, serta sebagai sumbangan karya 

ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berguna bagi 

masyarakat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Proses Belajar Mengajar 

Belajar adalah suatu hal yang tak terpisahkan oleh manusia, karena 

dengan belajar manusia mengalami perkembangan perubahan sikap dan 

cara berfikir mereka. Dalam kegiatan belajar harus memperhatikan faktor-

faktor pendukung proses belajar tersebut, sehingga tujuan proses belajar 

dapat tercipta dengan hasil yang baik. 

Belajar harus dilakukan dengan sadar dan memiliki tujuan, belajar 

merupakan pengalaman sendiri dan tidak dapat diwakilkan kepada orang 

lain, dan merupakan interaksi antara individu dan lingkungan. Individu 

aktif bila dihadapkan pada lingkungan tertentu. Keaktifan ini dapat 

terwujud dengan fasilitas belajar siswa di sekolah yang mendukung 

seperti; buku-buku pelajaran, media pembelajaran, dan tempat belajar. 

Belajar harus mengakibatkan terjadinya perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik pada diri individu yang belajar. 

Pembelajaran dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, kegiatan 

pembelajaran berlangsung karena ada kemauan dari kedua belah pihak, 

sebagai contoh kegiatan tersebut pada saat menonton televisi ataupun 

melihat percakapan dari seseorang. Pembelajaran juga merupakan 
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pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan atau sikap baru pada saat 

individu berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dibedakan menjadi dua yaitu faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kondisi fisik, seperti 

kesehatan organ tubuh. Kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual dan 

kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. 

Faktor eksternal antara lain variasi dan derajat kesulitan meteri (stimulus) 

yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan 

budaya belajar masyarakat. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi 

kesiapan, proses, dan hasil belajar (Anni, 2006:14). 

Faktor media pembelajaran juga dapat mempengaruhi hasil belajar, 

karena media pembelajaran dapat menyajikan peristiwa yang kompleks, 

berlangsung sangat cepat atau lambat menjadi lebih sistematik dan 

sederhana. Media film animasi yang digunakan untuk menjelaskan tentang 

cara menggambar proyeksi akan mempermudah siswa untuk 

memahaminya. Sehingga mempermudah peserta didik untuk menguasai 

materi pelajaran  menggambar proyeksi. 

3. Hasil Belajar 

Belajar perlu dilakukan suatu evaluasi, tujuannya untuk mengetahui 

hasil yang diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung. 

Secara sederhana hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil atau prestasi 

yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. 
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Anni (2006:5) menjelaskan bahwa, hasil belajar merupakan segala 

perubahan perilaku pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. 

Perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

pembelajar, apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep 

maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan 

konsep. 

Menurut Anni (2007:7) ada tiga taksonomi dalam ranah hasil belajar, 

yaitu: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Hasil belajar 

pada ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup 5 

kategori yaitu, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. 

pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh makna dari 

materi pembelajaran. Hasil belajar ini berada pada satu tahap di atas 

pengingatan materi sederhana dan mencerminkan tingkat pemahaman 

paling rendah. Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari di dalam situasi baru dan konkrit. 

Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material ke dalam 

bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. Sintesis 

mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian-bagian dalam rangka 

membentuk struktur yang baru. Hasil belajar bidang ini menekankan 

perilaku kreatif, dengan penekanan dasar pada pembentukan struktur atau 

pola-pola baru. Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan 

kepada nilai materi pembelajaran. Keputusan itu didasarkan pada kriteria 
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tertentu, kriteria itu dapat berupa kriteria internal (organisasi) atau kriteria 

eksternal (relevansi terhadap tujuan) dan pembelajar dapat menetapkan 

kriteria tersebut. 

Hasil belajar ranah afektif berhubungan dengan sikap, minat, emosi, 

perhatian, penghargaan dan pembentukan karakteristik diri. Hasil belajar 

afektif tampak dalam siswa dalam tingkah laku, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru dan teman serta hubungan sosial. Ranah afektif terdiri 

dari 5 aspek yaitu, penerimaan, penanggapan, penilaian, pengorganisasian, 

dan pembentukan pola hidup. Penerimaan mengacu pada keinginan siswa 

untuk menghadirkan rangsangan atau fenomena tertentu (aktivitas kelas, 

buku teks, musik, dan sebagainya). Penerimaan ini mencerminkan hasil 

belajar paling rendah di dalam ranah efektif. Penanggapan mengacu pada 

partisipasi aktif pada diri siswa, siswa tidak hanya menghadirkan 

fenomena tertentu tetapi juga mereaksinya dengan pelbagai cara. Penilaian 

berkaitan dengan harga atau nilai yang melekat pada objek, fenomena atau 

perilaku tertentu pada objek, fenomena atau perilaku tertentu pada diri 

siswa. Pengorganisasian berkaitan dengan perangkaian nilai-nilai yang 

berbeda, memecahkan kembali konflik-konflik antar nilai, dan mulai 

menciptakan sistem nilai yang konsisten secara internal. Pembentukan 

pola hidup pada tingkat ranah efektif ini, individu siswa memiliki sistem 

nilai yang telah mengendalikan perilakunya dalam waktu cukup lama. 

Hasil belajar ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan, 

kemampuan gerak dan bertindak. Psikomotorik biasanya diamati pada saat 
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siswa melakukan praktikum atau percobaan. Kategori jenis perilaku untuk 

ranah psikomotorik menurut Anni (2007:10) adalah, Persepsi, kesiapan, 

gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, dan 

kreativitas. Persepsi berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan 

untuk memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik. Kategori ini 

berentangan dari rangsangan penginderaan, melalui memberi petunjuk 

pemilihan, sampai penerjemahan. Kesiapan mengacu pada pengambilan 

tipe kegiatan tertentu. Kategori ini mencakup kesiapan mental (kesiapan 

mental untuk bertindak, kesiapan jasmani untuk bertindak).  Gerakan 

terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal di dalam belajar 

keterampilan kompleks yang meliputi peniruan (mengulangi tindakan yang 

didemontrasikan oleh guru) dan mencoba-coba (dengan menggunakan 

pendekatan gerakan ganda untuk mengidentifikasi gerakan yang baik). 

Gerakan terbiasa berkaitan dengan tindakan unjuk kerja gerakan yang 

telah dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat dilakukan dengan 

sangat meyakinkan dan mahir. Hasil belajar pada tingkat ini berkaitan 

dengan keterampilan unjuk kerja dari berbagai tipe, namun pola-pola 

gerakan kurang komplek dibandingkan dengan tingkat berikutnya yang 

lebih tinggi. Gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran unjuk kerja 

dari tindakan motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang kompleks. 

Kecakapan ditunjukkan melalui kecepatan, kehalusan, dan yang 

memerlukan energi minimum. Penyesuaian berkaitan dengan keterampilan 

yang dikembangkan sangat baik sehingga individu siswa dapat 
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memodifikasi pola-pola gerakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan 

baru. Kreatifitas mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah masalah tertentu. Hasil 

belajar pada tingkat ini menekankan aktivitas yang didasarkan pada 

keterampilan yang benar-benar telah dikembangkan. Pada penelitian ini 

menggunakan ranah psikomotorik gerakan terbimbing. Karena ranah 

gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal dalam belajar 

keterampilan kompleks yang meliputi peniruan (mengulangi tindakan yang 

di demonstrasikan guru) dan percobaan (mengidentifikasi gerakan yang 

baik). 

4. Media dalam Proses Pembelajaran 

Sugandi (2004:30) mengemukakan bahwa, media pembelajaran 

adalah alat atau wahana yang digunakan guru untuk membantu 

menyampaikan materi pembelajaran. Media bukan hanya berupa alat atau 

wahana saja, akan tetapi hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat 

memperoleh pengetahuan. Setiap media memiliki kelebihanya masing-

masing, seorang pendidik harus memilih media yang tepat dan tentunya 

harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan lingkungan di mana 

pembelajaran itu berlangsung. Setiap media memiliki karakteristik 

tertentu, baik dalam cara pembuatan maupun cara penggunaanya. 

Memahami karakteristik media merupakan kemampuan dasar yang harus 

dimiliki seorang pendidik dalam kaitanya dengan keterampilan pemilihan 

media pembelajaran. Sehingga media yang dipilih sesuai dengan tujuan 
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pembelajaran yang ingin dicapai, dan hasil dari pembelajaran yang 

diperoleh akan lebih baik. 

5. Manfaat dan Nilai Media dalam Pembelajaran 

Prinsip pengajaran yang baik adalah jika proses belajar mampu 

mengembangkan konsep generalisasi, dan bahan abstrak dapat menjadi 

hal yang jelas dan nyata. Berbagai sumber belajar seperti buku-buku dan 

sumber informasi dapat dimanfaatkan guru dan siswa, tetapi akan 

menjadi lebih jelas dan efektif jika pembelajaran disertai dengan berbagai 

media pembelajaran, karena dapat membantu menjelaskan materi 

pelajaran agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Menurut Sudjana 

(2007:2), media pembelajaran dapat mempertinggi hasil belajar karena, 

pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. Bahan pembelajaran akan lebih 

jelas maknanya, sehingga dapat mudah dipahami oleh siswa dan 

memungkinkan siswa menguasai tujuan dari pembelajaran. Metode 

pembelajaran akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga apabila guru mengajar di setiap jam pelajaran. 

Siswa lebih banyak melakukan aktivitas belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian dari guru. Selain mempunyai manfaat dan nilai, 

media film juga mempunyai sifat-sifat dasar dalam proses pembelajaran. 

Sifat-sifat dasar media film sebagai berikut; manipulasi ruang, peralihan 

waktu, penekanan waktu, perluasan waktu, menampakkan hal yang tak 

tampak, dan menahan gerakan (Latuheru, 1988:93-94).  
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6. Media Film animasi untuk Pembelajaran 

Media film animasi merupakan jenis media yang selain mengandung 

unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Media ini 

memiliki kemampuan lebih baik dan lebih menarik karena melibatkan 

indera pendengar dan indera penglihatan yang dapat menarik perhatian 

siswa dalam pembelajaran (Sanjaya, 2006:170). 

Media audio visual dapat dibagi menjadi tiga, yaitu media auditif, 

media visual, dan media audio visual. Media auditif adalah media yang 

hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki suara. 

Contohnya radio dan rekaman suara. Media visual yaitu media yang 

hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Contohnya film 

slide, foto, lukisan dan berbagai bentuk bahan yang dicetak lainya. Media 

audio visual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga 

mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Contohnya rekaman video, 

film, slide suara, dan lain sebagainya. 

Menurut Suleiman (1988:20-23), Ada empat tahap cara 

menggunakan media film dalam pembelajaran, yaitu tahap persiapan, 

tahap penyajian, tahap penerapan, dan tahap kelanjutan. Tahap persiapan 

meliputi; mempelajari tujuan, mempersiapkan pelajaran, memilih alat 

yang cocok, berlatih menggunakan alat, dan memeriksa tempat. Tahap 

penyajian meliputi; menyusun kata pendahuluan, menarik pendahuluan, 

menyatakan tujuan, menggunakan alat, dan berpenampilan yang baik. 

Tahap penerapan meliputi; praktek, pertanyaan-pertanyaan, ujian, dan 

diskusi. Tahap kelanjutan merupakan tahap penarikan kesimpulan. 
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7. Materi Penelitian (Menggambar Proyeksi) 

Gambar teknik merupakan salah satu mata pelajaran Dasar 

Kompetensi Kejuruan (DKK) di SMK. Gambar merupakan sebuah alat 

untuk menyatakan maksud, terutama bagi orang-orang teknik. Oleh 

karena itu gambar sering juga disebut sebagai bahasa teknik. Sebagai 

bahasa teknik, diharapkan sebuah gambar dapat meneruskan keterangan-

keterangan secara tepat dan obyektif. Menurut Suharto (2005:17), 

gambar teknik mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai penyampai 

informasi, pengawetan atau penyimpanan, dan penuangan gagasan serta 

pengembangan. Gambar mempunyai tugas menyampaikan maksud dari 

perancang kepada pihak lain misalnya perencanaan proses, pembuatan, 

pemeriksaan dan perakitan produk atau komponen. Apabila kita 

mengamati proses pembuatan produk atau komponen mesin, selalu kita 

temukan gambar. Gambar tersebut digunakan sebagai petunjuk untuk 

menentukan bentuk dan ukuran-ukuran produk atau komponen mesin 

yang akan dibuat. Gambar merupakan data teknis yang tepat. Teknologi 

dari suatu perusahaan dipadatkan dan dikumpulkan pada gambar. Oleh 

karena itu gambar bukan saja diawetkan untuk mensuplai bagian-bagian 

produk untuk perbaikan, tetapi gambar-gambar digunakan sebagai bahan 

informasi untuk perencanaan baru di kemudian hari. Untuk ini diperlukan 

cara penyimpanan modifikasi nomor urut gambar dan sebagainya. 

Gagasan-gagasan baru untuk pengembangan pada awalnya masih berupa 

konsep abstrak yang terlintas dalam pikiran. Konsep abstrak tersebut 
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kemudian diwujudkan dalam bentuk gambar sketsa, kemudian gambar 

sketsa diteliti, dievaluasi secara berulang-ulang sehingga dapatkan 

gambar-gambar baru yang sempurna. 

Berikut ini akan dijelaskan materi tentang menggambar proyeksi. 

a. Ukuran kertas gambar 

Untuk membuat gambar teknik mesin, dilakukan dengan 

menggunakan ukuran kertas yang sudah standar. Menurut Suharto 

(2005:20), ada beberapa macam ukuran kertas gambar yang dapat 

digunakan sesuai dengan kebutuhan gambar yang akan dibuat. 

Ukuran-ukuran kertas gambar dapat  dilihat pada tabel. 

 

    Tabel 2.1 Ukuran kertas gambar  

Standar Lebar Panjang Tepi kiri Tepi lain 

A0 841 1189 20 10 

A1 594 841 20 10 

A2 420 594 20 10 

A3 297 420 20 10 

A4 210 297 20 5 

A5 148 210 20 5 

A6 105 148 20 5 

 

Dalam penggunaan kertas gambar tidak boleh sembarangan, 

harus dibuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Untuk 

kertas gambar ukuran A3, A2, A1, dan A0, kedudukan kertasnya 

adalah mendatar (lebar pada arah tegak dan panjang pada arah datar), 

sedangkan untuk kertas gambar ukuran A4, A5, dan A6, kedudukan 

kertasnya adalah (lebar pada arah datar dan panjang pada arah 
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tegak). Contoh kedudukan kertas dapat dilihat pada gambar di 

bawah.  

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Kedudukan gambar untuk ukuran kertas A3, A2, A1, dan A6 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kedudukan kertas untuk ukuran kertas A4, A5, dan A6 

b. Garis gambar 

Dalam gambar teknik mesin dipergunakan beberapa macam 

garis yang mempunyai fungsi berbeda-beda sesuai dengan tujuanya. 

Berikut ini adalah fungsi, bentuk dan tebal garis yang dipergunakan 

dalam gambar teknik mesin. 

10 

10 

10 
20 

20 
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Tabel 2.2 Jenis-jenis garis gambar. 

Bentuk 

garis 

Nama garis Tebal 

garis 

Fungsi  

 Garis kontinu (tebal) 0,5 - 0,7 Garis benda, garis nyata 

 Garis kontinu (tipis) 0,1 – 0,2 Garis ukuran, garis 

bantu, garis ulir, garis 

arsir. 

  

....................

. 

Garis putus-putus  

(tebal sedang) 

0,5 - 0,7 Garis bayang-bayang. 

 Garis titik garis 

(tebal) 

0,5 - 0,7 Garis potong 

. Garis titik garis 

(tipis) 

0,1 – 0,2 Garis sumbu, garis 

lipatan 

 Garis bebas (tipis) 0,1 – 0,2 Garis potong 

..         ..         Garis titik dua garis 

(tipis) 

0,1 – 0,2 Garis bagian bergerak, 

garis di depan bidang 

potong, garis bentuk 

awal. 

 

c. Etiket gambar 

Etiket gambar digunakan untuk menjelaskan apa yang ada 

pada suatu gambar, dalam gambar teknik etiket gambar biasanya 

terletak di sebelah bawah atau bawah bagian kanan. Bentuk etiket 

yang digunakan dalam menggambar proyeksi adalah etiket gambar 

standar model penunjukan proyeksi.  

 
         Gambar 2.3 Etiket gambar standar model penunjukan proyeksi. 
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d. Skala gambar 

Skala gambar digunakan apabila benda yang digambar akan 

diperbesar atau diperkecil. Skala untuk pembesaran dan pengecilan 

yang dinormalisasikan. 

1. Untuk pembesaran 

1 : 2 1 : 5 1 : 10 

1 : 20 1 : 50 1 : 100 

1 : 200 1 : 500 1 : 1000 

 

2. Untuk pengecilan 

 
2 : 1 5 : 1 10 : 1 

 

e. Ukuran gambar 

Ukuran gambar digunakan untuk menunjukkan panjang, 

lebar, tinggi atau diameter benda, pada suatu gambar harus 

dicantumkan ukuran sehingga lebih mudah untuk dibaca. Menurut 

Sato (2000:114), penyusunan ukuran gambar kerja dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, yaitu: ukuran berantai, ukuran sejajar, 

ukuran berurutan dan ukuran gabungan. 

                                                                          

Gambar 2.4 Contoh ukuran berantai dan ukuran sejajar  
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Gambar 2.5 Contoh ukuran gambar berurutan dan ukuran gabungan 

 

 

Penempatan angka ukuran pada gambar mengikuti prosedur, 

ukuran harus diletakkan 1 mm di atas garis ukur, tepat di tengah-

tengah dan teratur, angka harus jelas, ukuran dibawah 10 mm tanda 

panah diletakkan di luar arah ukur dan ukuranya di letakkan di atas 

atau di samping tanda panah, dimulai dari ukuran yang paling kecil, 

semua ukuran gambar dalam satuan mm dan tidak perlu 

dicantumkan, kecuali dalam ukuran lain harus di cantumkan. 

f. Gambar proyeksi 

Khumaedi (2008:22) menjelaskan bahwa, agar gambar dapat 

dibaca oleh teknisi, gambar harus dibuat dengan pandangan yang 

cukup. Jumlah pandangan harus dibatasi seperlunya, tetapi harus 

bisa memberikan gambaran bentuk benda secara lengkap. Dalam 

penyajian pandangan sebuah benda, pandangan depan merupakan 

pokok dari gambar tersebut, sedangkan pandangan yang lain 

berfungsi untuk memperjelas. Apabila pandangan depan sudah 

memberikan satu kesimpulan mengenai bentuk dan ukuran-ukuran 

benda yang lengkap, maka tidak perlu dibuat pandangan yang lain. 
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Menurut Khumaedi (2008:25), ketentuan umum untuk memilih 

pandangan  yaitu: 1) Menentukan jumlah pandangan yang cukup, 2) 

Memilih pandangan yang bisa memperlihatkan bentuk benda paling 

baik, 3) Mengutamakan pandangan dengan garis yang tidak 

kelihatan, 4) Pandangan kanan lebih utama dari pada pandangan 

yang kiri, kecuali pandangan kiri memberikan keterangan yang lebih 

banyak, 5) Pandangan atas lebih utama dari pada pandangan bawah, 

kecuali pandangan bawah memberikan keterangan yang lebih 

banyak, 6) Memilih pandangan yang sekiranya dapat mengisi ruang 

gambar dengan baik. 

Macam-macam pandangan dalam gambar proyeksi sebagai 

berikut: 1) Gambar proyeksi pada bidang proyeksi di depan benda 

disebut pandangan depan, 2) Gambar proyeksi pada bidang proyeksi 

di atas benda disebut pandangan atas, 3) Gambar proyeksi dengan 

bidang proyeksi di sebelah kanan benda disebut pandangan samping 

kanan, 4) Demikian seterusnya (lihat gambar 2.6). 

Keterangan: 

A : Pandangan depan 

B : Pandangan atas  

C : Pandangan samping kiri 

D : Pandangan samping kanan 

E : Pandangan bawah 

F : Pandangan belakang 

              

    Gambar 2.6 Bidang-bidang proyeksi 

Bidang ruang gambar proyeksi dibagi menjadi empat bagian 

yang dibatasi oleh bidang depan, bidang vertikal, dan bidang 
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horisontal. Ruang yang dibatasi tersebut dikenal dengan sebutan 

kuadran.  

                                 Gambar 2.7 Posisi kuadran 

 

Ruang di atas bidang H, di depan bidang D, dan di samping 

kanan bidang V disebut kuadran I. Ruang yang berada di atas bidang 

H, di depan bidang D, dan di sebelah kiri bidang V disebut kuadran 

II. Ruang di sebelah kiri bidang V, di bawah bidang H, dan di depan 

bidang D disebut kuadran III. Ruang yang berada di bawah bidang 

H, di depan bidang D, dan di sebelah kanan bidang V disebut 

kuadran IV. Posisi kuadran I, II, III, dan IV dapat dilihat pada 

gambar 2.7. 
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Pandangan dalam gambar teknik kebanyakan divisualisasikan 

dengan menggunakan proyeksi. Ada dua cara untuk menggambar 

proyeksi, yaitu proyeksi sistem Amerika dan proyeksi sistem Eropa. 

Proyeksi sistem Amerika adalah proyeksi sudut ketiga, dimana 

untuk memproyeksikan benda pada bidang proyeksi ini, seolah-olah 

benda ditarik ke bidang proyeksi (Khumaedi, 2008:26). Dengan 

demikian apabila bidang-bidang proyeksi dibuka, maka pandangan 

depan akan terletak di depan, pandangan atas akan terletak di atas, 

pandangan samping kanan akan terletak di samping kanan, 

pandangan samping kiri terletak di samping kiri, pandangan bawah 

akan terletak di bawah, dan pandangan belakang akan terletak di 

sebelah kanan pandangan samping kanan. 

 

 

 

 

 

 

              

                Gambar 2.8 Proyeksi sistem Amerika 
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Bidang-bidang H,V,dan D untuk proyeksi di kuadran III yang 

telah dibuka. 

 

Keterangan :  

H : Pandangan atas 

D : Pandangan depan 
V : Pandangan samping kanan 

  

           Gambar 2.9 Pandangan proyeksi Amerika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 2.10 Proyeksi sistem Eropa 

Proyeksi sistem Eropa adalah proyeksi sudut pertama, dimana 

untuk memproyeksikan benda di bidang proyeksi ini, seolah-olah 

Bidang H 

(Horisontal) 

Bidang V 

(Vertikal) 

Bidang D 

(Depan)  
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benda didorong ke bidang proyeksi (Khumaedi, 2008:27). Dengan 

demikian jika bidang proyeksi tersebut dibuka, maka pandangan 

depan tetap berada di posisi depan, pandangan samping kanan 

terletak di sebelah kiri, pandangan samping kiri terletak di sebelah 

kanan, pandangan atas terletak di bawah, pandangan bawah terletak 

di atas, dan pandangan belakang terletak di sebelah kanan pandangan 

samping kiri. Gambar proyeksi sistem Eropa dapat dilihat pada 

gambar di atas.              

Bidang-bidang H,V,dan D untuk proyeksi di kuadran I yang 

telah dibuka. 

 

Keterangan : 

      V : Pandangan samping kanan 

      D : Pandangan depan 

      H : Pandangan atas 
   

           Gambar 2.11 Pandangan proyeksi Eropa 

 

Berdasarkan kedua cara menggambar proyeksi lurus yang telah 

dijelaskan di atas, dapat kita lihat bahwa proyeksi sistem Amerika 

penggunaannya lebih rasional dan mudah dipahami. Atas dasar 

itulah proyeksi sistem Amerika lebih luas pemakaianya 

dibandingkan dengan proyeksi sistem Eropa.  

 

Bidang H 

(Horisontal) 

Bidang V 

(Vertikal) 

Bidang D 

(Depan) 
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          Gambar 2.12 Perbandingan antara proyeksi Amerika dan Eropa. 
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Menurut Giesecke (2001:199-200), perbedaan antara 

proyeksi Amerika dan Eropa ditunjukkan pada susunan 

pandanganya. Pandangan pada proyeksi Eropa letaknya 

berlawanan. Pandangan kiri terletak di kanan, pandangan kanan 

terletak di kiri, pandangan atas terletak di bawah, dan pandangan 

bawah terletak di atas. Sedangkan letak pandangan pada proyeksi 

Amerika masih tetap. Atas dasar itu proyeksi sistem Amerika 

digunakan sebagai standar ISO diseluruh negara besar di dunia, 

karena proyeksi Amerika lebih mudah dibaca dan jarang terjadi 

salah pengertian. Untuk menghindari kesalahan dalam pembacaan 

gambar, perlu dicantumkan lambang proyeksi pada etiket gambar. 

Lambang proyeksi dapat dilihat pada gambar di atas. 

B. Kerangka berfikir 

Peningkatan kualitas dan hasil pembelajaran tidak lepas dari faktor 

metode pembelajaran, media pembelajaran, dan pengajar. Faktor yang 

berpengaruh pada hasil pembelajaran adalah penggunaan metode yang tepat 

dalam proses belajar. Penggunaan metode yang tepat dalam proses belajar 

pembelajaran mampu menciptakan suasana belajar yang efektif dan 

menyenangkan. Media yang digunakan dalam pembelajaran juga dapat 

membantu dalam meningkatkan hasil dari suatu pembelajaran, penggunaan 

media dalam pembelajaran dapat mempermudah siswa dalam menerima dan 

mengolah informasi yang diterima, sehingga siswa mampu memahami materi 
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yang di sampaikan dalam pembelajaran.  Faktor pengajar (Guru) juga sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar.  

Media yang digunakan guru dalam pembelajaran menggambar proyeksi 

di SMKN 3 Kendal masih konvensional, banyak siswa yang tidak 

mendengarkan saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung. Ada 

beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut, salah 

satunya adalah dengan menggunakan media film animasi. Metode ini berbeda 

dengan pembelajaran konvensional, karena dengan media ini pemahaman 

siswa terhadap materi yang disampaikan tidak lagi abstrak sehingga dapat 

mempermudah siswa dalam memahami materi dalam pembelajaran.  

Pada mata pelajaran gambar teknik (Menggambar proyeksi)  Guru 

mempunyai peranan yang penting dalam pemilihan media pembelajaran. 

Media film animasi merupakan media yang tepat untuk membantu 

penyampaian materi dalam pembelajaran menggambar proyeksi, karena 

dengan media ini siswa dapat mendengarkan dan mengamati cara 

menggambar proyeksi. Alasan penggunaan media film animasi ini adalah 

untuk mengetahui peningkatan hasil belajar terhadap mata pelajaran 

menggambar proyeksi.  

Penggunaan media film animasi ini diharapkan siswa akan lebih 

termotivasi dan meningkatkan pemahaman materi tentang menggambar 

proyeksi, sehingga hasil belajar siswa lebih meningkat. 
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                Gambar 2.13 Kerangka berfikir 

 

C. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian, maka diperoleh 

hipotesis sebagai berikut:  

Ha   : Ada peningkatan hasil belajar kompetensi dasar menggambar 

 proyeksi dengan pembelajaran menggunakan media film animasi. 

Ho     : Tidak ada peningkatan hasil belajar kompetensi dasar menggambar

 proyeksi dengan pembelajaran menggunakan media film animasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pembuatan Media Film Animasi 

Pembuatan film animasi harus melalui proses yang berurutan, sehingga 

film animasi yang dihasilkan lebih baik dan teratur. Adapun tahapan dalam 

pembuatan film animasi sebagai media pembelajaran adalah sebagai berikut; 

menganalisis masalah dan kebutuhan, merumuskan kompetensi pembelajaran, 

dan menyusun garis besar isi program (Santosa, 2007:1-5). 

Guru atau calon guru sebagai penulis naskah harus dapat memilih dengan 

tepat kebutuhan apa yang akan ditulis sebelum divisualisasikan ke dalam 

bentuk film animasi. Langkah strategis sebelum membuat film animasi adalah 

sebagai berikut: 1) Identifikasi masalah, 2) Analisis kebutuhan, 3) Solusi 

pemecahan masalah. 

Kompetensi pembelajaran yang akan divisualisasikan bertujuan untuk 

mengatasi masalah yang sesuai dengan standar kompetensi maupun 

kompetensi dasar. Dengan demikian media yang telah disiapkan harus 

memperhatikan Kompetensi dan Indikator keberhasilan siswa. 

Garis besar isi program disusun berdasarkan kompetensi yang telah 

ditetapkan, kemudian dikembangkan menjadi: 1) Rumusan tujuan program, 

2) Analisis tujuan, 3) Bahan atau materi penulisan naskah, 4) Materi 

identifikasi. 
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Sebelum naskah untuk panduan produksi ditulis, biasanya didahului 

dengan membuat sinopsis dan treatment. Sinopsis adalah gambaran secara 

ringkas tentang tema atau pokok materi yang akan dikerjakan. Tujuanya 

adalah untuk memudahkan produsen menangkap konsep, kesesuaian gagasan 

dengan tujuan yang ingin dicapai. Treatment adalah uraian ringkasan secara 

diskriptif, bukan tematis, yang dikembangkan dari sinopsis dengan bahasa 

visual tentang isi cerita. Artinya dalam membuat treatment, bahasa yang 

digunakan adalah bahasa visual. Sehingga apa yang dibaca dapat memberikan 

gambaran mengenai apa yang dilihat. Dari treatment  kemudian dibuat 

naskah produksi atau skenario. Penulisan skenario harus operasional karena 

digunakan sebagai panduan dalam pembuatan film animasi pembelajaran. 

Format naskah digunakan untuk menulis naskah informasi dan 

dokumentasi. Dalam Format naskah, lembar kertasnya dibagi menjadi dua 

kolom utama, yaitu kolom visual (kiri) dan kolom audio (kanan). 

       Tabel 3.1 Contoh format naskah. 

NO. 
 

GAMBAR WAKTU SUARA 

No. Urut cerita 

bukan nomer 

urut 

pengambilan 

Kolom ini berisi 

apa yang akan 

tampak, di 

bawahnya ada 

petunjuk 

pengambilan 

gambar/keterangan 

lain yang 

dibutuhkan pada 

saat pengambilan 

gambar 

Lama 

pengambilan 

gambar (bila 

diperlukan) 

Kolom ini berisi 

keterangan segala 

sesuatu yang akan 

disuarakan 

(musik, 

narasi,dialog) 
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Pembuatan media pembelajaran harus melalui alur proses pembuatan 

sehingga hasilnya akan lebih baik dan layak untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran, adapun alur pembuatan film animasi pembelajaran sebagai 

berukut: 

 

 

   

 

    

Gambar 3.1 Alur pembuatan film animasi pembelajaran 

Perencanaan merupakan tahap persiapan awal dalam proses pembuatan 

film animasi pembelajaran, yang meliputi: 1) Menganalisis masalah dan 

kebutuhan, 2) Menulis naskah produksi atau skenario, 3) Menyiapkan alat 

dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan film animasi pembelajaran. 

Proses pembuatan merupakan lanjutan dari tahap persiapan. Setelah 

naskah film animasi (skenario) disusun. Proses pengambilan gambar bisa 

dilakukan dengan berpedoman pada naskah produksi, karena skenario 

merupakan panduan crew, pemain, dan pendukung lain yang terlibat dalam 

proses pembuatan film animasi pembelajaran. Penyusunan skenario juga 

dapat mempermudah dalam pengambilan gambar, sehingga gambar yang 

diambil berurutan sesuai dengan alur cerita. 

perencanaan 

Proses pembuatan uji coba kelayakan produk lulus 

Tidak lulus 

selesai 

Mulai 
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Hasil dari proses pengambilan gambar dan suara yang telah jadi harus 

melalui tahap uji kelayakan, pengujian media dilakukan  oleh guru mata 

pelajaran gambar teknik di SMKN 3 Kendal dan ahli media 

pendidikan/PPMP (Pusat Pengembangan Media Pendidikan). Hal-hal yang 

diperhatikan pada tahap uji coba ini antara lain: 1) Kualitas gambar, 2) 

Kualitas suara, 3) Alur cerita, 4) Kesesuaian materi. Apabila dalam tahap uji 

coba ini, media film animasi yang dihasilkan tidak lulus (tidak layak untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran), maka harus dilakukan perbaikan, 

sehingga media menjadi layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

Tahap perbaikan harus menganalisis permasalahan yang merupakan penyebab 

media menjadi belum layak untuk digunakan dalam pembelajaran, dan harus 

dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Perbaikan dilakukan berulang-

ulang  sampai media film animasi yang dihasilkan benar-benar lulus dan 

layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

Tahap ini merupakan tahap akhir yang menghasilkan produk berupa 

media film animasi pembelajaran yang telah diuji kelayakanya dan siap untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran pada kompetensi dasar menggambar 

proyeksi.  

Hasil uji kelayakan media film animasi dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 3.2 Uji kelayakan media oleh ahli dalam bidang media pembelajaran 

No  Aspek penilaian Nilai  

1 Kualitas gambar 84 

2 Kualitas suara 84 
3 Alur cerita 84 

4 Kesesuaian meteri - 

 Jumlah  252 
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                  Tabel 3.3 Uji kelayakan media oleh ahli dalam bidang gambar teknik 

No  Aspek penilaian Nilai  

1 Kualitas gambar 90 

2 Kualitas suara 85 

3 Alur cerita 85 

4 Kesesuaian meteri 90 

 Jumlah  350 

 

 
          Tabel 3.4 Uji kelayakan media oleh guru mata pelajaran gambar teknik 

No  Aspek penilaian Nilai  

1 Kualitas gambar 90 

2 Kualitas suara 92 

3 Alur cerita 84 

4 Kesesuaian meteri 87 

 Jumlah 353 

  

Nilai akhir      =  ∑U1+∑U2+∑U3    

             11                     

                 =   252 + 350 + 353    

     11      

                  =  955     

                      11 

          =  86,81 = 87 

 

Penghitungan nilai kelayakan 

NR  = 0 

NT  = 100 

R  = 20 

P  = ...........? 

P  = NT – NR           

                 R                         

=  100 – 0      

        20 

= 5 

 

 Tabel 3.5 Keterangan nilai kelayakan  

Sangat layak 81 – 100 

Layak  61 – 80 

Cukup layak 41 – 60 

Kurang layak 21 – 40 
Tidak layak   0 – 20 
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Nilai akhir yang diperoleh dari hasil uji media pembelajaran film animasi 

adalah 87 (sangat layak). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat kita 

simpulkan bahwa media film animasi gambar proyeksi ini layak untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran gambar teknik 

(menggambar proyeksi) di SMK.  

Pedoman penggunaan media film animasi. 1) Media ini diputar diawal 

proses belajar, tujuanya agar peserta didik mempunyai gambaran tentang 

materi yang akan dipelajari. 2) Pendidik menjelaskan materi menggambar 

proyeksi dan cara menggambar proyeksi dengan sistem bertahap (Media play 

– Media pause – Pendidik menjelasan materi yang ada pada media), sistem 

bertahap ini dilakukan berulang-ulang sampai pemutaran media selesai. Pada 

tahap ini pendidik dapat memberi pertanyaan-pertanyaan kepada peserta 

didik, peserta didik juga dapat mengajukan pertanyaan kepada pendidik.  3) 

Pemutaran media film animasi setelah diberi penjelasan dari pendidik, 

pemutaran media diakhir proses pembelajaran ini bertujuan agar pemahaman 

siswa tentang menggambar proyeksi lebih jelas sehingga siswa dapat 

mambuat gambar proyeksi secara berurutan.  

B. Metode penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Pada metode ini, pengajar memberikan perlakuan secara langsung kepada 

sampel penelitian yaitu dengan memberikan pembelajaran menggunakan 
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media film animasi pada kelas eksperimen, dan  pembelajaran tanpa 

menggunakan media film animasi pada kelas kontrol. 

 

Tabel 3.6 Desain eksperimen 

Kelompok Pretest Perilaku Postest 

Eks Y1 X1 Y2 

K Y1 X2 Y2 

Keterangan: 

Eks  : Kelompok Eksperimen 

K     : Kelompok kontrol 

X1     : Pembelajaran dengan media film animasi 

      X2 : Pembelajaran tanpa media film animasi 

Y1 : Nilai pre-test  

Y2 : Nilai post-test 

 

Agar hasil penelitian bisa maksimal dan berjalan dengan lancar  maka 

perlu dijelaskan langkah-langkah eksperimen, langkah–langkah eksperimen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pembuatan media  film animasi 

2. Penyusunan soal tes  

3. Validitas soal tes 

4. Pengujian hasil belajar dengan tes (pree test) 

5. Proses pembelajaran biasa untuk kelas kontrol dan pembelajaran 

dengan  media film animasi untuk kelas eksperimen. 

6. Pengujian hasil belajar dengan tes (post test) 

7. Membandingkan hasil pree test dan post test 

8. Menarik kesimpulan hasil belajar 
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Adapun alur penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Alur penelitian 

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Negeri 3 

Kendal Tahun pelajaran 2012/2013 program keahlian teknik kendaraan 

ringan.                 

Tabel 3.7 Tabel populasi 

No. Kelas Jumlah 

1 X TKR 1 40 

2 X TKR 2 39 

3 X TKR 3 40 

 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sekelompok peserta 

didik yang terhimpun dalam 2 kelas. Pengambilan sampel dilakukan secara 

Random sampling dengan memilih dua kelas dari 3 kelas yang ada. Sampel 

Menyusun dan menguji coba instrumen 

Pre-test Pre-test 

Pembelajaran tanpa media  Pembelajaran dengan media  

Post-test 

 

Post-test 

Analisis data 

kesimpulan 

Mulai 

Selesai  
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yang dihasilkan adalah Kelas TKR 3 (sebagai kelas eksperimen) dan kelas 

TKR 2 (sebagai kelas kontrol). 

D. Variabel Penelitian 

Penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu bebas dan terikat. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah penerapan media film animasi dalam 

pembelajaran gambar proyeksi. Sedangkan Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah hasil belajar kompetensi menggambar proyeksi. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang baik dalam sebuah penelitian dipengaruhi oleh 

cara memperoleh data, dan harus mengikuti metode atau teknik yang sesuai 

dengan permasalahan penelitian yang dibahas. Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

a. Dokumentasi  

Metode dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh data dari benda-benda tertulis seperti buku-buku, silabus, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan memperoleh data hasil 

belajar menggambar proyeksi. Metode ini dilakukan dengan cara 

meminjam buku-buku yang digunakan dalam pembelajaran, serta 

mengcopy silabus, RPP, dan nilai hasil belajar siswa kepada guru mata 

pelajaran gambar teknik (lampiran 1-2). 

b. Metode Tes 

Metode tes pada penelitian ini adalah jenis tes yang sesuai dengan 

tujuan dan jenis penelitian yang dilakukan, metode ini bertujuan untuk 

mengevaluasi dan mengetahui hasil belajar siswa. Metode tes yang 
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digunakan adalah tes kinerja, tes kinerja yaitu tes yang digunakan untuk 

mengukur pencapaian pengetahuan, intelegensi, atau bakat yang dimiliki 

oleh individu atau kelompok setelah mempelajari sesuatu, dalam hal ini 

yang diukur adalah pencapaian penguasaan materi mahasiswa tentang 

membuat gambar proyeksi. Metode ini dilakukan dengan cara 

memberikan lembar soal tes kepada siswa kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol setelah mendapat pembelajaran tanpa media dan 

dengan media, sehingga diperoleh hasil akhir dari proses pembelajaran 

menggambar proyeksi.  

         Tabel 3.8 Kisi-kisi instrumen penelitian 
Variabel Indikator Materi Butir 

soal 

Jumlah 

soal 

Nilai  

Menggambar 

proyeksi 
 Memahami 

kedudukan kertas 

untuk berbagai 

ukuran kertas 

gambar, membuat 

etiket gambar, dan 

membedakan cara 

menggambar 

proyeksi Amerika 

dan Eropa. 

 

 Ukuran kertas gambar 

 Garis gambar 

 Etiket gambar 

 Gambar proyeksi 

 

1 1 20 

 

  Menggambar 

proyeksi dari suatu 

gambar 3 dimensi 

dengan berbagai 

pandangan. 

 

 Pandangan depan 

 Pandangan belakang 

 Pandangan atas 

 Pandangan bawah 

 Pandangan samping 

kanan 

 Pandangan samping 

kiri 

 

2,3,4  3 

 

 

 

60 

 

 

  Memahami cara 

meletakan ukuran 

pada gambar, 

membaca dan 

menafsirkan 

ukuran-ukuran 

pada gambar kerja. 

 Aturan memberi 

ukuran gambar 

 

5 

 

1 20 
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F. Uji coba Instrumen  

1. Validitas 

Validitas bertujuan untuk menunjukkan tingkat–tingkat  kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid apabila instrumen 

mampu mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 

2006: 168). Penyusunan tes mempertimbangkan dua macam validitas, 

yaitu: 

a. Validitas Indikator 

Validitas ini merupakan butir tes yang dapat menjalankan fungsi 

pengukurannya dengan baik, hal ini dapat diketahui dari berapa besar 

peran yang diberikan butir soal tes dalam mencapai keseluruhan hasil 

tes. 

Instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Rumus yang digunakan adalah rumus 

prodact moment, sebagai berikut : 

                                                                        ... ..............................................(1) 

  Keterangan : 

rxy  =  koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

X  =  nilai faktor tertentu 

Y  = nilai faktor total 

N  = jumlah peserta 

∑X
2   

= jumlah kuadrat nilai X 

∑Y
2   

= jumlah kuadrat nilai Y 

(Arikunto, 2006: 170). 
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Butir-butir soal yang disyaratkan harus memiliki validitas butir > 

0,30 dan butir-butir soal yang memiliki validitas butir < 0.3 dinyatakan 

tidak valid (Surapranata, 2004:64). 

Hasil penghitungan uji validitas butir soal menyatakan bahwa soal 

nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 memiliki nilai valid di atas 0,3. Ringkasan hasil 

uji validitas sebagai berikut : 

        Tabel 3.9 Ringkasan hasil uji validitas butir 

Nomor Nilai valid Katerangan  

1 0,641 > 0,3 Valid 

2 0,569 > 0,3 Valid  

3 0,662 > 0,3 Valid 

4 0,636 > 0,3 Valid 

5 0,785 > 0,3 Valid 

 

Berdasarkan tabel 3.5 maka dapat kita simpulkan bahwa semua 

butir soal valid (lampiran 3). 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik/valid. Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya dan reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya 

(Arikunto, 2006: 178). 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas penelitian menggunakan uji 

reliabilitas internal dapat ditentukan dengan rumus K-R.21: 
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r11 = ( 
1k

k )  ( 1- 
V t

k

MkM )(  )..................................................(2) 

Keterangan :  

r11 = Reliabilitas Instrumen 

k   = Jumlah butir soal 

Vt  = Varians total 

M  = Skor rata-rata 

(Arikunto, 2006: 189) 

Kriteria  yang digunakan untuk menetapkan reliabilitas instrumen 

yang dianggap handal adalah koefesian reliabilitas > 0,7 (Lubis, 

2008:59).  

 Hasil uji analisis  reliabilitas yang diperoleh sebesar 0,711. Hasil 

ini menunjukkan tes kompetensi dasar menggambar proyeksi sudah 

reliabel, karena r11 > 0,7 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

tersebut reliabel (lampiran 4). 

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas di atas, maka dapat 

kita simpulkan bahwa soal tersebut dapat digunakan sebagai instrumen 

penelitian dan sebagai alat pengumpul data. 

G. Metode Analisis Data 

1. Analisis Tahap Awal 

Sebelum perlakuan diberikan kepada kelompok eksperimen, kedua 

kelompok diberikan tes awal  (pre-test) terlebih dahulu. Pre-test ini 

digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dari kelompok yang akan 

diberi pembelajaran menggunakan media film animasi (kelompok 

eksperimen) yaitu kelas X TKR 3 yang terdiri dari 34 siswa, kelompok 

yang diberi pembelajaran tanpa media film animasi (kelompok kontrol) 

yaitu kelas X TKR 2 yang terdiri dari 34 siswa. Hasil pengukuran pre-
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test yang dilakukan pada kedua kelompok tersebut diharapkan dapat 

menunjukkan bahwa kedua kelompok mempunyai kemampuan awal 

yang tidak berbeda. Uji yang digunakan untuk mengetahui perbedaan 

kemampuan awal kedua kelompok menggunakan uji-t. Hipotesis yang 

dicari adalah tidak ada perbedaan hasil pre-test antara kelompok kontrol 

dengan kelompok eksperimen, hipotesis nol diterima   jika –t tabel  ≤ t 

hitung ≤ t tabel (Sudjana, 2005: 239). 

2. Analisis Tahap Akhir 

Setelah diberikan perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas 

kontrol maka perlu adanya tes untuk mengambil data hasil belajar siswa 

pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Dari data hasil belajar 

tersebut kemudian dianalisis dan dibandingkan untuk mengetahui mana 

yang hasilnya lebih baik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Analisis data yang digunakan adalah: 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar saat menggunakan metode 

ceramah biasa dengan menggunakan media film. Untuk tujuan 

tersebut, maka akan dibandingkan rata-rata hasil belajar dari kedua 

metode tersebut dengan menggunakan rumus: 

 

...................................................................(3)     

Keterangan : 
     = Mean/ nilai rata-rata 

fi  = Frekuensi kelas 

xi  = tanda kelas interval 

(Sudjana, 2005: 70) 
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b. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk mengetahui distribusi 

data yang diperoleh dilakukan uji normalitas dengan rumus Chi-

kuadrat. 

  
 







k

i i

ii

E

EO
X

1

2

2

.....................................................................(4)

 

Keterangan: 

X² : Chi-kuadrat 

Oi: Frekuensi pengamatan 

Ei: Frekuensi yang diharapkan 

K  : banyaknya kelas interval 

(Sudjana, 2005: 273) 

 

Selanjutnya harga X
2
 data yang diperoleh dibandingkan dengan X

2 

tabel dengan (dk) = k - 1 dan taraf signifikan 0,05. distribusi data 

yang diuji akan berdistribusi normal jika X
2 

data < X
 

tabel 

(Sudjana, 2005: 273) 

. 

c. Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai tingkat varians yang 

sama atau tidak, sehingga dapat digunakan untuk menentukan rumus 

uji hipotesis yang akan digunakan. Rumus yang digunakan untuk uji 

homogenitas adalah: 

                                                      .........................................................................(5)  
kecilVariansTer

besarVariansTer
F 
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Dengan kriteria pengujiannya : jika F hitung < F tabel, α = 5%, 

maka dapat dikatakan varians kedua kelompok homogen (Sudjana, 

2005: 250).  

d. Uji Hipotesis 

Sesuai dengan hipotesis, maka teknik analisis yang dapat 

digunakan adalah uji t dua pihak untuk mengetahui perbandingan hasil 

belajar dan pembelajaran mana yang lebih baik. Rumus yang 

digunakan sebagai berikut:     

  

 

 

                               ................................................................................(6) 

      Keterangan: 

 : Rerata kelompok eksperimen 

: Rerata kelompok kontrol 

  n1: Jumlah subjek kelompokeksperimen 

  n2: Jumlah subjek kelompok kontrol  

  S : Simpangan  

 

  

                                          ..........................................................(7) 

      (Sudjana, 2005:  239) 

 

Hipotesis yang diuji adalah : Penggunaan media film animasi 

dapat meningkatkan hasil belajar kompetensi dasar menggambar 

proyeksi. Pernyataan uji analisis uji t-test adalah hipotesis diterima 

jika t hitung ≥  t 1-½α dengan derajat kebebasan (dk) = (
1n + 

2n -2) 

(Sudjana, 2005: 239). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil belajar sebelum pembelajaran menggunakan media. 

Sebelum kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

mendapatkan pembelajaran menggambar proyeksi, perlu dilakukan tes 

awal (pre-test) untuk mengetahui kemampuan awal kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen tentang menggambar proyeksi. Hasil pre-test 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen sebagai berikut : 

          Tabel 4.1 Hasil uji – t pre-test. 

Kelompok Rata-rata thitung ttatbel Kriteria 

Eksperimen 32,21` 
1,89 1.99 

Tidak 

Berbeda Kontrol 32,79 

Sumber : Data hasil penelitian tahun 2012 

 

 

Berdasarkan hasil uji t terhadap data pre-test pada tabel di atas 

diperoleh nilai –t tabel = -1,99 ≤ t hitung = 1,89 ≤ t tabel = 1,99 pada   = 

5% dengan dk = 66.  

Dari hasil ini dapat diputuskan bahwa sebelum dilakukan 

pembelajaran, kedua kelompok memiliki kemampuan awal yang sama. 

Hasil ini dapat dijadikan sebagai acuan bahwa adanya perbedaan pada 

hasil post-test, murni dari hasil perlakukan dan bukan akibat kondisi awal 

siswa yang berbeda (lampiran 12).  
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2. Analisis data 

Uji yang di lakukan dalam analisis data ini adalah uji homogenitas, 

uji normalitas, dan uji t-test. Hasil pengujian data dapat di lihat pada 

pembahasan di bawah ini. 

a. Deskripsi data hasil tes akhir (post-test) 

Berdasarkan post-test hasil belajar kompetensi dasar menggambar 

proyeksi siswa kelas X TKR di SMK Negeri 3 Kendal diperoleh hasil 

sebagai berikut.  

Tabel 4.2 Deskripsi Data Hasil Post-test 

Kelompok N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Eksperimen 34 45 85 74,41 9,52 

Kontrol 34 45 85 67,35 10,09 

  Sumber : Data hasil penelitian tahun 2012 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada kelompok eksperimen 

setelah dilakukan pembelajaran menggunakan media memperoleh rata-

rata hasil belajar sebesar 74,41 dengan nilai tertinggi 85, nilai terendah 

45 dan standar deviasi 9,52, sedangkan pada kelompok kontrol setelah 

dilakukan pembelajaran ceramah memperoleh rata-rata hasil belajar 

sebesar 67,35 dengan nilai tertinggi 85, nilai terendah 45 dan standar 

deviasi 10,09.  

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar pada 

kelompok eksperimen yang mendapatkan pembelajaran menggunakan 

media lebih tinggi dari pada kelompok kontrol yang mendapatkan 

pembelajaran ceramah. 
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b. Uji kesamaan dua varians (uji homogenitas) 

Pre-test pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal dari kelompok eksperimen (pembelajaran dengan 

menggunakan media film animasi) dan kelompok kontrol (pembelajaran 

tanpa menggunakan media film animasi). Setelah data pre-test diperoleh, 

kemudian dilakukan uji kesamaan dua varians hasil pree-test/uji 

homogenitas yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan 

awal dari kedua varians tersebut. Hasil penghitungan uji kesamaan dua 

varians data pre-test sebagai berikut : 

      Tabel 4.3 Hasil uji kesamaan dua varians data pree-test 

S1
2
 S2

2
                

109,38 139,68 1,28 2,00 

Sumber : Data hasil penelitian tahun 2012 

 

 Berdasarkan hasil uji kesamaan dua varians terhadap data pre-test, 

diperoleh S1
2
 = 109,38 dan S2

2 
= 139,68. Dari perbandingan hasil tersebut 

diperoleh F hitung = 1,28. Hasil F hitung tersebut dikonsultasikan pada F tabel 

dengan dk pembilang 34 + 34 - 2 = 66 dan taraf kesalahan 5%, maka 

diperoleh F tabel = 2,00. Hasil ini menunjukkan bahwa F hitung ≤ F tabel 

(lampiran 9). 

Dari hasil di atas dapat kita simpulkan bahwa sebelum dilakukan 

pembelajaran kedua kelompok memiliki kemampuan awal yang sama. 

Hasil ini dapat dijadikan sebagai acuan bahwa adanya perbedaan pada 

hasil post-test murni dari hasil perlakuan dan bukan akibat kondisi awal 

siswa yang berbeda. 
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c. Uji normalitas 

Pada uji normalitas, data bisa dikatakan normal jika nilai 

signifikansi yang diperoleh lebih besar dari taraf kesalahan 5% atau 

0,05. Adapun hasil uji normalitas data hasil belajar kompetensi dasar 

menggambar proyeksi dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data 

Kelompok  
2
hitung 

2
tabel Perbandingan Keterangan 

Kontrol 5,53 48,20 
2
hitung < 

2
tabel Normal 

Eksperimen 24,46 48,20 
2
hitung < 

2
tabel Normal 

 Sumber : Data hasil penelitian tahun 2012 

 

 

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas di atas, kelompok kontrol 

memperoleh 
2
hitung = 5,53 dengan dk = 1 dan taraf kesalahan 5%, maka 

di peroleh 
2
tabel = 48,20, kelompok eksperimen memperoleh 

2
hitung = 

24,46 dengan dk = 1  dan taraf kesalahan 5%, maka diperoleh 
2
tabel = 

48,20. Karena 
2
hitung ≤ 

2
tabel maka dapat kita simpulkan bahwa hasil 

post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribisu 

normal (lampiran 10). 

3. Uji t Data Post-Test 

Hasil uji t data post-test hasil belajar kompetensi dasar 

menggambar proyeksi kelompok eskperimen dan kelompok kontrol 

pada siswa kelas X TKR di SMK Negeri 3 Kendal dapat dilihat pada 

tabel berikut. 
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                  Tabel 4.5 Hasil uj-t post-test 

Sumber variasi Eksperimen Kontrol 

Jumlah  2530 2290 

N 34 34 

X 74,41 67,35 

Varians (s
2
) 90,55 101,87 

Standar deviasi 9,5 10,09 

Sumber : Data hasil penelitian tahun 2012 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji t data post-test di peroleh t hitung = 

21,277, kemudian data tersebut di konsultasikan pada tabel t dengan   

 = 5% dengan dk = 66, maka diperoleh t table = 1,997. Berdasarkan 

kriteria, Ha diterima apabila t hitung ≥ t table. Karena nilai thitung = 21,277 

lebih besar dibandingkan dengan t tabel = 1,997 maka dapat dinyatakan 

bahwa ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen. Karena t berada pada daerah 

penerimaan Ha, maka dapat kita simpulkan bahwa hipotesis penelitian 

(Ha) yang menyatakan: “Ada peningkatan hasil belajar pada mata 

pelajaran gambar teknik kompetensi dasar menggambar proyeksi“ 

diterima. 

 

B. Pembahasan 

Hasil belajar kompetensi dasar menggambar proyeksi di SMK N 3 

Kendal masih dibawah KKM, untuk memenuhi kriteria kelulusan dalam 

pembelajaran. Dibutuhkan beberapa metode atau media yang tepat untuk  

mengatasi masalah tersebut. Rendahnya  hasil belajar yang dicapai siswa 

dalam mata pelajaran tersebut diatas, disebabkan oleh berbagai faktor. Antara 
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lain kurangnya media yang memadai sebagai sarana pembelajaran, sehingga 

Pembelajaran kurang bervariasi yang menyebabkan pemahaman siswa 

tentang cara menggambar proyeksi kurang maksimal. 

 Media yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan  tujuan 

yang hendak dicapai, merupakan salah satu kunci dari keberhasilan dalam 

proses belajar mengajar. Media merupakan alat yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim (guru) kepada penerima 

pesan (siswa). Selain mempunyai manfaat dan nilai, media film juga 

mempunyai sifat-sifat dasar dalam proses pembelajaran. Sifat-sifat dasar 

media film sebagai berikut; manipulasi ruang, peralihan waktu, penekanan 

waktu, perluasan waktu, menampakkan hal yang tak tampak, dan menahan 

gerakan.   

Penggunaan media film animasi pada saat pembelajaran teori dapat  

membantu guru untuk mengerahkan maksud dan tujuan proses belajar, media 

film yang dipaparkan kepada siswa tentang cara dan urutan dalam 

menggambar proyeksi dapat mempermudah penangkapan materi yang 

disampaikan dalam pembelajaran. Hasil belajar yang di peroleh siswa setelah 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media film mengalami 

peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang 

mengikuti pembelajaran tanpa menggunakan media film animasi.  

Alasan mengapa media pembelajaran dapat mempertinggi hasil 

belajar: 1)  Pembelajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa, 2) Bahan pembelajaran lebih jelas 

maknanya, sehingga dapat mudah dipahami oleh siswa dan memungkinkan 
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siswa menguasai tujuan dari pembelajaran, 3) Metode pembelajaran lebih 

bervariasi sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga 

apabila guru mengajar di setiap jam pelajaran, 4) Siswa lebih banyak 

melakukan aktivitas belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian dari 

guru. 

Penggunaan media film animasi dalam pembelajaran menggambar 

proyeksi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, hal ini terbukti pada saat proses pembelajaran dalam kelompok 

eksperimen berlangsung, seluruh siswa memperhatikan penjelasan materi 

gambar proyeksi yang disampaikan guru dengan menggunakan media film 

animasi. Tidak ada satupun siswa yang asik main atau bercanda dengan siswa 

lain. Pertanyaan dari guru yang ditujukan kepada beberapa siswa, dapat 

dijawab dengan benar. Dilihat dari aktivitas, perhatian, dan hasil belajar siswa 

pada kelompok eksperimen menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan 

dengan kelompok kontrol.  

Hasil analisis deskriptif post-test untuk kelompok eksperimen 

menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dari pada kelompok kontrol. 

Peningkatan ini dimungkinkan dengan penambahan media film animasi, 

sehingga pembelajaran menjadi lebih variatif dan siswa tidak merasa abstrak 

lagi dengan materi yang disampaikan 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Anam (2009), hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam membaca 

gambar proyeksi meningkat sebesar 12,16 dari hasil rata-rata tes awal (pre-

test) sebesar 77,38 dan hasil tes akhir (post-test) setelah diberi pembelajaran 
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dengan menggunakan media film animasi sebesar 89,54, dilihat dari hasil 

analisis uji-t diperoleh t hitung = 2,23. Hasil t hitung  lebih besar dari pada t table 

pada n = 30 dengan taraf signifikansi 5% di peroleh nilai t tabel = 2,01. Dari 

hasil ini maka dapat di simpulkan bahwa ada peningkatan kemampuan siswa 

dalam membaca gambar proyeksi pada siswa kelas 2 TPMI di SMK Dr. 

Tjipto Semarang setelah menggunakan media film dalam pembelajaran.  

Penelitian lain yang sependapat yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Margana (2007), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman dan 

keterampilan mahasiswa pada mata kuliah teknik mekanik meningkat setalah 

memanfaatkan peraga audio-visual dalam proses pembelajaran. Berdasarkan 

hasil penelitian, nilai rata-rata praktek kerja bangku angkatan sebelumnya 

sebesar 54,09. Meningkat menjadi 60,2 setelah pemanfaatan peraga audio-

visual dalam pembelajaran. Nilai rata-rata praktik kerja las angkatan 

sebelumnya sebesar60,85. Meningkat menjadi 61,2 setelah pemanfaatan 

peraga audio-visual dalam pembelajaran. Sedangkan nilai rata-rata pada 

praktik kerja plat angkatan sebelumnya sebesar 61,9. Meningkat menjadi 64,5 

setelah pemanfaatan peraga audio-visual dalam pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, penggunaan 

media film animasi dalam proses pembelajaran mata pelajaran gambar teknik 

kompetensi dasar menggambar proyeksi pada siswa kelas X TKR di SMKN 3 

Kendal dapat meningkatkan hasil belajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Rata-rata hasil belajar kompetensi dasar menggambar proyeksi untuk 

kelompok kontrol mencapai 67,35. Siswa yang mencapai ketuntasan  53% 

dengan jumlah 18 siswa sedangkan siswa yang tidak mencapai ketuntasan 

47% dengan jumlah 16 siswa.  

2. Rata-rata hasil belajar kompetensi dasar menggambar proyeksi untuk 

kelompok eksperimen mencapai 74,41. Siswa yang mencapai ketuntasan  

83% dengan jumlah 28 siswa sedangkan siswa yang tidak mencapai 

ketuntasan 17% dengan jumlah 6 siswa.  

3. Ada peningkatan hasil belajar kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. Rata-rata hasil belajar kelompok kontrol sebesar 67,35, 

sedangkan rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen sebesar 74,41. 

4.  Besar peningkatan hasil belajar kelompok eksperimen 42,20 sedangkan 

pada kelompok kontrol sebesar 34,56. 

B. Saran 

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan kesimpulan di atas sebagai 

berikut : 
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1. Penerapan media film animasi terbukti dapat meningkatkan hasil belajar 

kompetensi dasar menggambar proyeksi. Disarankan kepada para pengajar 

(guru) untuk menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media film 

animasi sehingga hasil belajar yang diperoleh lebih meningkat.  

2. Untuk para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis, maka perlu 

peninjauan pada permasalahan yang lain, seperti; metode pembelajaran atau 

media pembelajaran yang berbeda. Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian juga bisa diperluas.  
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Lampiran 1 

UJI KELAYAKAN 

FILM ANIMASI GAMBAR PROYEKSI 

 

Dengan ini telah dilakukan pengujian alat/media pembelajaran oleh ahli 

pada bidang gambar teknik, pada : 

Hari   : Kamis  

Tanggal  : 25 Oktober 2012 

Tempat  : Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, UNNES 

Menyatakan bahwa media film animasi gambar proyeksi LAYAK untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran pada maata pelajaran gambar teknik 

kompetensi dasar menggambar proyeksi di SMK. 

Hasil penilaian uji kelayakan media pembelajaran sebagai berikut : 

No Aspek penilaian Nilai 

1 Kualitas gambar 90 

2 Kualitas suara 85 

3 Alur cerita 85 

4 Kesesuaian materi 90 

 Jumlah  350 

Keterangan : 

Sangat layak  = ≥ 85 

Layak    = 75 - 84 

Cukup layak  = 65 – 74 

Kurang layak  = 55 – 64 

Tidak layak = ≤54 

 

Semarang, 25 Oktober 2012 

Ahli bidang gambar teknik      

 

 

M. khumaedi, M. Pd 

Nip. 19620913 199102 1 001 
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UJI KELAYAKAN 

FILM ANIMASI GAMBAR PROYEKSI 

 

Dengan ini telah dilakukan pengujian alat/media pembelajaran oleh ahli 

pada bidang media pembelajaran, pada : 

Hari   : Kamis  

Tanggal  : 26 Oktober 2012 

Tempat  : Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, UNNES 

Menyatakan bahwa media film animasi gambar proyeksi LAYAK untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran pada maata pelajaran gambar teknik 

kompetensi dasar menggambar proyeksi di SMK. 

Hasil penilaian uji kelayakan media pembelajaran sebagai berikut : 

No Aspek penilaian Nilai 

1 Kualitas gambar 85 

2 Kualitas suara 85 

3 Alur cerita 80 

4 Kesesuaian materi 90 

 Jumlah  340 

Keterangan : 

Sangat layak  = ≥ 85 

Layak    = 75 - 84 

Cukup layak  = 65 – 74 

Kurang layak  = 55 – 64 

Tidak layak = ≤54 

 

Semarang, 26 Oktober 2012 

Ahli media pembelajaran      

 

 

     Kukuh Santoso 
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UJI KELAYAKAN 

FILM ANIMASI GAMBAR PROYEKSI 

 

Dengan ini telah dilakukan pengujian alat/media pembelajaran oleh guru 

mata pelajaran gambar teknik di SMKN 3 Kendal, pada : 

Hari   : Kamis  

Tanggal  : 25 Oktober 2012 

Tempat  : Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, UNNES 

Menyatakan bahwa media film animasi gambar proyeksi LAYAK untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran pada maata pelajaran gambar teknik 

kompetensi dasar menggambar proyeksi di SMK. 

Hasil penilaian uji kelayakan media pembelajaran sebagai berikut : 

No Aspek penilaian Nilai 

1 Kualitas gambar 90 

2 Kualitas suara 92 

3 Alur cerita 84 

4 Kesesuaian materi 87 

 Jumlah  353 

Keterangan : 

Sangat layak  = ≥ 85 

Layak    = 75 - 84 

Cukup layak  = 65 – 74 

Kurang layak  = 55 – 64 

Tidak layak = ≤54 

 

Kendal, 27 Oktober 2012 

Guru mapel gambar teknik 

 

 

Krisno Wicaksono S. Pd 
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Lampiran 2 

KISI-KISI INSTRUMEN  

Variabel Indikator Materi Aspek 

hasil 

belajar 

Butir 

soal 

Jumlah 

soal 

Penilaian   

Menggambar 

proyeksi 
 Memahami 

kedudukan kertas 

untuk berbagai 
ukuran kertas 

gambar, membuat 

etiket gambar, 

dan membedakan 

cara menggambar 

proyeksi Amerika 

dan Eropa. 

 

 Ukuran kertas 

gambar 

 Garis gambar 

 Etiket gambar 

 Gambar proyeksi 
 

 

C-1 

 

 

1 

 

1 

 

20 

  Menggambar 

proyeksi dari 

suatu gambar 3 

dimensi dengan 

berbagai 

pandangan. 
 

 Pandangan depan 

 Pandangan 

belakang 

 Pandangan atas 

 Pandangan bawah 

 Pandangan 

samping kanan 

 Pandangan 

samping kiri 

 

 

C-1 

 

 

 

2,3, 

dan 4  

 

3 
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  Memahami cara 
meletakan ukuran 

pada gambar, 

membaca dan 

menafsirkan 

ukuran-ukuran 

pada gambar 
kerja. 

 Aturan memberi 
ukuran gambar 

 

 
C-1 

 
5 

 

 
1 

 
20 

 

Keterangan = C1 : Aspek analisis 
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Lampiran 3 

UJI VALIDITAS 

     Kriteria : Indikator Soal Valid jika rxy > 0,3 

   Hipotesis : 

      Ho : Soal valid 

     Ha : Soal tidak valid 

     Berikut ini contoh perhitungan validitas angket pada butir nomor 1. 

 

 

No.  No. Responden X Y X² Y² XY 

 

1 U 19 20 80 400 6400 1600 

 

2 U 31 20 80 400 6400 1600 

 

3 U 36 20 80 400 6400 1600 

 

4 U 27 20 70 400 4900 1400 

 

5 U 37 10 70 100 4900 700 

 

6 U 9 10 70 100 4900 700 

 

7 U 29 0 70 0 4900 0 

 

8 U 14 10 70 100 4900 700 

 

9 U 6 20 70 400 4900 1400 

 

10 U 24 10 70 100 4900 700 

 

11 U 11 10 60 100 3600 600 

 

12 U 25 0 60 0 3600 0 

 

13 U 29 20 60 400 3600 1200 

 

14 U 21 10 60 100 3600 600 

 

15 U 10 20 60 400 3600 1200 

 

16 U 31 10 60 100 3600 600 

 

17 U 13 10 60 100 3600 600 

 

18 U 7 10 50 100 2500 500 

 

19 U 1 20 50 400 2500 1000 

 

20 U 17 10 50 100 2500 500 

 

21 U 2 10 50 100 2500 500 

 

22 U 16 20 50 400 2500 1000 

 

23 U 20 10 40 100 1600 400 

 

24 U 35 10 40 100 1600 400 

 

25 U 25 10 40 100 1600 400 

 

26 U 32 10 40 100 1600 400 

 

27 U 33 10 40 100 1600 400 

 

28 U 8 10 30 100 900 300 

 

29 U 4 0 30 0 900 0 

 

30 U 27 0 20 0 400 0 
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31 U 22 0 20 0 400 0 

 

32 U 5 10 20 100 400 200 

 

33 U 15 10 10 100 100 100 

 
34 U 12 0 10 0 100 0 

 

35 U 3 0 0 0 0 0 

 

36 U 18 0 0 0 0 0 

 

37 U 35 0 0 0 0 0 

   
370 1740 5500 102400 21300 

         

Rumus : 

             

 
 

            

             

              

 
 

 

 

  

 

       

  

37 x 21300 

 

370 x 1740 

    rxy = 

            

             

 

37 x 5500 

 

370 
2
 37 x 102400  1740 

2
 

             rxy = 0,64 

          

             Indikator soal dikatakan valid apabila rxy > 0,3. Karena rxy = 0,6409 dan > 0,3,  

 maka dapat disimpulkan bahwa indikator soal no. 1 valid.  

    Untuk indikator soal selanjutnya dihitung menggunakan rumus yang sama. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

     2222
xyr
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UJI INSTRUMEN 

       No.  No. Responden 1 2 3 4 5 y y² 

1 U 19 20 20 10 10 20 80 6400 

2 U 31 20 10 10 20 20 80 6400 

3 U 36 20 20 10 10 20 80 6400 

4 U 27 20 10 10 10 20 70 4900 

5 U 37 10 0 20 20 20 70 4900 

6 U 9 10 20 10 20 10 70 4900 

7 U 29 0 20 20 20 10 70 4900 

8 U 14 10 10 20 10 20 70 4900 

9 U 6 20 10 10 10 20 70 4900 

10 U 24 10 20 20 10 10 70 4900 

11 U 11 10 20 10 10 10 60 3600 

12 U 25 0 20 20 10 10 60 3600 

13 U 29 20 10 10 10 10 60 3600 

14 U 21 10 10 10 20 10 60 3600 

15 U 10 20 10 10 20 0 60 3600 

16 U 31 10 0 20 20 10 60 3600 

17 U 13 10 10 10 10 20 60 3600 

18 U 7 10 20 10 10 0 50 2500 

19 U 1 20 0 10 10 10 50 2500 

20 U 17 10 10 0 20 10 50 2500 

21 U 2 10 10 10 10 10 50 2500 

22 U 16 20 10 0 10 10 50 2500 

23 U 20 10 10 0 10 10 40 1600 

24 U 35 10 0 10 10 10 40 1600 

25 U 25 10 20 10 0 0 40 1600 

26 U 32 10 0 10 10 10 40 1600 

27 U 33 10 10 10 10 0 40 1600 

28 U 8 10 10 0 0 10 30 900 

29 U 4 0 0 10 10 10 30 900 

30 U 27 0 10 0 10 0 20 400 

31 U 22 0 10 10 0 0 20 400 

32 U 5 10 10 0 0 0 20 400 

33 U 15 10 0 0 0 0 10 100 

34 U 12 0 0 0 10 0 10 100 

35 U 3 0 0 0 0 0 0 0 

36 U 18 0 0 0 0 0 0 0 

37 U 35 0 0 0 10 0 0 0 
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  ∑X 370 350 320 380 330 1740 102400 

  ∑X² 5500 5300 4400 5400 4900 K     = 5 

  ∑XY 21300 20100 19100 21400 20500 ∑Si² = 246,547 

  rxy 0,641 0,569 0,662 0,636 0,785 st²   = 571,471 

  Kriteria  VALID VALID VALID VALID VALID r11   =  0,711 

  Si² 50,000 55,255 45,345 41,592 54,354     
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Lampiran 4 
              Perhitungan Reliabilitas Instrumen 

Hipotesis : 
               

Ho : Instrumen reliabel 

          Ha : Instrumen tidak reliabel 

        

Rumus : 

 

 
 

               

                  

Apabila r11 > 0,7, maka instrumen tersebut reliabel 

       Perhitungan 

               
 

1. Varians Total 
 

        
 

           
 

           
 

           
 

        
 

   
102400 
 

 

1740 

        
 

St
2
 = 

36 

        
 

36 

        
 

  

= 571,471 

           
 

         
 

2. Varians 

               
 

       

 
 

 

 

        

 

Si1
2
 = 

5500 

 

5500 

        
 

  37 = 50,00 
 

     
 

37 
   

     
 

   
      

   
     

 
Varians butir soal selanjutnya dihitung dengan rumus yang sama. 

 
     

 

                 
 

si
2
 = 

246,55 

            
 

           
 

3. Koefisien reliabilitas 

         
 

 

 

 

 
 

5 

 
1 

- 

 

246,55 

      

 

 
r11 = 5 - 1 

 

571,471 

      
 

 
 

               
 

 

r11 = 0,711 

           
 

      
           

 

Karena r11 > 0,7 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 
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Lampiran 5 

INSTRUMEN UJI COBA 

 

Jenjang Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan 

Progam keahlian  : Teknik Kendaraan Ringan 

Mata Pelajaran       : Gambar teknik 

Waktu   : 60 Menit 

Jumlah Soal  : 5 Soal 

 

 

Soal :  

Buatlah gambar proyeksi Amerika dari sebuah benda di atas pada kertas 

gambar A3, pada gambar cantumkan keterangan ukuran sesuai dengan ukuran 

yang sebenarnya. pandangan depan sesuai dengan arah anak panah. 

1. Buatlah etiket gambar standar model penunjukan proyeksi dan sesuaikan 

dengan kedudukan kertas untuk ukuran kertas A3! 

2. Buatlah gambar pandangan depan! 

3. Buatlah gambar pandangan atas! 

4. Buatlah gambar pandangan samping kanan! 

5. Berikan keterangan ukuran gambar sesuai dengan ukuran yang ada pada 

gambar. 
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Lampiran 6 

A. Ukuran kertas gambar 

Untuk membuat gambar teknik mesin, dilakukan dengan 

menggunakan ukuran kertas yang sudah standar. Ada beberapa macam 

ukuran kertas gambar yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan 

gambar yang akan dibuat. Ukuran-ukuran gambar tersebuta adalah seperti 

terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 1. Ukuran kertas gambar 

Standar Lebar Panjang Tepi kiri Tepi lain 

A0 841 1189 20 10 

A1 594 841 20 10 

A2 420 594 20 10 

A3 297 420 20 10 

A4 210 297 20 5 

A5 148 210 20 5 

A6 105 148 20 5 

 

 Dalam penggunaan kertas gambar tidak boleh sembarngan, harus 

di buat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Untuk kertas gambar 

ukuran A3, A2, A1, dan A0, kedudukan kertasnya adalah mendatar (lebar 

pada arah tegak dan panjang pada arah datar), sedangkan untuk kertas 

gambar ukuran A4, A5, dsan A6, kedudukan kertasnya adalah (lebar pada 

arah datar dan panjang pada arah tegak). Contoh kedudukan kertas sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

10 20 
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  Gambar 1. Kedudukan gambar untuk ukuran kertas A3, A2, A1, 

dan A6. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kedudukan kertas untuk ukuran kertas A4, A5, dan A6. 

 

B. Garis gambar 

Dalam gambar teknik mesin dipergunakan beberapa macam garis 

yang mempunyai fungsi berbeda-beda sesuai dengan tujuanya. Adapun 

fungsi, bentuk dan tebal garis yang dipergunakan dalam gambar teknik 

mesin adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Jenis-jenis garis gambar. 

Bentuk garis Nama garis Tebal garis Fungsi  

 Garis kontinu (tebal) 0,5 - 0,7 Garis benda, garis 
nyata 

 Garis kontinu (tipis) 0,1 – 0,2 Garis ukuran, garis 

10 

20 

5 

5 

5 
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bantu, garis ulir, garis 

arsir. 

  ........................... Garis putus-putus  

(tebal sedang) 

0,5 - 0,7 Garis bayang-bayang. 

 Garis titik garis 

(tebal) 

0,5 - 0,7 Garis potong 

. Garis titik garis 

(tipis) 

0,1 – 0,2 Garis sumbu, garis 

lipatan 

 Garis bebas (tipis) 0,1 – 0,2 Garis potong 

..         ..        ..  Garis titik dua garis 

(tipis) 

0,1 – 0,2 Garis bagian bergerak, 

garis di depan bidang 

potong, garis bentuk 

awal. 

 

 

C. Etiket gambar 

Etiket gambar digunakan untuk menjelaskan apa yang ada 

digambar, di dalam gambar teknik etiket gambar biasanya terletak di 

sebelah bawah atau bawah bagian kanan. Bentuk etiket yang sering 

digunakan dalam menggambar proyeksi adalah etiket gambar standar 

model penunjukan proyeksi. Contoh etiket gambar sebagai berikut:  

 

Gambar 3. Etiket gambar standar model penunjukan proyeksi. 

 

D. Skala gambar 

Skala gambar digunakan apabila benda yang digambar akan 

diperbesar atau diperkecil. Skala untuk pembesaran dan pengecilan yang 

dinormalisasikan. 
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1. Untuk pembesaran 

1 : 2 1 : 5 1 : 10 

1 : 20 1 : 50 1 : 100 

1 : 200 1 : 500 1 : 1000 

 

2. Untuk pengecilan 

2 : 1 5 : 1 10 : 1 

 

E. Ukuran gambar 

Ukuran gambar digunakan untuk menunjukkan panjang, lebar, 

tinggi atau diameter benda, pada suatu gambar harus dicantumkan ukuran 

sehingga lebih mudah untuk dibaca. Menurut Sato (2000:114), penyusunan 

ukuran gambar kerja dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: ukuran 

berantai, ukuran sejajar, ukuran berurutan dan ukuran gabungan. 

                                                                          

Gambar 4. Contoh ukuran berantai dan ukuran sejajar  

                       
Gambar 5. Contoh ukuran gambar berurutan dan ukuran gabungan 
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Penempatan angka ukuran pada gambar mengikuti prosedur, 

ukuran harus diletakkan 1 mm di atas garis ukur, tepat di tengah-tengah 

dan teratur, angka harus jelas, ukuran dibawah 10 mm tanda panah 

diletakkan di luar arah ukur dan ukuranya di letakkan di atas atau di 

samping tanda panah, dimulai dari ukuran yang paling kecil, semua ukuran 

gambar dalam satuan mm dan tidak perlu dicantumkan, kecuali dalam 

ukuran lain harus di cantumkan. 

F. Gambar proyeksi 

Gambar proyeksi adalah gambar dari suatu benda yang 

diproyeksikan secara tegak lurus pada bidang dua dimensi atau kertas 

gambar sesuai dengan ketentuan dari jenis proyeksi yang digunakan. 

Agar gambar dapat dibaca oleh teknisi, gambar harus dibuat 

dengan pandangan yang cukup. Pandangan gambar yang kurang akan 

menyebabkan kesulitan dalam menginterprestasikan maksud dari gambar, 

demikian pula gambar yang berlebihan dalam pandangan akan 

menyebabkan gambar menjadi rumit, sehingga kesannya gambar menjadi 

tumpang tindih (over lap). Jumlah pandangan harus dibatasi seperlunya, 

tetapi harus bisa memberikan gambaran bentuk benda secara lengkap. 

Dalam penyajian pandangan sebuah benda, pandangan depan 

merupakan pokok dari gambar tersebut, sedangkan pandangan yang lain 

berfungsi untuk memperjelas. Apabila pandangan depan sudah 

memberikan satu kesimpulan mengenai bentuk dan ukuran-ukuran benda 

yang lengkap, maka tidak perlu dibuat pandangan yang lain. 

Penentuan pandangan gambar yang baik yaitu tidak berlebihan atau 

kurang. Ketentuan umum untuk memilih pandangan yaitu: 1) Menentukan 

jumlah pandangan yang cukup, 2) Memilih pandangan yang bisa 

memperlihatkan bentuk benda paling baik, 3) Mengutamakan pandangan 
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dengan garis yang tidak kelihatan, 4) Pandangan kanan lebih utama dari 

pada pandangan yang kiri, kecuali pandangan kiri memberikan keterangan 

yang lebih banyak, 5) Pandangan atas lebih utama dari pada pandangan 

bawah, kecuali pandangan bawah memberikan keterangan yang lebih 

banyak, 6) Memilih pandangan yang sekiranya dapat mengisi ruang 

gambar dengan baik. 

Macam-macam pandangan dalam gambar proyeksi sebagai berikut: 

1) Gambar proyeksi pada bidang proyeksi di depan benda disebut 

pandangan depan, 2) Gambar proyeksi pada bidang proyeksi di atas benda 

disebut pandangan atas, 3) Gambar proyeksi dengan bidang proyeksi di 

sebelah kanan benda disebut pandangan samping kanan, 4) Demikian 

seterusnya (lihat gambar 1). 

 

Keterangan: 

A : Pandangan depan 

B : Pandangan atas  

C : Pandangan samping kiri 

D : Pandangan samping kanan 

E : Pandangan bawah 

F : Pandangan belakang 

 

 

 

Gambar 6. Bidang-bidang proyeksi. 

 

Bidang ruang gambar proyeksi dibagi menjadi empat bagian yang 

dibatasi oleh bidang depan, bidang vertikal, dan bidang horisontal. Ruang 

yang dibatasi tersebut dikenal dengan sebutan kuadran.Ruang di atas 

bidang H, di depan bidang D, dan di samping kanan bidang V di sebut 

kuadran I. Ruang yang berada di atas bidang H, di depan bidang D, dan 

di sebelah kiri bidang V disebut kuadran II. Ruang di sebelah kiri bidang 

V, di bawah bidang H, dan di depan bidang D disebut kuadran III. Ruang 
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yang berada di bawah bidang H, di depan bidang D, dan di sebelah kanan 

bidang V disebut kuadran IV. Posisi kuadran I, II, III, dan IV dapat 

dilihat pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 7. Letak kuadaran 

Ada dua cara untuk menggambar proyeksi, yaitu proyeksi sistem 

Amerika dan proyeksi sistem Eropa. 

Proyeksi sistem Amerika adalah proyeksi sudut ketiga, dimana untuk 

memproyeksikan benda pada bidang proyeksi ini, seolah-olah benda 

ditarik ke bidang proyeksi.Dengan demikian apabila bidang-bidang 

proyeksi dibuka sebagai berikut: 
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Gambar 8. Proyeksi Amerika. 

Bidang-bidang H,V,dan D untuk proyeksi di kuadran III yang telah 

dibuka sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

H : Pandangan atas 

D : Pandangan depan 

V : Pandangan samping kanan 

Gambar 9. Pandangan proyeksi Amerika. 

 

Proyeksi sistem Eropa adalah proyeksi sudut pertama, dimana 

untuk memproyeksikan benda di bidang proyeksi ini, seolah-olah benda 

didorong ke bidang proyeksi. Dengan demikian jika bidang proyeksi 

tersebut dibuka sebagai berikut : 

Bidang H 

(Horisontal) 

Bidang V 

(Vertikal) 

Bidang D 

(Depan) 
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Gambar 10. Proyeksi Eropa 

Bidang-bidang H,V,dan D untuk proyeksi di kuadran I yang telah 

dibuka sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  V : Pandangan samping kanan 

  D : Pandangan depan 

         H : Pandangan atas 

Gambar 11. Pandangan proyeksi Eropa. 

 

Berdasarkan kedua cara menggambar proyeksi lurus yang telah 

dijelaskan di atas, dapat kita lihat bahwa proyeksi sistem Amerika 

Bidang V 

(Vertikal) 

Bidang D 

(Depan) 

Bidang H 

(Horisontal) 
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penggunaannya lebih rasional dan mudah dipahami. Atas dasar itulah 

proyeksi sistem Amerika lebih luas pemakaianya dibandingkan dengan 

proyeksi sistem Eropa.

 

 

  Gambar 13. Perbandingan proyeksi Amerika dan Eropa. 

Menurut Giesecke (2001:199-200), perbedaan antara proyeksi 

Amerika dan Eropa ditunjukkan pada susunan pandanganya. Pandangan 

pada proyeksi Eropa letaknya berlawanan. Pandangan kiri terletak di 

kanan, pandangan kanan terletak di kiri, pandangan atas terletak di bawah, 
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dan pandangan bawah terletak di atas. Sedangkan letak pandangan pada 

proyeksi Amerika masih tetap. Atas dasar itu proyeksi sistem Amerika 

digunakan sebagai standar ISO diseluruh negara besar di dunia, karena 

proyeksi Amerika lebih mudah dibaca dan jarang terjadi salah pengertian. 

Untuk menghindari kesalahan dalam pembacaan gambar, perlu 

dicantumkan lambang proyeksi pada etiket gambar. Lambang proyeksi 

dapat dilihat pada gambar di atas. 
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Lampiran 7 

PERTANYAAN-PERTANYAAN SISWA PADA SAAT PEMBELAJARAN 

MENGGAMBAR PROYEKSI  

 

No. Pertanyaan Nama siswa Kelas  

1 Bagaimana cara membuat 

garis tepi dan etiket gambar 

untuk ukuran kertas A3 dan 

A4 gambar? 

Irfan Murtando X TKR 3 

(kelompok eksperimen) 

2 Cara menentukan gambar 

pandangan depan dari suatu 

benda 3 dimensi? 

Aditia kurniawan X TKR 3 

(kelompok eksperimen) 

3 Perbedaan proyeksi Amerika 

dan proyeksi Eropa 

Surya Arif W X TKR 3 

(kelompok eksperimen) 

4 Apa fungsi dari ukuran 

gambar yang ada pada 

gambar? 

Nanang A X TKR 3 

(kelompok eksperimen) 

5 Kenapa pandangan yang 

sering dipakai dalam 

menggambar proyeksi hanya 

memakai 3 pandangan, 

padahal jumlah pandangan 

dalam gambar proyeksi ada 6? 

Syaifudin Zhuhri X TKR 2 

(kelompok kontrol) 

6 Lambang untuk proyeksi 

Amerika dan Eropa seperti 

apa? 

Abdul Fajar X TKR 2 

(kelompok kontrol) 

(Sumber : Hasil penelitian di SMK N Kendal) 

 

 Berdasarkan tabel pertanyaan siswa pada saat pembelajaran menggambar 

proyeksi berlangsung, jumlah siswa yang bertanya pada kelompok eksperimen 

lebih banyak di bandingkan dengan kelompok kontrol. Dari hasil ini maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa, aktivitas belajar dengan menggunakan media film 

animasi pada kelompok eksperimen lebih efektif dan menarik. 
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Lampiran 8 

Foto pembelajaran kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 
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