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ABSTRAK 

 

Amirudin Baharsyah. 2014. Pengembangan Media Pembelajaran pada 
Kompetensi Dasar Menggunakan Perkakas Tangan dengan Pendekatan 
Kurikulum 2013 di SMK Negeri 1 Kedungwuni. Drs. Karsono, M.Pd. Program 
Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 
 

Belum tersedianya bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum 2013 dan 
adanya potensi berupa media pembelajaran power point dan fasilitas pendukung 
pembelajaran berbasis teknologi informasi menjadi alasan yang kuat untuk 
penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui kelayakan media 
pembelajaran flash yang dikembangkan dari media pembelajaran power point 
pada kompetensi dasar menggunakan perkakas tangan dengan pendekatan 
kurikulum 2013; 2) mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara kelompok 
eksperimen (yang menggunakan media pembelajaran flash) dan kelompok kontrol 
(yang menggunakan media pembelajaran power point) dan 3) mengetahui 
peningkatan hasil belajar siswa kelompok eksperimen pada kompetensi dasar 
menggunakan perkakas tangan. 
 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Reseach and Development 
(R&D). Dengan mengadaptasi prosedur penelitian R&D maka peneliti 
merumuskan tahapan penelitian ini yang meliputi: 1) potensi dan masalah; 2) 
pengumpulan data; 3) desain produk; 4) validasi desain; 5) revisi desain; 6) uji 
coba produk; 7) revisi produk dan 8) produksi media pembelajaran flash. 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran yang telah 
dikembangkan sangat layak digunakan sebegai media pembelajaran. Dari rata-rata 
skor validator ahli materi sebesar 53,33 (88,89%) dinyatakan sangat layak, 
sedangkan skor rata-rata ahli media sebesar 67,00 (89,33%) dinyatakan sangat 
layak. Selain kelayakan, media pembelajaran juga diujicobakan dan hasilnya 
terjadi perbedaan yang signifikan. Hasil tersebut adalah untuk thitung pengetahuan = 
5,30 > ttabel = 1,67 dan thitung keterampilan = 7,58 > ttabel = 1,67 berada pada daerah 
penolakan Ho, maka dapat disimpulkan kelompok eksperimen lebih baik dari 
pada kelompok kontrol. 
 
Kata Kunci: Pengembangan, media pembelajaran, perkakas tangan, kurikulum 

2013 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tahun 2013 merupakan awal diterapkanya kurikulum baru di Indonesia. 

Kurikulum tersebut tidak lain adalah kurikulum 2013. Sesuai dengan 

namanya, kurikulum ini mulai di implementasikan pada tahun 2013. Berbagai 

upaya pun disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna 

memperlancar implementasi kurikulum 2013. Mulai dari sosialisasi hingga 

pelatihan-pelatihan terhadap guru pun dilakukan. 

Namun demikian, kenyataan di lapangan masih banyak sekolah-sekolah 

dan para guru yang belum siap terhadap implementasi kurikulum 2013. Salah 

satunya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kedungwuni yang 

merupakan SMK Teknologi dan Rekayasa. Hal ini dapat dilihat dengan 

kesulitannya guru dalam memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan 

kurikulum 2013. Di SMK Negeri 1 Kedungwuni bahan ajar kurikulum 2013 

untuk Paket Keahlian Teknik Pemesinan belum ada sama sekali. Jadi guru-

guru masih menggunakan bahan ajar dengan kurikulum sebelumnya, yaitu 

KTSP 2006. Untuk kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan masih 

menggunakan metode ceramah dan demonstrasi serta dengan menggunakan 

media pembelajaran seperti buku, jobsheet serta video dan power point untuk 

mata pelajaran tertentu saja. Sedangkan untuk pembelajaran pada mata 

pelajaran teori teknologi mekanik yang mana didalamnya terdapat 
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kompetensi dasar menggunakan perkakas tangan hanya menggunakan buku 

teks dan power point sebagai media pembelajaran. Padahal pada 

implementasi kurikulum 2013 semua pembelajaran diharapkan 

memanfaatkan teknologi informasi sebagai pendukung pembelajaran. Selain 

itu, jika dilihat dari fasilitas yang ada di SMK Negeri 1 Kedungwuni setiap 

ruang kelas telah memiliki LCD Proyektor, setiap Paket Keahlian pun 

memiliki LCD Proyektor masing-masing dan hampir setiap guru memiliki 

laptop serta adanya laboratorium komputer di Paket Keahlian Teknik 

Pemesinan. Fasilitas – fasilitas yang sangat mendukung ini seharusnya dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan semangat kurikulum 2013, yang mana 

pembelajarannya didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi. 

Sehingga sangat perlu dikembangkan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi yang dapat diterapkan dengan pertimbangan fasilitas yang telah ada 

di SMK Negeri 1 Kedungwuni. 

Pengembangan media pembelajaran akan diarahkan ke media 

pembelajaran flash. Flash menjadi suatu pilihan dengan pertimbangan bahwa 

media pembelajaran flash memiliki banyak kelebihan menarik minat belajar 

siswa. Hal ini dapat dimengerti karena pada media pembelajaran flash dapat 

disisipkan video, animasi, garfis ataupun suara. Beberapa penelitian 

penggunaan media pembelajaran flash terhadap prestasi belajar siswa, 

menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar siswa dan terjadi perbedaan 

yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol. 

Menurut Ramadhian dkk. (2012:13) terdapat perbedaan 
tingkat pemahaman siswa antara yang menggunakan 
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pembelajaran dengan media animasi sistem bahan bakar 
konvensional dengan siswa yang menggunakan pembelajaran 
ceramah konvensional pada siswa kelas X otomotif di SMK 
Yosef Cepu. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata 
pada post-test, pembelajaran siswa yang menggunakan media 
animasi pada sistem bahan bakar konvensional mempunyai nilai 
rata-rata 80,17 dan pembelajaran siswa yang menggunakan 
ceramah konvensional mempunyai rata-rata 71,29. 

Menurut Prayogo dkk. (2012:36) penerapan media pembelajaran 

berbasis animasi macromedia flash terdapat efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar materi kompresor dalam mata kuliah pompa dan kompresor pada 

mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin FT UNNES. 

Menurut Hendarto dkk. (2012:43) dalam penelitiannya yang 
berjudul Pemahaman  Sistem Bahan Bakar Konvensional 
Menggunakan Media Animasi di SMK Yosep Cepu menyatakan 
bahwa prestasi belajar siswa mengalami peningkatan yang 
signifikan dengan video animasi berdasarkan pada perbandingan 
kelompok eksperimen terhadap kelompok kontrol. Untuk hasil 
belajar kelompok kendali  diperoleh hasil rata-rata sebesar 69,08, 
dengan peningkatan hanya sebesar 18,79% dan rata-rata hasil 
belajar pada kelompok eksperimen sebesar 71,89, dengan 
peningkatan sebesar 29,79%, dapat diketahui terjadi peningkatan 
hasil belajar siswa berdasarkan perbandingan antara kelompok 
eksperimen terhadap kelompok kendali. 

Menurut Parmanto dkk. (2012:48) dalam penelitiannya yang berjudul 

Keefektifan Penggunaan Media Animasi Macromedia Flash pada materi 

Kompresor mengatakan bahwa ada pengaruh penggunaan media 

pembelajaran interaktif macromedia flash professional 8 terhadap prestasi 

belajar materi sistem kelistrikan bodi sepeda motor pada mahasiswa 

Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. 

Menurut Nursofi dan Budiyono (2011:29) dalam penelitiannya yang 

berjudul Prnrrapan Media Pembelajaran Berbasis Macromedia Flash untuk 
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meningkatkan Hasil Belajar Teknik Pelapisan dan Korosi mengatakan bahwa 

melalui penerapan media pembelajaran berbasis macromedia flash dapat 

meningkatkan hasil belajar teknik pelapisan dan korosi mahasiswa teknik 

mesin secara signifikan. 

Permasalah diatas harusnya ditanggapi dengan positif, dimana masih 

sangat berkurangnya perangkat pembelajaran berbasis kurikulum 2013. 

Media pembelajaran yang merupakan bagian dari perangkat pembelajaran, 

maka dari itu peneliti bermaksud mengembangkan media pembelajaran pada 

kompetensi dasar menggunakan perkakas tangan dengan pendekatan 

kurikulum 2013 di SMK Negeri 1 Kedungwuni. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Batasan penelitian dibuat untuk memfokuskan penelitian sehingga hasil 

penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Batasan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Media pembelajaran yang dikembangkan adalah media pembelajaran 

power point menjadi media pembelajaran flash dengan menggunakan 

software Swishmax 3. 

2. Kompetensi dasar yang akan dibahas dalam media pembelajaran flash 

adalah kompetensi dasar  teori menggunakan perkakas tangan yang terdiri 

dari ragum, palu, kikir, gergaji tangan, pahat tangan, tap dan snei sebagai 

penunjang kegiatan pembelajaran praktikum perkakas tangan. 
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3. Media pembelajaran yang dikembangkan menggunakan pendekatan 

kurikulum 2013. 

4. Pengembangan media pembelajaran pada kompetensi dasar menggunakan 

perkakas tangan dengan tujuan meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Apakah media pembelajaran flash yang dikembangkan dari media 

pembelajaran power point pada kompetensi dasar menggunakan perkakas 

tangan dengan pendekatan kurikulum 2013 layak sebagai media 

pembelajaran? 

2. Apakah tedapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelompok 

eksperimen (yang menggunakan media pembelajaran flash) dan kelompok 

kontrol (yang menggunakan media pembelajaran power point) pada 

komptensi dasar menggunakan perkakas tangan? 

3. Apakah ada peningkatan hasil belajar siswa kelompok eksperimen (yang 

menggunakan media pembelajaran flash) pada komptensi dasar 

menggunakan perkakas tangan ? 

 

D. Penegasan Istilah 

1. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan pendidik dalam 

proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan pesan pembelajaran 
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(Rifa’i dan Anni, 2010:196). Dari pengertiam tersebut dapat diarikan bahwa 

media pembelajaran merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk 

menunjang suatu proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran lebih 

menyenangkan dan mempermudah pemahaman suatu konsep materi oleh 

peserta didik.  

2. Perkakas Tangan 

Perkakas tangan merupakan sekumpulan alat yang dioperasikan 

menggunakan tangan dan biasa digunakan dalam bengkel kerja bangku. 

Alat-alat tersebut antara lain: ragum, palu, kikir, gergaji tangan, pahat 

tangan, tap dan snei. 

3. Pendekatan Kurikulum 2013 

Pendekatan kurikulum 2013 merupakan suatu proses dengan 

berpedoman pada kurikulum 2013. Sehingga dalam proses pembuatan 

media pembelajaran flash menggunakan pedoman pada kurikulum 2013. 

Tema kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang : 

produktif, kreatif, inovatif, akeftif; melalui penguatan sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan yang terintegrasi (Mulyana,2014:99). Kurikulum 2013 

difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, 

sehingga dapat dikatakan bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum 

berbasis kompetensi dan karakter. Dalam hal pengembangan media 

pembelajaran berpendekatan kurikulum 2013 maka media pembelajaran 

tersebut akan menonjolkan aspek pengamatan. Sehingga siswa dalam 

menggunakan media pembelajaran akan disuguhkan macam-macam animasi 
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untuk diamati sehingga akan menimbulkan sebuah pertanyaan pada diri 

siswa. Karena timbulkan pertanyaan maka siswa akan menalar isi dari 

macam-macam animasi pada media pembelajaran sehingga siswa akan 

mencoba melakukan simulasi sesuai dengan macam-macam animasi 

tersebut. Dan yang terakhir siswa akan mengkomunikasikan apa yang dia 

dapatkan dari macam-macam animasi media pembelajaran kepada teman 

sejawatnya. 

 

E. Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kelayakan media pembelajaran flash yang dikembangkan dari 

media pembelajaran power point pada kompetensi dasar menggunakan 

perkakas tangan dengan pendekatan kurikulum 2013. 

2. Mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara kelompok eksperimen 

(yang menggunakan media pembelajaran flash) dan kelompok kontrol 

(yang menggunakan media pembelajaran power point) pada komptensi 

dasar menggunakan perkakas tangan. 

3. Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa  kelompok eksperimen (yang 

menggunakan media pembelajaran flash) pada kompetensi dasar 

menggunakan perkakas tangan. 
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F. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis kepada siswa, guru, peneliti dan dunia pendidikan. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini yaitu berupa media pembelajaran flash pada 

kompetensi dasar menggunakan perkakas tangan dengan pendekatan 

kurikulum 2013 dapat menunjang kegiatan pembelajaran pada 

kompetensi dasar menggunakan perkakas tangan di SMK Negeri 1 

Kedungwuni. 

b. Ikut serta menyumbangkan ide alternatif  dalam rangkah mensukseskan 

implementasi kurikulum 2013 di SMK Negeri 1 Kedungwuni. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Siswa menjadi termotivasi untuk belajar dan mudah dalam 

memahami materi menggunakan perkakas tangan dengan benar melalui 

media pembelajaran flash  dengan pendekatan kurikulum 2013. 

b. Bagi Guru 

Guru dapat menjadikan media pembelajaran flash pada 

kompetensi dasar menggunakan perkakas tangan dengan pendekatan 

kurikulum 2013 sebagai pendukung implementasi kurikulum 2013. 

c. Bagi Peneliti 
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Peneliti dapat lebih mengetahui proses pembuatan media 

pembelajaran flash pada kompetensi dasar menggunakan perkakas 

tangan dengan pendekatan kurikulum 2013 yang benar dan berkualitas. 

d. Bagi Dunia Pendidikan 

Dunia pendidikan di era digital seperti sekarang sangat banyak 

membutuhkan referensi berbasis teknologi informasi.  Dan dengan 

adanya implementasi kurikulum 2013 yang sangat kurang referensi 

pembelajaran maka hasil penelitian ini yaitu berupa media 

pembelajaran flash pada kompetensi dasar menggunakan perkakas 

tangan dengan pendekatan kurikulum 2013 akan sangat mendukung 

untuk mensukseskan implementasi kurikulum 2013. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Briggs dalam Rifa’i dan  Anni (2010:191) 

adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi peserta didik 

sedemikian hingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Sedangkan 

menurut Gagne dalam Rifa’i dan Anni (2010:192) pembelajaran 

merupakan serangkaian peristiwa internal peserta didik yang dirancang 

untuk mendukung proses internal belajar. Berdasarkan kedua pengertian 

tersebut dapat simpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu peristiwa 

atau kejadian yang dirancang untuk mempengaruhi peserta didik 

sehingga peserta didik mendapatkan kemudahan dalam proses belajar. 

b. Pengertian Belajar 

Menurut Gage dan Berliner dalam Rifa’i dan Anni (2010:82) 

menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu organisme 

mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. 

Menurut Morgan dkk. dalam Rifai dan Anni (2010:82) menyatakan 

bahwa belajar  perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil 

praktik atau pengamalan.  



11 
 

 
 

Menurut Slavin dalam Rifa’i dan Anni (2010:82) menyatakan 

bahwa belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh 

pengalaman. 

Berdasarkan ketiga pengertian belajar diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku 

yang disebabkan oleh pengalaman atau praktik. 

c. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahaan perilaku yang diperoleh 

peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek 

tersebut, tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik (Rifa’i & 

Anni, 2011:85). Hasil belajar yang lebih diperhatiakan pada penelitian ini 

adalah pada komptensi pengetahuan dan komptensi keterampilan. 

Kompetensi pengetahuan yang dimaksud adalah kemampuan siswa 

dalam mengathui dan memahami materi pembelajaran. Sedangkan 

komptensi keterampilan yang dimaksud adalah kemampuan siswa untuk 

mengaplikasikan materi pembelajaran yang telah diterima. 

2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan pendidik dalam 

proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan pesan pembelajaran 

(Rifa’i dan Anni, 2010:196). Media pembelajaran dan teknologi memiliki 

keterkaitan yang cukup erat. Hal ini mengakibatkan munculnya 

perkembangan teknologi media pembelajaran. Salah satunya adalah media 

pembelajaran flash. Media pembelajaran flash ini memiliki berbagai macam 
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bentuk antara lain permainan, soal-soal, dan materi seutuhnya. Hal ini 

tentunya menjadi nilai positif untuk perkembangan dunia pendidikan. 

a. Pengertian Media Pembelajaran Flash 

Flash merupakan teknologi pengolahan grafis bergerak seperti 

animasi. Animasi pada flash adalah animasi dua dimensi. Pengunaan 

teknologi flash di dunia pendidikan sangatlah banyak. Hal ini dapat 

dilihat dengan menggeliatnya industri media pembelajaran flash. Dengan 

teknologi flash pengajar dapat dengan mudah menjelaskan suatu konsep 

materi pembelajaran.  

b. Unsur-unsur Penyusun Media Pembelajaran Flash 

Struktur media pembelajaran flash meliputi enam komponen, yaitu 

judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi 

pendukung, latihan, dan penilaian (Prastowo, 2013:333). 

c. Langkah-langkah Penyusunan Media Pembelajaran Flash 

Menurut Prastowo (2013:334) langkah-langkah penyusunan media 

pembelajaran flash adalah sebagai berikut. 

1) Judul diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok 
sesuai dengan besar kecilnya materi. 

2) Petunjuk pembelajaran dituliskan secara jelas supaya 
peserta didik mudah dalam mengunakannya. 

3) Informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, dan 
menarik dalam bentuk tertulis atau gambar diam ataupun 
gambar bergerak. 

4) Tugas-tugas ditulis dalam bentuk program interaktif. 
5) Penilaian dapat dilakukan terhadap hasil karya dari tugas 

yang diberikan pada akhir pembelajaran, yang dapat 
dilihat oleh pendidik melalui komputer. 

6) Gunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya 
materi, misalnya biku, majalah, internet, dan jurnal hasil 
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penelitian sebagai bahan membuat program media 
pembelajaran flash. 

3. Swishmax 

a. Spesifikasi Hardware 

Program SwishMax membutuhkan beberapa klasifikasi hardware 

untuk dapat berjalan dengan baik. Syarat minimun hardware yang harus 

dipenuhi adalah : windows 95/98/NT4/2000/XP, pentium P2, 64Mb 

RAM, dan monitor 800x600 pixel dengan 256 warna (Syarif, 2005:2). 

b. Antarmuka SwishMax  

SwishMax memiliki tampilan antarmuka/ ruang kerja yang cukup 

bagus, yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu : 

1) Main menu 

2) Toolbox 

3) Toolbar-toolbar termasuk toolbar Standar, insert, dan control 

4) Panel-panel termasuk panel Timeline, Outline, Layout, dan Text 

5) Status Bar 

Setiap komponen tersebut diatas masing-masing memiliki berbagai 

macam fungsi dan fasilitas yang mendukung dalam pembuatan animasi 

flash. 
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Gambar 1. Tampilan Layar Kerja Swishmax 

4. Kurikulum 2013 

Tema kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang : 

produktif, kreatif, inovatif, akeftif; melalui penguatan sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan yang terintegrasi (Mulyana,2014:99). Dalam hal ini 

pengembangan kurikulum 2013 difokuskan pada pembentukan kompetensi 

dan karakter peserta didik, sehingga dapat dikatakan bahwa kurikulum 2013 

merupakan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. 

Menurut Kurinasih dan Sani (2014:141) Permendikbud No. 65 Tahun 

2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah telah 

mengamanakan bahwa pendekatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 

adalah pendekatan saintifik atau ilmiah. Kemendikbud (2013) dalam 

Kurinasih dan Sani (2014:141) memberikan konsepsi tersendiri bahwa 

pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran didalamnya 

mencakup komponen: mengamati, menanya, mencoba, mengelolah, 

menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Komponen-komponen 
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tersebut seyogyanya dapat dimunculkan dalam setiap praktik pembelajaran, 

tetapi bukanlah sebuah siklus pembelajaran. Dalam hal pengembangan 

media pembelajaran berpendekatan kurikulum 2013 maka media 

pembelajaran tersebut akan menonjolkan aspek pengamatan. Sehingga 

siswa dalam menggunakan media pembelajaran akan disuguhkan macam-

macam animasi untuk diamati sehingga akan menimbulkan sebuah 

pertanyaan pada diri siswa. Karena timbulkan pertanyaan maka siswa akan 

menalar isi dari macam-macam animasi pada media pembelajaran sehingga 

siswa akan mencoba melakukan simulasi sesuai dengan macam-macam 

animasi tersebut. Dan yang terakhir siswa akan mengkomunikasikan apa 

yang dia dapatkan dari macam-macam animasi media pembelajaran kepada 

teman sejawatnya. 

Pendekatan penilaian pada kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. 

Menurut Kurinasih dan Sani (2014:48) penilaian autentik merupakan 

penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari 

masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran, yang meliputi 

ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan penilaian autentik 

maka penilaian yang dilakukan tidak lagi hanya menilai hasilnya saja 

melainkan masukan dan proses juga. Sehingga penilaian yang dilakukan 

akan benar-benar mengetahui seberapa besar pencapaian pembelajaran. 
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5. Perkakas Tangan 

a. Ragum 

Ragum merupakan alat yang berfungsi untuk menjepit benda kerja 

dengan kuat, sehingga dalam proses pengerjaan benda kerja dapat 

dilakukan dengan mudah.  

 

Gambar 2. Ragum (Sumantri, 1989: 144) 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjepitan benda kerja pada 

ragum antara lain: 

1) Gunakan pelapis rahang ragum, untuk mencegah rusakanya 

permukaan benda kerja. 

2) Pejepitan benda kerja harus rata, artinya permukaan benda kerja yang 

keluar dari rahang ragum harus lurus dan sejajar dengan rahang 

ragum. 

3) Untuk penjepitan benda kerja yang berlubang seperti pipa yang tipis, 

gunakan bahan tambahan lain yang dimasukan kedalam pipa, 

sehingga pipa yang dijepit tidak mengalami kerusakan/perubahan 

bentuk. 
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4) Untuk penjepitan benda kerja yang tipis gunakan landasan dari kayu. 

Landasan tersebut yang dijepit pada rahang ragum. 

Pedoman pengaturan tinggi rendanya penjepitan benda kerja pada 

ragum adalah sebagai berikut: 

1) Untuk pekerjaan yang tidak memerlukan gaya yang besar seperti 

pekerjaan akhir, benda kerja dapat dijepit lenih tinggi. Artinya 

permukaan benda kerja yang keluar dari rahang ragum bisa lebih 

tinggi. 

2) Untuk pekerjaan yang memerlukan gaya yang besar, seperti memahat, 

menggergaji, mengikir, mengetap dan menyenai, maka kedudukan 

benda kerja harus serendah mungkin berada diatas rahang ragum. 

3) Untuk penjeputan pipa-pipa sebaiknya gunakan bahan pelapis rahang, 

dimana bentuk pelapis tersebut hendaknya masing-masing berbentuk 

setengah lingkaran. Bahan pelapis bisa dari kayu atau dari bahan yang 

lunak, sehingga tidak akan merusak penampang pipa. 

b. Palu (Hammer) 

Palu merupakan alat tangan yang berfungsi sebagai pemukul dalam 

proses pengerjaan benda kerja, atau lebih khususnya sebagai alat bantu 

dalam membentuk benda kerja benda kerja. 

1) Palu Keras 

Jenis palu keras yang umum dipakai pada bengkel kerja bangku 

dan kerja mesin adalah palu konde (ball pein hammer), palu pen 
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searah (straiht peen hammer) dan palu pen melintang (cross peen 

hammer).  

 

Gambar 3. Palu Keras (Sumantri,1989:149) 

a) Kepala palu 

Bagian permukaan kepala palu yang digunakan sebagai 

landasan pemukulan benda kerja. Ketiga jenis palu kegunaan 

permukaan palu adalah sama. 

b) Konde 

Pada palu konde fungsi konde adalah untuk membentuk 

lengkungan atau pengelingan pada paku keling. 

c) Pen searah 

Pen searah pada palu pen searah digunakan untuk meratakan 

sambungan pada perkerjaan plat, serta merapatkan sudut-sudut 

yang letaknya searah. 

d) Pen melintang 

Pen melintang pada palu pen melintang digunakan untuk 

merapatkan bagian sisi atau sudut yang letaknya melintang. 
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e) Pemegang palu/ tangkai palu 

Pemegang palu berfungsi sebagai pemegang kepala palu 

sehingga momen pemukulan yang dihasilkan menjadi lebih basar, 

sehingga tidak mudah patah. 

2) Palu Lunak  

Palu lunak adalah palu yang kelapanya terbuat dari bahan lunak 

seperti plastik, karet, kayu, temaga, timah hitam dan kulit. Palu lunak 

biasanya digunakan sebagai alat bantu pada perkerjaan pemasangan 

benda kerja pada mesin frais, skrap dan merakit benda kerja. 

c. Kikir 

Kikir merupakan alat tangan yang berfungsi sebagai pemotong 

benda kerja dengan cara penyayatan. 

1) Bagian-bagian Utama Kikir 

 

Gambar 4. Bagian-bagian Kikir (Sumantri, 1989: 154) 

2) Jenis Gigi Kikir 

Kikir dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan pada 

jenis gigi pemotongnya, yaitu kikir bergigi tunggal dan kikir bergigi 

ganda. Kikir dengan gigi potong tunggal digunakan untuk 

pemotongan benda kerja secara halus. Kikir bergigi tunggal arah gigi 
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pemotongnya diagonal terhadap permukaan kikir. Kikir dengan dua 

gigi pemotong yang saling bersilangan dapat melakukan pemotongan 

secara cepat, tetapi hasil pengikirannya kasar. Jadi kikir ini sangat 

cocok untuk pekerjaan pendahuluan atau pekerjaan kasar. 

3) Macam-macam Kikir 

a) Kikir Rata 

Kikir rata merupakan jenis kikir yang berfungsi untuk 

pembentukan bidang datar/ rata. Kiki ini juga kikir yang paling 

sering digunakan di bengkel kerja bangku. 

b) Kikir Segi Empa 

Kikir segi empat berfungsi untuk pembuatan lubang segi 

empat, membuat alur atau meluaskan alur.  

c) Kikir Bulat 

Kikir ini memiliki penampang yang berbentuk bulat, dan 

mempunyai ketirusan pada 1/3 bagian dari panjang kikir dimulai 

dari ujung kikir. Kikir ini berfungsi untuk membuat lubang ataupun 

memperluas lubang. 

d) Kikir Setengah Bulat 

Kikir setengah bulat memiliki penampang berbentuk 

setengah lingkaran, sedangkan satunya lagi berpenampang datar. 

Kikir ini digunakan untuk membentuk cekungan/ radius pada benda 

kerja. 
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e) Kikir Segi Tiga 

Kikir segi tiga merupakan kikir yang memiliki penampang 

berbentuk segi tiga. Kikir ini berfungsi untuk membentuk sudut 

kurang dari 90o dan sudut 90o pada benda kerja serta mengasah alat 

potong seperti daun gergaji. 

4) Cara Memegang Kikir 

a) Tangkai kikir harus dipegang dengan tangan kanan dan ibu jari 

berada diatas tangakai kikir, sedangkan jari telunjuk mengikuti 

panjang tangkai kikir. 

b) Untuk pengikiran/pengerjaan yang berat, maka tangan kiri (telapak 

tangan) diletakkan pada ujung kikir dengan jari-jari tangan 

menjepit ujung kikir. Fungsinya adalah agar pemakanan/ 

pemotongan bahan oleh kikir bisa lebih besar dan keseluruhan 

permukaan bisa terjaga. 

c) Untuk pelaksanan pengikiran yang ringan, jari-jari tangan kiri 

dapat diletakkan pada ujung kikir, dan ini berfungsi sebagi 

penyeimbang. 

d) Pada pengikiran benda kerja yang tipis, ujung ibu jari tangan kiri 

diletakkan pada permukaan kikir dekat dengan tangkai kikir. 

Sedangkan  ujung jari yang lainnya menekan bagian ujung kikir. 

e) Pada saat pelaksanaan pengikiran posisi badan agak condong 

kedepan dengan posisi kaki kiri berada didepan kaki kanan, kira-

kira membentuk sudut 60o. 
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5) Cara Mengikir 

a) Penekanan gaya pada kedua tangan harus sama, pada saat 

melakukan pemakanan atau pemotongan bahan benda kerja. 

b) Pemakanan mata kikir dilakukan pada gerakkan kikir maju, 

sedangan pada waktu gerakkan kikir mundur tidak boleh 

melakukan pemakanan. 

c) Letakkan permukaan kikir/ gigi-gigi pemotong harus rata dengan 

benda kerja pada saat pemakanan, sehingga seluruh permukaan 

kikir adapat melakukan pemotongan terhadap bahan benda kerja. 

d) Untuk pengerjaan benda kerja yang panjang, maka pemakanan 

dilakukan oleh semua badan kikir. Sedangkan untuk benda kerja 

yang pendek pemakanan kikir tidak boleh dilakukan oleh seluruh 

panjang badan kikir, karena dapat mengakibatkan hasil pengikiran 

tidak rata. Hal ini diakibatkan oleh penekanan pada waktu 

pemakanan tidak seimbang. 

e) Kecepatan pemakanan hendaknya sekitar 40 sampai 50 langkah 

untuk tiap menitnya. Tetapi untuk benda kerja yang terbuat bahan 

yang keras, maka kecepatan pemakanan dilakukan pada kecepatan 

pemakanan yang rendah. Sedangkan untuk pemakanan benda kerja  

yang lunak maka kecepatan pemotongan diperbesar. 

6) Petunjuk Keselamatan Kerja dalam Mengkikir 

a) Jangan menggunakan kikir yang tidak bertangkai. 
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b) Jangan mengunakan kikir dengan tangkai yang longgar atau 

pecah/rusak. 

c) Periksa apakah kikir benar-benar terikat secara kuat pada 

tangkainya. 

d) Gunakan kikir sesuai dengan fungsinya. 

e) Meletakkan kikir jangan ditumpuk dengan benda kerja atau alat 

perkakas lainnya. 

d. Gergaji Tangan 

Gergaji tangan adalah alat potong yang berfungsi untuk memotong 

benda kerja benjadi beberapa bagian. Prinsip kerja dari gergaji tangan 

adalah melakukan protongan pada langkah maju dan pembuangan beram 

pada saat langkah mundur. 

1) Bagian-bagian Utama Gergaji Tangan 

Bagian-bagian utama gergaji tangan meliputi, tangkai, rangka 

dan daun gergaji. 

 

Gambar 5. Bagian-bagian Gergaji Tangan (Sumantri, 1989: 171) 
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a) Tangkai 

Tangkai atau pemegang merupakan bagian dari gergaji 

tangan yang berfungsi sebagai pegangan tangan pada saat proses 

pemotongan benda kerja.  

b) Rangka 

Rangka/frame merupakan bagian dari gergaji tangan yang 

berfungsi sebagai kedudukan daun gergaji.  

c) Daun Gergaji 

Daun gergaji merupakan bagian dari gergaji tangan yang 

berfungsi sebagai pisau potong atau mata potong gergaji tangan. 

2) Memilih Daun Gergaji 

Daun gergaji merupakan bagian dari gergaji tangan yang sangat 

vital, sehingga dalam menentukan jenis daun gergaji yang akan 

digunakan dalam proses pemotongan perlu pertimbangan khusus. 

Berikut adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih 

daun gergaji. 

a) Jenis dan kekerasannya bahan yang akan dipotong 

b) Bentuk dan ukuran bahan yang akan dipotong. 

c) Proses pemotongan, yaitu pemotongan dengan cairan pendingin 

atau tidak. 
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Tabel 1. Hubungan antara Besar Ukuran Bahan dan Jenis Bahan 

dengan Jenis Daun Gergaji (Sumantri, 1989:174) 

Diameter Bahan Bahan Keras Bahan Lunak 
       <     3 mm 32 TPI 32 TPI 
3     –     6 mm 32 TPI 24 TPI 
6     –   12 mm 24 TPI 18 TPI 
12   –   25 mm 18 TPI 14 TPI 

 
3) Cara Mengergaji 

a) Langakah Pemotongan 

Langkah pemotongan hanya dilakukan pada saat langkah 

maju dan langkah mundur tidak melakukan pemotongan. 

b) Cara Memasang Daun Gergaji 

Pemasangan daun gergaji dengan cara mata potong 

menghadap kedepan, dan harus sedikit diregangkan agar dapat 

dihasilkan pemotongan lurus. 

c) Cara Memegang Gergaji 

Tangkai gergaji dipegang  pada tangan kanan, tangan kiri 

memegang rangak bagian depan. Pemegangan tangkai seperti pada 

pemegangan tangkai kikir. 

e. Pahat Tangan 

Pahat tangan merupakan alat potong yang digunakan untuk 

memotong benda kerja dengan ketebalan tertentu, seperti plat. 
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Gambar 6. Pahat Tangan (Sumantri, 1989: 179) 

1) Jenia Pahat Tangan 

a) Pahat rata 

Pahat rata ini memlikiki fungsi untuk memotong benda kerja 

dengan tujuan membentuk benda kerja menjadi rata. Pahat ini dapat 

digunakan untuk memahat besi-besi plat/strip. 

b) Pahat alur 

Pahat alur merupakan jenis pahat yang berfungsi untuk 

membentuk alur pada benda kerja. 

c) Pahat radius 

Pahat jenis ini memiliki fungsi sebagai pembentuk radius 

dalam pengerjaan benda kerja. 

2) Besar Sudut Mata Pahat Tangan 

Rata-rata besar sudut mata potong pahat tangan sebesar 65o, 

tetapi karena jenis bahan yang akan dipotong banyak jenisnya dengan 

kekerasan yang berbeda, maka dibuatlah sudut mata potong pahat 

yang bervariasi. Makin keras bahan yang dipotong makin besar sudut 

mata potongnya. 
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Tabel 2. Hubungan Besar Sudut Mata Potong Pahat dengan Bahan 

yang akan Dipotong menurut Krar dkk. dalam Sumantri (1989:183) 

No Bahan yang akan Dipotong Besar Sudut (o) 
1 Baja tuang 65 
2 Besi tuang 60 
3 Mild steel (baja lunak) 55 
4 Kuningan 50 
5 Tembaga 45 
6 Alumunium 30 

 
3) Cara Memahat 

a) Jepit benda kerja pada ragum secara kuat dan benar. 

b) Pegang pahat pada tangan kiri dan palu pada tangan kanan. 

c) Posisi berdiri kaki kiri didepan dan kaki kanan dibelakang 

membentuk sudut 60o. 

d) Arahkan pukulan palu tegak lurus terhadap kepala pahat. 

e) Gerakan palu diayun agar menghasilkan gaya pukulan yang besar. 

f) Mata harus selalu mengawasi mata pahat tidak pada kepala pahat. 

g) Gunakan pahat yang tajam. 

h) Pemahatan dimulai dari bagian ujung benda kerja. 

i) Usahakan pemakanan selalu rata. 

j) Untuk pemahatan permukaan yang luas/lebar gunakan pahat alur 

terlebih dahulu, untuk membuat batas-batas pemakanan,kemudian 

gunakan pahat rata. 

k) Gunakan kaca mata tembus pandang pada waktu pemahatan. 

l) Guanakan pembetas meja, agar beram hasil pemahatan tidak 

mengenai orang lain. 
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m) Gunakan pahat yang tidak mengembang kepalanya agar tidak 

melukai tangan. 

f. Tap dan Snei 

1) Tap 

Tap adalah peralatan yang digunakan untuk pembuatan ulir 

dalam pada benda kerja. Sebelum benda tersebur diulir, terlebih 

dahulu benda kerja tersebut harus dilubangi dengan menggunakan 

mesin dan mata bor. Ukuran besar lubang atau diameter lubang sangat 

bergantung dari besar diameter ulir yang akan dibuat atau besar 

diameter ulir yang akan dibuat. 

 

Gambar 7. Bagian-bagian Tap (Sumantri, 1989: 197) 

Keterangan: 
Shank diameter : diameter kepala tap 
Axi   : sumbu 
Length overall : panjang tap 
Internal center : senter bagian dalam 
Size of square : ukuran bidang segi empat 
Hook angle : sudut kelengkungan 
Length of square : panjang bidang segi empat 
Length of body or 
Thread length : panjang badan tap 
External center : senter luar 
Radial  : jari-jari 
Rake angle  : sudut kebabasan 



29 
 

 
 

Cutting face  : sisi potong 
Length of shank : panjang batang tap 
Chamfer  : kemiringan 
Point diameter : diameter ujung 
Hook  : kelengkungan 
Heel   : bagian belakang sisi potong 
Flute  : alur (Sumantri, 1989: 197-198) 

a) Macam-macam tap 

Proses pembuatan ulir dengan tap menggunakan satu set tap 

yang biasanya terdiri dari tiga macam tap, yaitu tap konis, tap 

antara, dan tap rata. 

(1) Tap konis 

Tap ini berfungsi sebagai pembuka jalan proses 

pembuatan ulir, sehingga pada proses berikutnya akan lebih 

mudah dan lebih lancer. 

(2) Tap antara 

Tap ini digunakan setelah proses penguliran setelah 

menggunakan tap konis. 

(3) Tap rata 

Tap rata berfungsi untuk melakukan pengerjaan akhir 

pada pembuatan ulir. 

b) Tangkai Tap 

Tangkai tap merupakan alat yang digunakan untuk memutar 

tap sehingga proses pengerjaan menjadi lebih mudah. Ukuran 

tangkai tap bermacam-macam menyesuaikan dengan ukuran tap. 
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c) Langkah Persiapan Pembuatan Ulir dengan Tap 

Dalam proses pembuatan ulir dengan tap maka benda kerja 

perlu dilubangin dengan menggunakan mesin bor. Diameter lubang 

tersebut adalah 75% dari kedalaman ulir. Untuk ulir standar ISO 

berikut rumus menentukan diameter lubang. Diameter lubang sama 

dengan diameter luar tap – 0,97 pitch. 

d) Langkah Kerja Pembuatan  Ulir dengan Tap 

(1) Jepit benda kerja pada ragum secara benar dan kuat. 

(2) Pasang tap konis pada tangkai tap. 

(3) Tempatkan mata tap tegak lurus pada lubang. 

(4) Tekan tap hingga masuk dalam lubang, kemudian putar 

tangkai tap kekanan (searah putaran jarum jam) pemutaran 

harus tegak lurus. 

(5) Pemutaran kira – kira sebesar 90o, kemudian putar kembali 

kearah kiri. Langkah ini bertujuan untuk membuang beram-

beram hasil pemotongan pada langkah sebelumnya. 

(6) Lakukan langkah 5 dan 6 sampai pekerjaan selesai. 

(7) Berilah pelumas selama proses pengerjaan, kecuali pada bahan 

benda kerja yang terbuat dari besi tuang. 

(8) Jika sudah selesai lakukan langkah yang sama dengan 

menggunakan tap anatar kemudian tap rata. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan ulir 

dengan tap 
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(1) Selama proses pengerjaan jaga selalu agar posisi tap tega lurus 

dengan benda kerja. 

(2) Pemberian tekanan pada proses pengerjaan hendaknya 

dilakukan dengan cara tidak berlebihan. 

(3) Pada saat pemutar tangaki jangan terlalu cepat, agar mata 

potong tap tidak rusak. 

(4) Beram-beram hasil pemotongan harus selalu dikeluarkan, 

supaya tidak mengganggu proses pemakanan mata potong tap. 

(5) Selama proses pengerjaan harus di beri pelumas. 

2) Snei  

Snei merupakan alat yang berfungsi sebagai pembuat ulir sama 

seperti tap, namun ulir yang dihasilkan oleh snei berupa ulir luar 

sedangakan tap berupa ulir dalam. Snei yang biasa digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a) Snei pejal  

 

Gambar 8. Snei Pejal (Sumantri, 1989: 205) 

Snei jenis ini biasanya berbentuk segi enam atau bulat. Untuk 

proses penguliran yang mudah pada saat awal makan gigi-gigi snei 
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dibuat dengan ukuran yang tidak sama. Gigi-gigi snei sedikit tirus 

pada bagian awal. 

b) Snei bercelah 

 

Gambar 9. Snei Bercelah (Sumantri, 1989: 206) 

Snei ini memiliki celah pada bagian salah satu sisinya. Celah 

ini berfungsi untuk menperbesar ataupun memperkecil diameter 

snei. Untuk gigi-giginya sama dengan pada snei pejal. 

c) Langkah kerja penggunaan snei: 

(1) Pasang benda kerja pada ragum dengan benar dan kuat. 

(2) Pasang snei pada pemegangnya/tangkai snei dan kunci dengan 

menggunkan baut pengunci. 

(3) Letakan snei diatas benda kerja yang akan dibuat ulir dengan 

posisi tegak lurus dengan benda kerja. 

(4) Tekan dan putar snei searah jarum jam, denga penekanan jang 

terlalu berlebihan. 

(5) Pemutaran pemakanan sejauh 60o, kemudian putar kembali ke 

posisi awal guna membuang beram hasil pemotongan. 

(6) Lakukan langkah 4 dan 5 sampai pekerjaan selesai. 
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B. Kerangka Berfikir 

Pada tahun 2013 lalu pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan kurikulum baru, yaitu 

kurikulum 2013. Guna mensukseskan implementasi kurikulum 2013 

pemerintah telah melakukan beberapa kali pelatihan-pelatihan terhadap guru 

dan menggandeng beberapa pakar pendidikan untuk membuat dan 

mengembangkan bahan ajar kurikulum 2013. Pelatihan-pelatihan yang 

dilakukan bertujuan agar guru siap  dan dapat mengajar di kelas dengan 

menggunakan pendekatan kurikulum 2013. 

Namun demikian, walau para guru diberi pelatihan dan para pakar di 

dorong untuk mengembangkan bahan ajar kurikulum 2013 masih banyak 

guru yang belum cukup mengerti bagaimana mengajar dengan kurikulum 

2013. Bahan ajar kurikulum 2013 pun masih sangat terbatas jumlah dan 

jenisnya. Padahal pembelajaran kurikulum 2013 akan berjalan lancar dan 

berhasil jika didukung dengan guru yang berkompeten di kurikulum 2013 dan 

adanya bahan ajar yang cukup bervariasi jenisnya. Sama halnya yang terjadi 

di Paket Keahlian Teknik Pemesinan SMK Negeri 1 Kedungwuni, masih 

menggunakan bahan ajar kurikulum KTSP 2006. Untuk kegiatan 

pembelajaran yang selama ini dilakukan masih menggunakan metode cerama 

dan demonstrasi serta dengan menggunakan media pembelajaran seperti 

buku, jobsheet serta video dan power point untuk mata pelajaran tertentu saja. 

Sedangkan untuk pembelajaran pada mata pelajaran teori teknologi mekanik 

yang mana didalamnya terdapat kompetensi dasar menggunakan perkakas 
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tangan hanya menggunakan buku teks dan power point sebagai media 

pembelajaran. Padahal pada kurikulum 2013 kegiatan pembelajaran 

diarahkan ke pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung 

pembelajaran dikelas. 

Melihat permasalahan diatas seharusnya di tanggapi dengan positif. 

Maka dari itu peneliti bermaksud berkontribusi dalam mensukseskan 

implementasi kurikulum 2013 dengan mengembangkan media pembelajaran 

perkakas tangan dengan pendekatan kurikulum 2013. Sehingga ketersediaan 

bahan ajar berupa media pembelajaran akan semakin bervariasi dan banyak 

jenisnya. Dengan media pembelajaran yang dikembangkan juga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Kerangka Berikir 

Implementasi kurikulum 2013 

Kurangnya ketersediaan media pembelajaran 
dengan pendekatan kurikulum 2013 

Pengembangan media pembelajaran 
dengan pendekatan kurikulum 2013 

Memenui kebutuhan media pembelajaran dengan 
pendekatan kurikulum 2013 

Menyukseskan implementasi kurikulum 2013 

Meningkatkan hasil belajar siswa 
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C. Hipotesis 

1. Media pembelajaran yang dikembangkan dari media pembelajaran power 

point menjadi media pembelajaran flash pada kompetensi dasar 

menggunakan perkakas tangan dengan pendekatan kurikulum 2013 layak 

sebagai media pembelajaran. 

2. Ada perbedaan hasil belajar siswa antara kelompok eksperimen (yang 

menggunakan media pembelajaran flash) dan kelompok kontrol (yang 

menggunakan media pembelajaran power point). 

3. Ada peningkatan hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen (yang 

menggunakan media pembelajaran flash). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Research and Development  (R&D).  Alasan digunakan model 

pengembangan Research and Development karena model ini telah 

mencangkup keseluruhan hal yang berkaitan dengan pengembangan untuk 

menghasilkan media pembelajaran flash pada penelitian ini. 

Menurut Sugiyono (2010:409), langkah-langkah Research 
and Development  (R&D) ada sepuluh langkah sebagai berikut: 1) 
Potensi dan masalah; 2) pengumpulan data; 3) desain produk; 4) 
validasi desain; 5) revisi desain; 6) ujicoba produk; 7) revisi 
produk; 8) ujicoba pemakaian; 9) revisi produk dan 10) produksi 
massal. 

Pada penelitian ini langkah-langkah Research and Development  

(R&D) disesuaikan dengan menyederhanakannya menjadi delapan langkah, 

yaitu: 1) potensi masalah; 2) pengumpulan data; 3) desain media 

pembelajaran; 4) validasi desain media pembelajaran; 5) revisi desain media 

pembelajaran; 6) uji coba media pembelajaran; 7) revisi media pembelajaran 

dan 8) produksi media pembelajaran flash sehingga nantinya dihasilkan 

produk berupa media pembelajaran flash. 
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Gambar 11. Adaptasi Model Pengembangan menurut Model Research and 
Development  

1. Potensi Masalah 

Implementasi kurikulum 2013 dimana kurikulum 2013 ini jauh 

berbeda dengan kurikulum sebelumya yaitu, KTSP 2006. Maka instrumen 

pembelajaran yang dibutuhkan pun berbeda. Kebutuhan akan bahan ajar 

kurikulum 2013 pun cukup tinggi karena masih sangat jarang 

ketersediaanya. Sementara itu pemenuhan kebutuhan bahan ajar seperti 

media pembelajaran menjadi sangat penting guna menunjang susksesnya 

pembelajaran kurikulum 2013. Dan salah satu bahan ajar adalah media 

pembelajaran. Selain itu juga potensi masalah dapat dilihat pada sisi fasiltas 

pembelajaran yang ada, sehingga dapat dikembangkan sebuah media 

pembelajaran yang sesuai dengan fasilitas pembelajaran yang telah ada. 
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2. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti telah melakukan pengamatan akan kebutuhan 

media pembelajaran kurikulum 2013 yang masih cukup sedikit 

ketersediaannya. Selain itu peneliti juga melakukan tinjauan pustaka berupa 

buku ajar dan silabus untuk menyusun bahan materi media pembelajaran 

flash yang akan dikembangkan dengan pendekatan kurikulum 2013. 

3. Desain Media Pembelajaran 

Pengembangan media pembelajaran di arahkan ke dalam bentuk 

media pembelajaran flash. Sehingga desain media pembelajaran yang dibuat 

juga desain media pembelajaran flash dengan pendekatan kurikulum 2013. 

Desain media pembelajaran yang akan dibuat akan memiliki konsep 

pengamatan. Konsep ini dimaksudkan agar siswa mengamati suatu simulasi 

penggunaan dan perawatan perkakas tangan. Konsep ini juga telah tertuang 

dalam kurikulum 2013. 

4. Validasi Desain Media Pembelajaran 

Validasi desain media pembelajaran digunakan untuk menilai 

kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan baik dari segi materi, 

tampilan maupun kualitas teknis. Untuk mengetahuinya dilakukan validasi 

perorangan. Validasi perorangan dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. 

Ahli materi yang dipilih adalah dosen Teknik Mesin 3 orang dan ahli media 

yang dipilih adalah 3 orang ahli media dari instansi terkait. 
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5. Revisi Desain Media Pembelajaran 

Revisi dilakukan untuk memperbaiki desain media pembelajaran 

setelah mendapatkan masukan-masukan dari oleh validator. Validator 

tersebut adalah ahli materi dan ahli media. 

6. Uji Coba Media Pembelajaran 

Uji coba media pembelajaran ini dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar manfaat dari media pembelajaran yang dikembangankan oleh 

peneliti. Dalam uji coba ini peneliti menggunakan metode eksperimen. 

Dimana akan dibentuk dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

7. Revisi Media Pembelajaran 

Dari hasil uji coba media pembelajaran dimungkinkan akan muncul 

beberapa kekurangan dari media pembelajaran yang telah dikembangkan. 

Sehingga perlu adanya revisi media pembelajaran, agar media pembelajaran 

yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan siswa 

dan guru. 

8. Produksi Media Pembelajaran 

Setelah dilakukan bebarapa revisi dan dikira cukup maka langkah 

selanjutnya memproduksi media pembelajaran. Media pembelajaran 

diproduksi dalam bentuk CD Pembelajaran. 
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B. Desain Penelitian 

1. Luaran 

Luaran dari penelitian ini adalah media pembelajaran flash teori 

menggunakan perkakas tangan dengan pendekatan kurikulum 2013. 

2. Pelaksanaan 

Pelakasanan penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 

Kedungwuni pada bulan Agustus – Oktober 2014. 

3. Peralatan dan Bahan 

a. Perangkat keras 

Satu set laptop dengan spesifikasi prosesor 2,30 GHz, memori 3 

GB RAM, HDD 250 GB, mouse, mikrofon, dan recorder. 

b. Perangkat lunak 

Perangkat lunak yang digunkan antara lain : SwishMax 3, Corel 

Draw, Microsoft Office, Sound Editor, dan Adobe Flash Player. 

 

C. Indikator Program Media Pembelajaran 

Penelitian ini mengunakan indikator program yaitu aspek kualitas materi, 

aspek komunikasi visual, aspek tampilan program, aspek kemudahan, dan 

aspek kemanfaatan. Indikator program ini perlu ditetapkan untuk menjadi 

pedoman pembuatan dan penilaian program. Sehingga program yang 

dihasilkan benar-benar berkualitas. Berikut adalah indikator program media 

pembelajaran menurut Anjaya, Tri (2013): 
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1. Aspek Kualitas Materi 
a. Kesesuaian materi media pembelajaran terhadap tujuan 

pembelajaran teori perkakas tangan 
b. Kesesuaian materi media pembelajaran terhadap kompetensi 

dasar perkakas tangan 
c. Kelengkapan materi khususnya pembahasan tentang perkakas 

tangan 
d. Keruntutan penyajian materi media pembelajaran 
e. Keluasan materi dalam menjelaskan pokok bahasan perkakas 

tangan 
f. Kedalaman materi dalam menjelaskan pokok bahasan 

perkakas tangan 
g. Pemilihan contoh-contoh yang ditampilkan dalam 

menjelaskan konsep-konsep perkakas tangan 
h. Kualitas ilustrasi berupa animasi, gambar terhadap materi 

media pembelajaran 
i. Kesesuaian animasi, gambar terhadap konsep yang diajarkan 

2. Aspek Komunikasi Visual 
a. Keterbacaan tulisan 
b. Komposisi warna dan bentuk tulisan 
c. Kesesuaian tata letak 
d. Kualitas gambar, animasi 
e. Kesesuaian gambar, animasi dengan materi 
f. Komposisi penyajian gambar dan teks 
g. Konsistensi penyajian gambar dan teks 

3. Aspek Tampilan Program 
a. Tulisan jelas dan mudah dibaca 
b. Komposisi warna dan tulisan menarik 
c. Sajian animasi manarik 
d. Sajian gambar menarik 

4. Aspek Kemudahan 
a. Kemudahan membuka dan menutup program 
b. Kemudahan memilih menu (navigasi) 
c. Kemudahan pengorganisasian materi  
d. Kemudaha mengulang ke menu utama 
e. Kemudahan mengoperasikan simulasi 
f. Kemudahan membuka evaluasi 
g. Kemudahan menutup program 

5. Aspek Kemanfaatan 
a. Membantu pendidik dalam menyediakan materi/ bahan ajar 
b. Membantu pendidik dalam mengevaluasi pembelajaran 
c. Membantu pendidik menilai hasil pembelajaran 
d. Mempermudah belajar mahasiswa 
e. Meningkatkan motivasi dan perhatian dalam KBM 
f. Kemudahan memahami materi yang disajikan 
g. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 
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h. Materi sesuai dengan tingkat kemampuan mahasiwa 
i. Kesesuaian contoh-contoh gambar untuk kejelasan materi 

 

D. Prosedur Kerja Pengembangan Media Pembelajaran 

1. Menentukan Materi, Pengguna dan Indikator Program 

Pemilihan materi menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. 

Materi yang dipilih akan menjadi bahan isi dari program yang dibuat. 

Dalam hal ini peneliti memilih materi perkakas tangan. Pengguna media ini 

adalah siswa Paket Keahlian Teknik Pemesinan SMK Negeri 1 

Kedungwuni. Untuk indikator program dapat dilihat pada metodelogi 

penelitian. 

2. Membuat Skenario Kegiatan Belajar 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Skenario Kegiatan Belajar Media Pembelajaran 

Skenario kegiatan belajar merupakan langkah kegiatan yang akan 

dilakukan oleh pengguna ketika menggunakan program media pembelajaran 

flash. Tujuan dibuatnya skenario ini ialah memberikan kemudahan kepada 

pengguna dan sesuai dengan kebutuhan penguna dalam menggunakan 

program. 

MULAI 

LATIHAN SOAL 

KONSEP MATERI 

SOAL EVALUASI 

SELESAI 
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3. Membuat Naskah Media 

Naskah media pembelajaran merupakan panduan dalam pembuat 

program media pembelajaran flash, karena di dalam naskah ini berisi desain 

tampilan program, judul materi, nama scene, keterangan tampilan, 

keterangan narasi/audio, dan keterangan animasi/ simulasi. 

4. Membuat Prototipe 

Pembuatan prototipe dilakukan dengan membuat tampilan yang telah 

dibuat pada naskah media. Dalam pembuatanya peneliti menggunakan 

software SwishMax 3. Jika semua  bagian media telah selesai dibuat maka 

langkah selanjutnya adalah meng-export-nya menjadi file .exe ataupun .swf. 

Sehingga program media pembelajaran flash dapat dicoba untuk dijalankan.  

5. Mengujicoba Prototipe 

Prototipe yang sudah jadi selanjutnya di ujicoba dengan menjalankan 

program dan mengecek setiap isi program. Tujuan dari pengujian ini adalah 

untuk mengetahui adanya kesalahan atau tidak pada program tersebut. 

Selain itu juga untuk mengetahui apakah semua tombol yang ada di program 

dapat berjalan sesuai dengan naskah media. 

6. Evaluasi 

Setelah program diuji maka akan diketahui kekurangan-kekurangan 

dari program tersebut, maka langkah selanjunya adalah mengevaluasi 

program tersebut. Dengan mengevaluasi program tersebut diharapkan 

terjadi penyempurnaan program. Sehingga hasil dari penelitian ini benar-

benar dapat dipertangungjawabkan. 
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E. Rancangan Uji Coba Media Pembelajaran 

Uji coba media pembelajaran ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

sejauh mana kebermanfaatan media pembelajaran yang telah dikembangkan. 

Dalam langkah uji coba ini menggunakan desain eksperimental dengan pola 

pre-test and post-test group. Karena dalam penelitian ini masih terdapat 

variabel luar yang ikut mempengaruhi terbentuknya variabel terikat serta 

adanya kelompok kontrol. Penelitian dilakukan dengan jalan menggunakan dua 

kelompok, kelompok pertama adalah kelas X Teknik Pemesinan 2 sebagai 

kelompok eksperimen penggunaan media pembelajaran flash teori perkakas 

tangan, serta kelompok kedua adalah X Teknik Pemesinan 1 sebagai kelompok 

kontrol dimana menggunakan media pembelajaran power point. 

Tabel 3. Rancangan Uji Coba Media Pembelajaran 

Subyek Pre Test Perlakuan Post Test 
Kel. Ekperimen 

(X-TP2) 
X1 

Media pembelajaran 
flash 

X2 

Kel. Kontrol  
(X-TP1) 

X3 
Media pembelajaran 

power point 
X4 

 

1. Pelaksanaan Uji Coba Media Pembelajaran 

a. Pembuatan Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP) 

RPP yang dibuat menyesuaikan dengan silabus kurikulum 2013 

pada mata pelajaran teknologi mekanik dengan kompetensi dasar 

menggunakan perkakas tangan. Selanjutnya dikonsultasikan dengan 

dosen pembimbingan dan guru mata pelajaran teknologi mekanik di 

SMK Negeri 1 Kedungwuni, sehingga mendapat persetujuan. Kegiatan 
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pembelajaran yang dilakukan selama dua kali pertemuan dengan alokasi 

waktu 4 x 45 menit tiap pertemuan. 

b. Pembuatan Soal 

Pembuatan soal dilakukan menyesuaikan tujuan dan indikator 

pembelajaran pada RPP. Soal yang dibuat dalam bentuk pilihan ganda 

untuk mengetahui kompetensi pengetahuan dan isian untuk mengetahui 

kompetensi keterampilan dari siswa.  

c. Uji Coba Soal 

Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

soal. Soal ini diujicobakan pada siswa kelas XI-TP1 (Teknik Pemesinan) 

SMK Negeri 1 Kedungwuni dengan dasar siswa tersebut telah 

memperoleh mata pelajaran teknologi mekanik dengan kompetensi dasar 

menggunakan perkakas tangan. 

d. Tes sebelum Perlakuan (Pre -Test) 

Pre-test diberikan kepada kedua kelompok siswa sebelum 

diberikan perlakuan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa pada kompetensi dasar menggunakan perkakas tangan. 

e. Pemberian Perlakuan 

Perlakuan yang diberikan berupa penggunaan media pembelajaran 

flash untuk kelompok ekperimen dan penggunaan media pembelajaran 

power point untuk kelompok kontrol. Selain itu juga kedua media 

pembelajaran ini dibagikan kepada siswa agar siswa dapat belajar 

mandiri. 
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f. Tes setelah Perlakuan (Post-Test) 

Post-test diberikan kepada siswa kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. Tes ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan dan perbedaan 

hasil pembelajaran kedua kelas yang telah menerima perlakuan.  

2. Populasi dan Sampel Uji Coba Media Pembelajaran 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2010: 

173). Sedangkan populasi dalam uji coba hasil pengembangan ini adalah 

siswa kelas X Teknik Pemesinan SMK Negeri 1 Kedungwuni tahun 

ajaran 2014/ 2015 yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas X-TP 1 dan X-

TP2. Jumlah siswa masing-masing kelas adalah 32 siswa, sehingga total 

menjadi 64 siswa. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2010: 174). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling 

jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010:124). Hal ini dilakukan 

karena jumlah populasi yang cenderung sedikit yaitu hanya dua kelas 

dengan jumlah masing-masing kelas 32 siswa. 

3. Variabel Uji Coba Media Pembelajaran  

Menurut Arikunto (2010: 161), variabel adalah objek penelitian, atau 

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel yang digunakan 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang  mempengaruhi  variabel  

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan media  

pembelajaran flash dan power point. 

b. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalah variabel setelah  mendapatkan perlakuan  

dari variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil 

belajar  siswa berupa pengetahuan dan ketrampilan teori menggunakan 

perkakas tangan. 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Penggunaan Observasi 

Penggunaan observasi bertujuan untuk mencari informasi terkait mata 

pelajaran teknologi mekanik dengan kompetensi dasar menggunakan 

perkakas tangan. Observasi dilakukan dengan mempelajari silabus dan buka 

ajar teknologi mekanik dengan kompetensi dasar menggunakan perkakas 

tangan pada kurikulum 2013. 

2. Penggunaan Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan tujuan mengetahui kondisi 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru Teknik Pemesinan di SMK Negeri 1 

Kedungwuni. Selain itu juga untuk memperoleh informasi fasilitas 

pembelajaran yang tersedia di sekolah. 
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3. Penggunaan Angket 

Pengambilan data dengan angket disasarkan kepada siswa. Tujuan 

dari pengemabilan data dengan angket adalah untuk mengetahui kebutuhan 

media pembelajaran oleh siswa. Serta ketertarikan siswa terhadap media 

pembelajaran flash dan power point. Selain itu juga untuk melakukan 

validasi media pembelajaran flash berupa ahli media dan ahli materi. Serta 

untuk mengetahui respon guru dan siswa dalam penggunaan media 

pembelajaran flash. 

4. Penggunaan Tes 

Penggunaan tes dalam pengambilan data kali ini bertujuan untuk 

mengetahui pengetahuan siswa terhadap teori menggunakan perkakas 

tangan. Selain pengetahuan juga untuk mengetahui ketrampilan siswa secara 

teori. Tes yang dilakukan dalam uji coba hasil pengembangan ada dua, yaitu 

pre tes dan post-test. Pre test dilakukan sebelum siswa diberikan perlakuan, 

sedangkan post-test dilakukan setelah siswa diberi perlakuan. 

 

G. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Pada Saat Pengembangan Media Pembelajaran 

a. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi berisikan pedoman melakukan observasi 

terhadap silabus teknologi mekanik dengan komptensi dasar 

menggunakan perkakas tangan pada kurikulum 2013. Selain itu juga 
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observasi terhadap bahan materi perkakas tangan yang selanjutnya di 

sesuaikan dengan silabus yang ada. 

b. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan panduan dalam melakuan 

wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait pembelajaran 

yang terjadi di Teknik Pemesinan SMK Negeri 1 Kedungwuni. 

c. Angket Kebutuhan Media Pembelajaran 

Penggunaan angket ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan 

ketertarikan siswa terhadap media pembelajaran flash dan power point. 

Sehingga dalam mengembangkan media pembelajaran benar-benar atas 

asas kebutuhan siswa dan guru. 

d. Angket Validitas Media 

Isi dalam angket ini menyesuaikan dengan indikator program yang 

telah dibuat, sehingga media pembelajaran yang dikembangkan benar-

benar memiliki standar yang jelas dan berkualitas. 

2. Pada Saat Uji Coba Media Pembelajaran 

a. Soal Tes 

Soal tes merupakan sekumpulan soal yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan siswa terkait pengetahuan dan ketrampilan 

terhadap teori menggunakan perkakas tangan. 

b. Angket Respon Penggunaan Media Pembelajaran 

Penggunaan angket ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa 

besar respon siswa dalam pembelajaran menggunakan media 
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pembelajaran flash. Sehingga nantinya didapat masukan-masukan untuk 

menyempurnakan media pembelajaran yang telah dikembangkan. 

 

H. Metode Analisis Data 

1. Validitas Media 

Validitas media pembelajaran merupakan suatu yang penting sehingga 

media yang telah dikembangkan dapat diujicobakan dan kemudian di 

produksi. Dalam validasi ini terdiri dari dua hal yaitu, validasi media dan 

validasi materi. Validasi media ini dilakukan oleh tiga orang ahli media 

dengan penilaian yang sudah ditetapkan pada indikator program. Aspek 

yang menjadi penilaian ahli media meliputi aspek kemudahan program dan 

komunikasi audio visual. Sementara untuk validasi materi dilakukan oleh 

tiga ahli meteri dan melakukan penilaian media sesuai dengan indikator 

program yang telah dibuat pula. Aspek yang dinilai oleh ahli materi adalah 

kualitas materi dan kemanfaatan media.  

Angket validitas media memiliki jawaban range dari 1 – 5. Semakin 

besar nilai yang diberikan maka semakin besar respon positif. 

Tingkat Kelayakan =  
Skor yang diobservasi

Skor yang diharapkan
x 100% 

Tabel 4. Kelayakan menurut Arikunto (2013:281) 

Persentase Klasifikasi Kelayakan 
80 – 100 % 
66 – 79 % 
56 – 65 % 
40 – 55 % 
30 – 39 % 

Sangat Layak 
Layak 

Cukup Layak 
Kurang Layak 
Tidak Layak 
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2. Uji Coba Soal Tes 

a. Validitas 

Validitas soal yang dilakukan adalah validasi butir. Validitas butir 

merupakan cara mengukur tingkat kevalidan sebuah soal melalui setiap 

item soal. Sehingga  dengan validitas butir peneliti dapat mengetahui 

peran suatu butir soal terhadap pencapaian skor total. Instrumen 

dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan. Uji coba  tes 

dilakukan dan diperoleh hasil perhitungan validitas dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment sebagai berikut: 

��� =
� ∑ �� − (∑ �) (∑ �)

�{� ∑ �� − (∑ �)�}{� ∑ �� − (∑ �)�}
  

��� = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel yang 

dikorelasikan. 

�  = Banyaknya peserta tes 

�  = Skor item 

�  = Skor total (Arikunto, 2013: 87) 

Kemudian harga ��� yang diperoleh dibandingkan dengan ������ 

product-moment dengan taraf signifikan 5 % Jika harga �������  > ������ 

maka butir soal yang diujikan bersifat valid. 
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b. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut baik 

(Arikunto, 2010:221). Maka untuk mengetahui reliabelitas instrumen 

peneliti menggunakan reliabilitas dengan rumus alpha. 

��� = �
�

� − 1
�(1 −

∑ ��
�

��
�

) 

��� = reliabilitas instrumen 

�  = banyaknya butir pertanyaan 

∑ ��
� = jumlah varian butir 

��
� = varian total (Arikunto, 2010:239) 

Tabel 5. Klasifikasi Reliabilitas Soal menurut Sugiyono (2010:257) 

Interval Koefisien Kriteria 
0,00 – 0,199 Sangat rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Cukup 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 
c. Taraf Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak 

terlalu sukar (Arikunto, 2013: 222). Hal ini dikarenakan jika suatu soal 

tertalalu mudah maka tidak akan bisa mengembangkan siswa dalam 

memecahkan suatu masalah. Sebaliknya jika soal terlalu sulit maka akan 

membuat siswa cenderung untuk bermalas-malasan dalam mengerjakan 

soal. 

� =  
�

��
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� = indeks kesukaran 

�  = banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS = jumlah siswa seluruh peserta tes (Arikunto, 2013: 223) 

Klasifikasi indek kesukaran: 

P = 0,00 – 0,30 : soal sukar 

P = 0,31 – 0,70 : soal sedang 

P = 0,71 – 1,00 : soal mudah (Arikunto, 2013: 225) 

d. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang bodoh 

(Arikunto, 2013: 226). Berikut adalah rumus daya pembeda menurut 

Arikunto (2013:228-229). 

� =
��

��
− 

��

��
= �� − ��  

�   = daya pembeda/ indeks diskriminasi 
��   = banyaknya peserta kelompok atas 
J�   = banyaknya peserta kelompok bawah 
B�   = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal 

dengan benar 
B�   = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

dengan benar 
P�   = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 
P�   = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar  

 

Klasifikasi daya pembeda: 
D = 0,00 – 0,20 : jelek 
D = 0,21 – 0,40 : cukup 
D = 0,41 – 0,70 : baik 
D = 0,71 – 1,00 : baik sekali  
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D = negatif, semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal yang 
mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang (Arikunto, 
2013:232). 

3. Uji Analisis Tahap Awal (Pre-Test) 

Sebelum memberikan perlakuan kepada kedua kelompok, maka kedua 

kelompok diberikan tes awal (pre-test). Tujuan berikannya pre-test adalah 

untuk mengetahui kemampuan awal dari sampel kedua kelompok. Dimana 

kelompok eksperimen menerima perlakuan pembelajaran dengan media 

pembelajaran flash, sedangkan kelompok kontrol menerima pembelajaran 

dengan media pembelajaran power point. Dari hasil pre-test diharapkan 

kedua kelompok menunjukkan kemampuan awal yang tidak berbeda. Uji 

yang  digunakan  untuk  mengetahui perbedaan kemampuan awal kedua 

kelompok menggunakan uji-t dua pihak, untuk menguji perbandingan dua 

rata-rata kelompok sampel. Hasil yang diharapkan tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kedua kelompok. Namun sebelum melakukan uji-t 

terlebih dahulu data nilai harus dilakukan pengujian normalitas dan 

homgenitas. 

a. 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 

sebagai berikut: 

� � =  �
(�� − ��)

�

��

�

�� �
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� � = chi-kuadrat 

�� = frekuensi pengamatan/ frekuensi yang diperoleh dat penelitian 

�� = frekuensi yang diharapkan 

� = banyaknya kelas interval (Sudjana, 2005:273) 

Selanjutnya harga X² data yang diperoleh dibandingkan dengan X² 

tabel dengan (dk) = k – 3 dan taraf signifikan 0,05. Distribusi data yang 

diujikan akan berdistribusi normal jika X² data < X² tabel. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah kedua  

kelompok mempunyai kemampuan dasar yang sama. Uji homogenitas 

dilakukan dengan menyelidiki apakah data akhir hasil belajar kedua 

sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. Uji homogenitas ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah data kedua varians yaitu varians 

kelompok kontrol dan varians kelompok eksperimen sama, sehingga 

terpenuhinya syarat di mana harga Fhitung lebih kecil dari harga Ftabel. 

� =
������ ��������

������ ��������
  (Sudjana, 2005:250) 

Untuk α = 5% dan derajad kebebasan (dk) untuk pembilang n1-1 

dan derajad kebebasan (dk) untuk penyebut n2-1. Kriteria pengujiannya 

adalah : 

c. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Pre-Test (Uji-T) 

� =  
�� ̅̅̅ ̅̅� ��̅̅̅̅

� �
�

� �
�

�

� �

  dengan  �� =
(����)��

��  ��������
�

��� ����
  

��̅̅̅̅ = nilai rata-rata kelompok eksperimen 
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��̅̅̅̅  = nilai rata-rata kelompok kontrol 
��  = jumlah subyek kelompok eksperimen 
��  = jumlah subyek kelompok kontrol 
��

� = varian nilai kelompok eksperimen 
��

� = varian nilai kelompok kontrol 
� = simpangan (Sudjana, 2005: 239) 

Hipotesis yang dicari adalah tidak ada perbedaan signifikan hasil 

pre-test antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen dan Ho diterima jika 

−������ ≤ �
��

�

�
���� �����

< �< ����/������ ����� 

4. Uji Analisis Tahap Akhir (Post-Test) 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis ini bertujuan untuk mencari rata-rata hasil belajar 

kelompok ekperimen dan kontrol. 

 � =
∑ ��

�
 

�  = rata-rata nilai sampel yang dicari 

 ∑ ��  = jumlah skor 

 �  = jumlah responden 

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 

sebagai berikut: 

� � =  �
(�� − ��)

�

��

�

�� �

 

� � = chi-kuadrat 
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�� = frekuensi pengamatan/ frekuensi yang diperoleh dat penelitian 

�� = frekuensi yang diharapkan 

� = banyaknya kelas interval (Sudjana, 2005:273) 

Selanjutnya harga X² data yang diperoleh dibandingkan dengan X² 

tabel dengan (dk) = k – 3 dan taraf signifikan 0,05. Distribusi data yang 

diujikan akan berdistribusi normal jika X² data < X² tabel. 

c. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah kedua  

kelompok mempunyai kemampuan dasar yang sama. Uji homogenitas 

dilakukan dengan menyelidiki apakah data akhir hasil belajar kedua 

sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. Uji homogenitas ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah data kedua varians yaitu varians 

kelompok kontrol dan varians kelompok eksperimen sama, sehingga 

terpenuhinya syarat di mana harga Fhitung lebih kecil dari harga Ftabel. 

� =
������ ��������

������ ��������
  (Sudjana, 2005:250) 

Untuk α = 5% dan derajad kebebasan (dk) untuk pembilang n1-1 

dan derajad kebebasan (dk) untuk penyebut n2-1. Kriteria pengujiannya 

adalah : 

1. Jika Fhitung > Ftabel, maka varians kedua kelompok sampel berbeda. 

2. Jika Fhitung < Ftabel, maka varians kedua kelompok sampel sama. 

d. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Post-Test (Uji-T) 

Uji post-test bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan hasil 

post-test antara kelompok eksperimen dan kontrol. Berdasarkan hasil  uji  
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kesamaan dua varians, apabila kedua kelompok mempunyai varians yang 

sama, rumus uji-t pihak kanan yang dipakai uji-t akhir sebagai berikut: 

� =  
�� ̅̅̅ ̅̅� ��̅̅̅̅

� �
�

� �
�

�

� �

  dengan  �� =
(����)��

��  ��������
�

��� ����
  

��̅̅̅̅ = nilai rata-rata kelompok eksperimen 
��̅̅̅̅  = nilai rata-rata kelompok kontrol 
��  = jumlah subyek kelompok eksperimen 
��  = jumlah subyek kelompok kontrol 
��

� = varian nilai kelompok eksperimen 
��

� = varian nilai kelompok kontrol 
� = simpangan (Sudjana, 2005:239) 

Dalam uji perbedaaan dua rata-rata uji satu pihak kanan post-test, 

kriteria pengujiannya analisis uji post-test yang digunakan yaitu Ha = ada 

peningkatan penggunaaan  media pembelajaran flash pada kompotensi 

dasar menggunakan perkakas tangan, hipotesis diterima jika thitung ≥ ttabel 

pada t (1-α) dengan dk = n1+n2-2. 

e. Peningkatan Hasil Belajar 

Perhitungan hasil sebelum dan sesudah pembelajaran pada kedua 

kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kontrol dihitung dengan 

persentase : 

��� ��ℎ ����������� =  
�� −  ��

��
 � 100% 

��= nilai rata-rata post-test 

��= nilai rata-rata pre-test 
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f. Respon Guru dan Siswa 

Angket respon guru dan siswa terhadap penggunaan media 

pembelajaran flash memiliki jawaban range dari 1 – 5. Semakin besar 

nilai yang diberikan maka semakin besar respon positif. Berikut adalah 

rumusan yang digunakan untuk mengatahui respon guru. 

Tingkat Kelayakan =  
Skor yang diobservasi

Skor yang diharapkan
x 100% 

Tabel 6. Klasifikasi Penilaian menurut Arikunto (2013:281) 

Persentase Klasifikasi Kelayakan 
80 – 100 % 
66 – 79 % 
56 – 65 % 
40 – 55 % 
30 – 39 % 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup Baik 
Kurang Baik 
Tidak Baik 
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I. Alur Penelitian 

 

Gambar 13. Alur Penelitian 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian pengembangan media pembelajaran yang 

dilakukan di Paket Keahlian Teknik Pemesinan SMK Negeri 1 Kedungwuni 

dengan sampel uji coba penggunaan media pembelajaran adalah siswa kelas X-

TP yang terdiri atas dua kelompok yaitu X-TP 1` sebagai kelompok kontrol 

dan X-TP 2 sebagai kelompok eksperimen. Kelompok kontrol merupakan 

kelompok dengan perlakuan penggunaan media pembelajaran power point. 

Sedangkan  kelompok eksperimen merupakan kelompok dengan perlakuan 

penggunaan media pembelajaran flash. Kesimpulan penilitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bedasarkan uji kelayakan/ validasi yang dilakukan oleh validator ahli 

materi dan ahli media didapatkan bahwa media pembelajaran flash yang 

telah dikembangkan dari media pembelajaran power point sangat layak 

sebagai media pembelajaran. 

2. Berdasarkan hasil uji-t pada hasil belajar (post-test) kedua kelompok 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan kelompok 

eksperimen (yang menggunakan media pembelajaran flash) lebih baik dari 

pada kelompok kontrol (yang menggunakan media pembelajaran power 

point).
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3. Kelompok eksperimen mengalami peningkatan hasil belajar sebesar 

146,18% untuk kompetensi pengetahuan dan 72,49% untuk kompetensi 

keterampilan lebih besar dari kelompok kontrol yang hanya sebesar 

122,61% untuk kompetensi pengetahuan dan 48,69% untuk kompetensi 

keterampilan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru mata pelajaran teknologi mekanik pada Paket Keahlian Teknik 

Pemesinan SMK Negeri 1 Kedungwuni gunakanlah media pembelajaran 

flash yang telah berhasil dikembangkan, sehingga variasi media 

pembelajaran bertambah. 

2. Bagi peneliti dapat mengembangan media pembelajaran flash pada 

kompetensi dasar menggunakan perkakas tangan dengan memperbaiki 

semua kekurangan/kelemahan media pembelajaran flash tersebut, sehingga 

media pembelajaran flash tersebut dapat lebih baik lagi dan lebih 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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LAMPIRAN 
 

 

Lampiran 1. Media Pembelajaran Power Point 
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Lampiran 2. Silabus Mata Pelajaran Teknologi Mekanik 

Silabus Mata Pelajaran Teknologi Mekanik 
 
Satuan Pendidikan : SMK 
Mata Pelajaran : Teknologi Mekanik 
Kelas /Semester : X  
 
Kompetensi Inti 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam  
  berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 

 KI4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

1.1 Mensyukuri kebesaran 
ciptaan Tuhan YME  
dengan mengaplikasikan 
pengetahuan, 
keterampilan dan sikap 
tentang keselamatan, 
kesehatan kerja dan 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

lingkungan  dalam 
kehidupan sehari-hari 

1.2 Mengamalkan nilai-nilai 
ajaran agama sebagai 
bentuk rasa syukur 
dalam mengaplikasikan   
pengetahuan, 
keterampilan dan sikap 
mengenai keselamatan, 
kesehatan kerja dan 
lingkungan  pada 
kehidupan sehari-hari 

2.1 Mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, teliti, 
kritis, rasa ingin tahu, 
inovatif dan 
tanggungjawab dalam  
dalam mengaplikasikan   
pengetahuan, 
keterampilan dan sikap 
mengenai keselamatan, 
kesehatan kerja dan 
lingkungan  pada 
kehidupan sehari-hari. 

2.2 Menghargaikerjasama, 
toleransi, damai, santun, 
demokratis, dalam  
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

menyelesaikan masalah 
perbedaan konsep 
berpikirdalam 
mengaplikasikan   
pengetahuan, 
keterampilan dan sikap 
mengenai keselamatan, 
kesehatan kerja dan 
lingkungan  pada 
kehidupan sehari-hari. 

2.3 Menunjukkan sikap 
responsif, proaktif, 
konsisten, dan 
berinteraksi secara 
efektif dengan 
lingkungan sosial 
sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai 
permasalahan dalam 
melakukan tugas 
mengaplikasikan   
pengetahuan, 
keterampilan dan sikap 
mengenai keselamatan, 
kesehatan kerja dan 
lingkungan  pada 
kehidupan sehari-hari 



119 
 

 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

3.5 Menerapkan teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 

 Teknik 
penggunaan 
perkakas tangan 
(kerja bangku) : 
- jenis-jenis & 

fungsi  
perkakas 
tangan 

- prosedur 
menggunakan 
perkakas 
tangan  

- prosedur 
pemeliharaan 
perkakas 
tangan 

 

 Penggunaan 
perkakas tangan 
bertanaga : 
- jenis-jenis & 

fungsi  
perkakas 
tangan 
bertenaga 

- prosedur 
menggunakan 

Mengamati : 
Mengamati dan melaksanakan 
teknik penggunaan perkakas 
tangan, perkakas tangan 
bertenaga dan penggerindaan 
alat potong dengan mesin 
gerinda bangku/ pedestal di 
bengkel. 
 
Menanya : 
Mengkondisikan situasi belajar 
untuk membiasakan 
mengajukan pertanyaan secara 
aktif dan mandiri tentang 
teknik penggunaan perkakas 
tangan, perkakas tangan 
bertenaga dan penggerindaan 
alat potong dengan mesin 
gerinda bangku/ pedestal. 
 
Mengekplorasi: 
Mengumpulkan data yang 
dipertanyakan dan 
menentukan sumber (melalui 
benda konkrit, dokumen, 
buku, eksperimen) untuk 
menjawab pertanyaan yang 

Tugas:  
Hasil pelaksanaan 
teknik penggunaan 
perkakas tangan, 
perkakas tangan 
bertenaga dan 
penggerindaan alat 
potong dengan 
mesin gerinda 
bangku/ pedestal 
 
Observasi: 
Proses pelaksanaan 
tugas teknik 
penggunaan 
perkakas tangan, 
perkakas tangan 
bertenaga dan 
penggerindaan alat 
potong dengan 
mesin gerinda 
bangku/ pedestal. 
 
Portofolio: 
Terkait kemampuan 
dalam 
menggunakan 

104 JP  Buku 
Perkakas 
Tangan 

 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 

4.5 Melaksanakan  teknik 
penggunaan perkakas 
tangan 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

perkakas 
tangan 
bertenaga 

- prosedur 
pemeliharaan 
perkakas 
bertenaga 

 

 Penggerindaan 
alat potong 
dengan gerinda 
bangku/pedestal: 
- Bagian –bagian 

mesin gerinda 
pedestal 

- Keselamatan & 
kesehatan 
kerja 
menggunakan 
mesin gerinda 
pedestal 

- Teknik 
menggunakan 
gerinda 
pedestal  

   (menggerinda 
:penitik pusat, 

diajukan tentang teknik 
penggunaan perkakas tangan, 
perkakas tangan bertenaga 
dan penggerindaan alat 
potong dengan mesin gerinda 
bangku/ pedestal. 
 
Mengasosiasi : 
Mengkatagorikan data dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  
dengan urutan dari yang 
sederhana sampai pada yang 
lebih kompleks terkait dengan 
teknik penggunaan perkakas 
tangan, perkakas tangan 
bertenaga dan penggerindaan 
alat potong dengan mesin 
gerinda bangku/ pedestal. 
 
Mengkomunikasikan : 
Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang teknik 
penggunaan perkakas tangan, 
perkakas tangan bertenaga 
dan penggerindaan alat 
potong dengan mesin gerinda 

perkakas tangan 
dan perkakas 
tangan bertenaga. 
 
Tes: 
Tes tertulis yang 
terkait dengan 
teknik penggunaan 
perkakas tangan, 
perkakas tangan 
bertenaga dan 
penggerindaan alat 
potong dengan 
gerinda 
bangku/pedestal. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

penitik garis, 
penggores, 
mata bor, 
pahat tangan, 
pahat bubut) 

bangku/ pedestal 
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Lampiran 3. Hasil Validasi Ahli Materi 1 
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Lampiran 4. Hasil Validasi Ahli Materi 2 
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Lampiran 5. Hasil Validasi Ahli Materi 3 

 

 



125 
 

 
 

Lampiran 6. Hasil Validasi Ahli Media 1 
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Lampiran 7. Hasil Validasi Ahli Media 2 
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Lampiran 8. Hasil Validasi Ahli Media 3 
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Lampiran 9. Daftar Peserta Uji Coba Instrumen Soal 

NO NAMA SISWA NO NAMA SISWA 

1 Abdurohman Ismail 19 Doni Setiawan 

2 Abdurrohman Arifki 20 Edi Pribowo 

3 Aditya Dwi Saputra 21 Edi Winarto 

4 Ahmad Gumilang 22 Ehfan Oktakusuma 

5 Ahmad Zaki Yamani 23 Estu Kawirian 

6 Ahmad Zufar Al Farouq Junior 24 Fajar Janari 

7 Ahmat Diki Ardiansyah 25 Faris Gandi Muhammad 

8 Ainul Rofiq 26 Fatwa Mutazaman 

9 Amaruddin Yahya 27 Hasan Bisri 

10 Arif Burhanuddin 28 Imadudin 

11 Aviv Fatkhurohman 29 Jeffri Burhan 

12 Azmi Rizki Romandhani 30 Khairul Anwar 

13 Bagus Rezeki Romandhani 31 Khoirul Mustaqim 

14 Bayu Jannatan Firdaus 32 Khoirul Muttaqin 

15 Dimas Akhfian 33 Koko Pranssyah 

16 Dimas Argatia Prasetyo Aji 34 M. Ainur Rofiq 

17 Dimas Bayu Fitriansyah 35 M. Fatkhurizal 

18 Dimas Sri Winarto 36 M. Ghufron Faza 
 

Lampiran 10. Soal Pre-test dan Post-test 

SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST 
 

Nama : 
NIS : 
Kelas : 

 
I. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan cara menyilang (X) pada pilihan A, B, C, D ataupun E 

berdasarkan jawaban yang benar! 
 
1. Di bawah ini mana yang merupakan bagian-bagian ragum? 

A. Rahang, tangkai, dudukan 
B. Rahang tetap, rahang gerak, tangkai 
C. Rahang bergerak, poros berulir, tangkai, dudukan 
D. Rahang bergerak, poros ulir, tangkai, rahang tetap 
E. Rahang begerak, poros, tangkai, rahang tetap 

2. Jenis ragum yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang harus membentuk sudut 
terhadap spindle dan dapat diputar 360o adalah ... 

A. Ragum Biasa  D. Ragum Persegi 
B. Ragum Putar  E. Ragum Tegak-lurus 
C. Ragum Universal 
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3. Ragum yang fungsinya hanya untuk menjepit benda kerja sederhana adalah jenis ragum... 
A. Ragum Biasa  D. Ragum Persegi 
B. Ragum Putar  E. Ragum Tegak-lurus 
C. Ragum Universal  

4. Mempunyai dua sumbu perputaran, sehingga dapat diatur letaknya secara datar dan tegak 
merupakan ragum.... 

A. Ragum Biasa  D. Ragum Persegi 
B. Ragum Putar  E. Ragum Tegak-lurus 
C. Ragum Universal  

5. Untuk pekerjaan yang memerlukan gaya yang besar, seperti memahat, menggergaji, mengikir, 
mengetap dan menyenai, maka kedudukan benda kerja harus .... 

A. Sejajar dengan ragum   D. Serendah mungkin dari rahang ragum 
B. Tegak lurus dengan ragum  E. Dijepit dengan kencang 
C. Setinggi mungkin dari rahang ragum 

6. Di bawah ini merupakan bagian-bagian gergaji tangan. Mana yang berfungsi sebagai 
kedudukan mata potong gergaji... 

A. Daun gergaji  D. Tuas mur-baut 
B. Frame  E. Batang pengikat 
C. Tangkai 

7. Apa fungsi dari gergaji tangan? Kecuali... 
A. Gergaji tangan memiliki fungsi untuk memotong benda kerja sehingga membentuk 

sesuai yang diinginkan. 
B. Gergaji tangan memiliki fungsi untuk mempersiapkan bahan benda kerja yang akan 

dikerjakan. 
C. Gergaji tangan memiliki fungsi untuk mempersiapkan bahan benda kerja yang akan 

dikerjakan. 
D. Gergaji tangan memiliki fungsi untuk mempersiapkan bahan benda kerja yang akan 

dikerjakan sehingga membentuk sesuai yang diinginkan. 
E. Gergaji tangan memiliki fungsi untuk memotong benda kerja sehingga benda kerja 

semakin besar ukurannya. 
8. Jika Anda akan memotong sebuah poros pejal dengan diameter 25 mm, maka daun gergaji 

jenis apa yang akan Anda gunakan? 
A. 18 TPI jika bahan poros tersebut keras, namun jika lunak maka menggunakan 14 TPI 
B. 18 TPI jika bahan poros tersebut lunak, namun jika keras maka menggunakan 14 TPI 
C. 18 TPI jika bahan poros tersebut keras, namun jika lunak maka menggunakan 24 TPI 
D. 18 TPI jika bahan poros tersebut lunak, namun jika keras maka menggunakan 24 TPI 
E. 32 TPI jika bahan poros tersebut keras, namun jika lunak maka menggunakan 24 TPI 

9. Kenapa dalam cara menggergaji penekanan gerakan maju lebih besar dari pada gerakan 
mundur? 

A. Gerakan maju merupakan langkah pemotongan yang artinya pada saat langkah maju 
terjadi penyayatan benda kerja. 

B. Gerakanmaju merupakan langkah pembebanan sehingga perlu adanya penekanan 
yang jauh lebih besar dari gerakan mundur. 

C. Langkah pemotongan terjadi pada gerakan maju sehingga perlu adanya penekanan 
yang lebih besar dari gerakan mundur, dimana pada gerakan mundur tidak terjadi 
pemotongan benda kerja. Dengan demikian penggergajian menjadi efektif. 

D. Langkah pemotongan terjadi pada gerakan maju sehingga perlu adanya penekanan 
yang lebih besar dari gerakan mundur, dimana pada gerakan mundur juga terjadi 
pemotongan benda kerja. Dengan demikian penggergajian menjadi efektif. 

E. Langkah pemotongan terjadi pada gerakan mundur sehingga perlu adanya penekanan 
yang lebih besar dari gerakan maju, dimana pada gerakan maju tidak terjadi 
pemotongan benda kerja. Dengan demikian penggergajian menjadi efektif. 

10. Pemeliharaan seperti apa saja yang perlu dilakukan terhadap gergaji tangan? 
A. Cuci daun gergaji dengan air bersih 
B. Potong bagian daun gergaji yang telah rusak giginya 
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C. Simpan gergaji pada suhu -26oc 
D. Bersihkan gergaji dengan menggunakan air sabun 
E. Gunakan gergaji sesuai dengan fungsinya 

11.  Bagian palu yang berfungsi sebagai penghasil momen pemukulan besar, sehingga palu tidak 
mudah patah adalah... 

A. Kepala palu  D. Penjepit palu 
B. Ekor palu  E. Pembeban palu 
C. Tangkai palu 

12. Palu merupakan alat yang berfungsi untuk membantu proses pembentukan benda kerja. Hal 
tersebut merupakan jenis palu... 

A. Palu keras  D. Palu keras dan lunak 
B. Palu lunak  E. Palu sedang dan keras 
C. Palu sedang 

13. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam penggunaan palu adalah... 
A. Pastikan tangkai palu terbuat dari bahan yang kuat 
B. Pastikan tangkai palu aerodinamis 
C. Pastikan kepala palu terbuat dari bahan yang kuat 
D. Pastikan kepala palu terikat dengan kencang pada tangkai palu 
E. Pastikan kepala dan tangkai palu sesuai standar 

14.  Perhatikan berikut ini! 
a. Gunakan palu sesuai dengan fungsinya 
b. Bersihkan palu setelah digunakan. 
c. Olesin vaselin pada kepala palu setelah digunakan. 
d. Simpan palu secara rapi. 
e. Cuci palu dengan air sabun. 

Dari uraian diatas mana yang merupakan pemeliharaan palu? 
A. a, b, c, e  D. c, d, e 
B. b, c, e  E. a, b, c 
C. a, b, c, d, e 

15. Berikut ini yang merupakan bagian-bagian kikir adalah... 
A. Kepala kikir, ekor kikir, tangkai kikir 
B. Badan kikir, puncak kikir, tangkai kikir 
C. Batang kikir, mata kikir, kepala kikir 
D. Tangkai kikir, badan kikir, ekor kikir 
E. Tangkai kikir, badan kikir, batang kikir 

16.  Untuk membentuk sebuah bidang datar yang luas kita memerlukan... 
A. Kikir rata   
B. Kikir persegi 
C. Kikir segitiga 

D. Kikir setengah bulat 
E. Kikir bulat 

17.  Perluasan sebuah lubang hasil pengeboran harus menggunakan... 
A. Kikir rata 
B. Kikir persegi 
C. Kikir segitiga 

D. Kikir setengah bulat 
E. Kikir bulat 

18. Membuat sudut dengan ukuran maksimal 90o merupakan fungsi dari... 
A. Kikir rata 
B. Kikir persegi 
C. Kikir segitiga 

D. Kikir setengah bulat 
E. Kikir bulat 

19.  Alur sebuah benda kerja dapat dikerjakan dengan... 
A. Kikir rata 
B. Kikir persegi 
C. Kikir segitiga 

D. Kikir setengah bulat 
E. Kikir bulat 

20. Dalam pekerjaan benda kerja perlu dibuat radius agar benda kerja tersebut tidak tajam dan 
aman, maka pengerjaan hal tesebut dengan... 

A. Kikir rata 
B. Kikir persegi 

C. Kikir segitiga 
D. Kikir setengah bulat 
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E. Kikir bulat 
21. Pekerjaan pengikiran memerlukan posisi kaki yang kuat menopang badan, maka posisi kedua 

kaka harus membentuk sudut... 
A. 20o 
B. 30o 
C. 40o 

D. 50o 
E. 60o 

22.  Bagaimana cara memegang kikir pada pelaksanan pengikiran yang ringan? 
A. Jari-jari tangan kiri dapat diletakkan pada ujung kikir, dan ini berfungsi sebagi 

penyeimbang. 
B. Jari-jari tangan kanan dapat diletakkan pada ujung kikir, dan ini berfungsi sebagi 

penyeimbang. 
C. Jari-jari tangan kiri dapat diletakkan pada badan kikir, dan ini berfungsi sebagi 

penyeimbang. 
D. Jari-jari tangan kanan dapat diletakkan pada badan kikir, dan ini berfungsi sebagi 

penyeimbang. 
E. Jari-jari tangan kiri dapat diletakkan pada badan dan ujung kikir, dan ini berfungsi 

sebagi penyeimbang. 
23. Cara mengikir 

a. Penekanan gaya pada kedua tangan harus sama, pada saat melakukan pemakanan 
atau pemotongan bahan benda kerja. 

b. Pemakanan mata kikir dilakukan pada gerakkan kikir mundur, sedangan pada waktu 
gerakkan kikir maju tidak boleh melakukan pemakanan. 

c. Letakkan permukaan kikir/ gigi-gigi pemotong harus rata dengan benda kerja pada 
saat pemakanan, sehingga seluruh permukaan kikir adapat melakukan pemotongan 
terhadap bahan benda kerja. 

d. Untuk pengerjaan benda kerja yang panjang, maka pemakanan dilakukan oleh 
sebagian badan kikir. Sedangkan untuk benda kerja yang pendek pemakanan kikir 
tidak boleh dilakukan oleh seluruh panjang badan kikir, karena dapat mengakibatkan 
hasil pengikiran tidak rata. Hal ini diakibatkan oleh penekanan pada waktu 
pemakanan tidak seimbang. 

Mana yang merupakan cara mengikir yang benar... 
A. a, b, c, d 
B. a, c 
C. a, b 

D. a, b, c 
E. a, c, d 

24. Dalam pemeliharaan kikir, kikir harus dibersihkan dari beram sisa pengikiran dengan cara... 
A. Dilap dengan kain majun 
B. Dicuci dengan air bersih 
C. Disikat dengan sikat baja 

D. Disemprot dengan kompresor 
E. Dipukul dengan palu 

25. Di bawah ini yang merupakan bagian-bagian pahat tangan adalah... 
A. Kepala pahat, pisau pahat, badan 

pahat 
B. Badan, pemotong, kepala 

C. Kepala, pucuk, tangkai 
D. Batang, pucuk, kepala 
E. Badan, pemotong, pucuk 

26. Mata potongnya berbentuk radius, dan sudut potongnya 60o – 70o merupakan jenis pahat... 
A. Rata 
B. Radius 
C. Alur 

D. Potong 
E. Sudut 

27. Pembentukan alur pada benda kerja dapat dilakukan dengan pahat... 
A. Rata 
B. Radius 
C. Alur 

D. Potong 
E. Sudut 

28. Agar suatu benda kerja aman dan tidak tajam maka di bentuk radius, maka diperlukan jenis 
pahat apa untuk membuat bentuk radius? 

A. Rata 
B. Radius 
C. Alur 

D. Potong 
E. Sudut 
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29. Agar dalam pemahatan pukulan palu menghasilkan pukulan yang besar, maka bagaimana 
cara memukul pahat dengan palu? 

A. Palu harus diayunkan 
B. Palu harus dijatuhkan 
C. Palu harus dikenakan pada bagian 

tengah 

D. Palu harus dikenakan pada bgaian 
tepi 

E. Palu harus dipukulkan ke kepala 
pahat 

30. Arah pukulan palu terhadap pahat tangan harus... 
A. Mengenai kepala pahat 
B. Sejajar dengan kepala pahat 
C. Tegak lurus terhadap pahat 

D. Tepat di senter pahat 
E. Lurus  

31. Bagaimana cara memelihara pahat agar penyayatan terhadap benda kerja banyak? 
A. Simpan dengan rapi 
B. Olesin pahat dengan vaselin 
C. Asah mata potong pahat 

D. Bersihkan pahat dari kotoran 
E. Cuci pahat dengan air bersih 

32. Apa fungsi dari tap? 
A. Membuat ulir 
B. Membuat ulir dalam 
C. Membuat ulir luar 

D. Membuat ulir luar dan dalam 
E. Membuat alur 

33. Dalam pekerjaan pengetapan benda kerja harus menggunakan tiga tap, bagaimana urutannya? 
A. Konis – antara – rata  
B. Rata – natara konis 
C. Antara – konis – rata 

D. Rata – konis – antara 
E. Konis – rata – antara  

34. Apa fungsi snei? 
A. Membuat ulir 
B. Membuat ulir dalam 
C. Membuat ulir luar 

D. Membuat ulir luar dan dalam 
E. Membuat alur 

35.  Agar menghasilkan ulir yang halus maka dalam proses pekerjaan tap ataupun snei perlu 
dilakukan... 

A. Dengan pelan – pelan 
B. Pelumasan terhadap mata pisau tap 

dan snei 

C. Pengasahan mata pisau tap dan snei 
D. Pendinginan tap dan snei 
E. Pembersihan benda kerja 

36. Dalam pekerjaan tap dan snei posisi tap dan snei harus tegak lurus dengan... 
A. Tangkai 
B. Mata pisau 
C. Ragum 

D. Benda kerja 
E. Pekerja  

 
II. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar! 

 
1. Jelaskan prosedur penggunaan perkakas tangan berikut ini! 

a. Ragum  c. Palu   e. Pahat Tangan 
b. Gergaji Tangan d. Kikir 

2. Jelaskan prosedur pemeliharaan perkakas tangan berikut ini! 
a. Ragum  d. Palu   e. Tap dan Snei 
b. Gergaji Tangan d. Pahat Tangan 

 

Lampiran 11. Kuci Jawaban Pre-test dan Post-test 

KUNCI JAWABAN SOAL PRE-TEST DAN POST-TEST 

Soal Pengetahuan 

1. D 
2. B 
3. A 
4. C 

7. E 
8. A 
9. C 
10. E 

13. D 
14. E 
15. B 
16. A 

19. B 
20. D 
21. E 
22. A 

25. B 
26. B 
27. C 
28. B 

31. C 
32. B 
33. A 
34. C 
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5. D 
6. B 

11. C 
12. A 

17. E 
18. C 

23. B 
24. C 

29. A 
30. C 

35. B 
36. D 

Soal Keterampilan 

1. a. Prosedur penggunaan ragum 

Memilih tinggi ragum yang sesuai 
1) Untuk pekerjaan yang tidak memerlukan gaya yang besar seperti pekerjaan 

akhir, benda kerja dapat dijepit lenih tinggi. Artinya permukaan benda kerja yang 
keluar dari rahang ragum bisa lebih tinggi. 

2) Untuk pekerjaan yang memerlukan gaya yang besar, seperti memahat, 
menggergaji, mengikir, mengetap dan menyenai, maka kedudukan benda kerja 
harus serendah mungkin berada diatas rahang ragum. 

3) Untuk penjepitan pipa-pipa sebaiknya gunakan bahan pelapis rahang, dimana 
bentuk pelapis tersebut hendaknya masing-masing berbentuk setengah lingkaran. 
Bahan pelapis bisa dari kayu atau dari bahan yang lunak, sehingga tidak akan 
merusak penampang pipa. 

Menjepit benda kerja 
1) Gunakan pelapis rahang ragum,  untuk mencegah rusakanya permukaan benda 

kerja. 
2) Pejepitan benda kerja harus rata, artinya permukaan benda kerja yang keluar dari 

rahang ragum harus lurus dan sejajar dengan rahang ragum. 
3) Untuk penjepitan benda kerja yang berlubang seperti pipa yang tipis, gunakan 

bahan tambahan lain yang dimasukan kedalam pipa, sehingga pipa yang dijepit 
tidak mengalami kerusakan/perubahan bentuk. 

4) Untuk penjepitan benda kerja yang tipis (plat tipis) gunakan landasan dari kayu. 
Landasan tersebut yang dijepit pada rahang ragum. 

b. Prosedur penggunaan gergaji tangan 

    Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengunakan gergaji tangan 

1) Pilih jenis daun gergaji yang sesuai dengan jenis dan ukuran bahan benda kerja 

yang dikerjakan. 

2) Periksa benda kerja yang akan dipotong menggunakan gergaji tangan, apakah 

sudah terikat pada ragum dengan baik dan benar. 

3) Periksa gigi-gigi daun gergaji dan pastikan gigi-gigi tersebut menghadap 

kedepan. 

4) Gunakan daun gergaji yang kodisinya masih bagus. 

5) Kurangi kecepatan pemotongan dan gaya tekan ketika pemotongan telah 

mendekati akhir pemotongan. 

c. Prosedur penggunaan palu 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan palu adalah sebagai berikut: 
1) Pastikan kepala palu terikat kencang pada tangkai palu. 
2) Gunakan jenis palu sesuai dengan jenis pekerjaan. 

d. Prosedur penggunaan kikir 

Cara Memegang Kikir 
1) Tangkai kikir harus dipegang dengan tangan kanan dan ibu jari berada diatas 

tangakai kikir, sedangkan jari telunjuk mengikuti panjang tangkai kikir. 
2) Untuk pengikiran/pengerjaan yang berat, maka tangan kiri (telapak tangan) 

diletakkan pada ujung kikir dengan jari-jari tangan menjepit ujung kikir. 
Fungsinya adalah agar pemakanan/pemotongan bahan oleh kikir bisa lebih besar 
dan keseluruhan permukaan bisa terjaga. 

3) Untuk pelaksanan pengikiran yang ringan, jari-jari tangan kiri dapat diletakkan 
pada ujung kikir, dan ini berfungsi sebagi penyeimbang. 
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4) Pada pengikiran benda kerja yang tipis, ujung ibu jari tangan kiri diletakkan pada 
permukaan kikir dekat dengan tangkai kikir. Sedangkan  ujung jari yang lainnya 
menekan bagian ujung kikir. 

5) Pada saat pelaksanaan pengikiran posisi badan agak condong kedepan dengan 
posisi kaki kiri berada didepan kaki kanan, kira-kira membentuk sudut 60o. 

Cara Mengikir 
1) Penekanan gaya pada kedua tangan harus sama, pada saat melakukan pemakanan 

atau pemotongan bahan benda kerja. 
2) Pemakanan mata kikir dilakukan pada gerakkan kikir maju, sedangan pada 

waktu gerakkan kikir mundur tidak boleh melakukan pemakanan. 
3) Letakkan permukaan kikir/ gigi-gigi pemotong harus rata dengan benda kerja 

pada saat pemakanan, sehingga seluruh permukaan kikir adapat melakukan 
pemotongan terhadap bahan benda kerja. 

4) Untuk pengerjaan benda kerja yang panjang, maka pemakanan dilakukan oleh 
semua badan kikir. Sedangkan untuk benda kerja yang pendek pemakanan kikir 
tidak boleh dilakukan oleh seluruh panjang badan kikir, karena dapat 
mengakibatkan hasil pengikiran tidak rata. Hal ini diakibatkan oleh penekanan 
pada waktu pemakanan tidak seimbang. 

5) Kecepatan pemakanan hendaknya sekitar 40 sampai 50 langkah untuk tiap 
menitnya. Tetapi untuk benda kerja yang terbuat bahan yang keras, maka 
kecepatan pemakanan dilakukan pada kecepatan pemakanan yang rendah. 
Sedangkan untuk pemakanan benda kerja  yang lunak maka kecepatan 
pemotongan diperbesar. 

e. Prosedur penggunaan pahat tangan 

Cara Memegang Pahat Tangan 

Peganglah pahat pada bagian badan pahat dengan tangan kiri, semua jari 

menggenggam. 

Cara Memahat 

1) Pegang pahat dengan tangan kiri dan palu dengan tangan kanan. 

2) Posisi berdiri dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang membentuk 

sudut 60 derajat. 

3) Arahkan pukulan palu tegak lurus dengan kepala pahat tangan. 

4) Pemahatan dimulai dari bagian ujung benda kerja. 

2. a. Prosedur pemeriharaan ragum 

Hal-hal yang harus dilakukan dalam perawatan ragum adalah sebagai berikut: 
1) Bersihakan rahang ragum setiap selesai digunakan. 
2) Pastikan rahang ragum tertutup ketika selesai digunakan, artikan jika 

penggunaan ragum telah selesai maka rahang ragum harus ditutup. 
3) Gunakan jenis ragum sesuai dengan jenis pekerjaan. 
4) Berilah vaselin/pelumas pada poros ulir ragum serta semua permukaan ragum. 

b. Prosedur pemeriharaan gergaji tangan 

1) Gunakan gergaji sesuai dengan fungsinya. 

2) Bersihkan sela-sela gigi daun gergaji dari sisa-sisa beram benda kerja. 

3) Berilah pelumas pada baut pengikat daun gergaji. 

4) Gantilah daun gergaji yang giginya sudah rusak. 

5) Simpan gergaji dengan benar. 

c. Prosedur pemeriharaan palu 

1) Gunakan palu sesuai dengan fungsinya 
2) Bersihkan palu setelah digunakan. 
3) Olesin vaselin pada kepala palu setelah digunakan. 
4) Simpan palu di almari perkakas tangan. 

d. Prosedur pemeriharaan pahat tangan 

1) Gunakan jenis pahat sesuai dengan jenis pekerjaan. 
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2) Setelah digunakan bersihkan pahat dari debu dan beram. 

3) Asah mata pahat yang telah tumpul dengan mesin gerinda, dengan sudut 

menyesuaikan bahan benda kerja yang akan dikerjakan. 

4) Berilah vaselin sehingga pahat tidak mudah berkarat. 

5) Simpan pahat secara rapi di ruang alat. 

e. Prosedur pemeliharaan tap dan snei 

1) Gunakan tap dan snei sesuai dengan fungsinya 

2) Gunakan tap secara beurutan dari tap konis, rata antara sampai dengan tap rata. 

3) Bersihkan tap dan snei  dari sisa-sisa beram yang ada di sela-sela mata pisaunya. 

4) Berilah vaselin pada tap dan snei agar tidak korosi. 

5) Simpan tap dan snei dengan rapi di ruang perkakas tangan. 
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Lampiran 12. Hasil Uji Coba Instrumen Soal Pengetahuan 
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Lampiran 13. Hasil Uji Coba Instrumen Soal Keterampilan 
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Lampiran 14. RPP Uji Coba Penggunaan Media Pembelajaran 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 

 
Nama Sekolah  : SMK 1 Kedungwuni 
Program Keahlian : Teknik Mesin 
Paket Keahlian  : Teknik Pemesinan 
Mata Pelajaran  : Teknologi Mekanik 
Kelas/ Semester  : X-TP2 / I 
Materi Pokok  : Teori Ragum, Gergaji Tangan dan Palu 
Pertemuan ke  : 1 (satu) 
Alokasi Waktu  : 4 x 45 menit 

 
A. KOMPETENSI INTI 

KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
dan pro-aktif dalam kegiatan pembelajaran teori ragum, gergaji 
tangan dan palu. 

KI 3 : Memahami dan menganalisis teori bagian-bagian, jenis dan fungsi, 
prosedur penggunaan serta prosedur pemeliharaan ragum, gergaji 
tangan dan palu. 

 KI4 : Menyajikan bagaimana teori prosedur pengunaan dan pemeliharaan 
ragum, gergaji tangan dan palu. 

 
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

1.1  Mensyukuri kebesaran ciptaan Tuhan YME dengan mengaplikasikan 
pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang bagian-bagian, jenis dan 
fungsi, prosedur penggunaan dan pemeliharaan ragum gergaji tangan, 
dan palu dalam kehidupan sehari-hari. 

1.2  Mengamalkan nilai-nilai ajaran agama sebagai bentuk rasa syukur 
dalam mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang 
bagian-bagian, jenis dan fungsi, prosedur penggunaan dan 
pemeliharaan ragum gergaji tangan, dan palu pada kehidupan sehari-
hari. 

2.1   Mengamalkan perilaku jujur, disiplin dan tanggungjawab dalam dalam 
mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap tentang bagian-
bagian, jenis dan fungsi, prosedur penggunaan dan pemeliharaan 
ragum gergaji tangan, dan palu pada kehidupan sehari-hari. 

2.2 Menghargai kerjasama, damai, santun dalam  menyelesaikan masalah 
perbedaan konsep berpikir dalam mengaplikasikan pengetahuan, sikap 
dan keterampilan  tentang bagian-bagian, jenis dan fungsi, prosedur 
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penggunaan dan pemeliharaan ragum gergaji tangan, dan palu dalam 
kehidupan sehari-hari. 

3.5    Menerapkan teknik penggunaan perkakas tangan. 
Indikator : 
1) Mengetahui bagian-bagian ragum, gergaji tangan dan palu. 
2) Mengetahui jenis dan fungsi ragum, gergaji tangan dan palu. 
3) Memahami prosedur menggunakan ragum, gergaji tangan dan palu. 
4) Memahami prosedur memelihara ragum, gergaji tangan dan palu. 

4.5    Melaksanakan teknik penggunaan perkakas tangan. 
Indikator : 
1) Mengetahui bagian-bagian ragum, gergaji tangan dan palu. 
2) Mengetahui jenis dan fungsi ragum, gergaji tangan dan palu. 
3) Memahami prosedur menggunakan ragum, gergaji tangan dan palu. 
4) Memahami prosedur memelihara ragum, gergaji tangan dan palu. 

 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya. 

2. Siswa dapat menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) dan 
santun dalam kegiatan pembelajaran teori ragum, gergaji tangan dan 
palu. 

3. Siswa dapat memahami, dan menganalisis teori bagian-bagian, jenis dan 
fungsi, prosedur penggunaan serta prosedur pemeliharaan ragum, gergaji 
tangan dan palu. 

4. Siswa dapat menyajikan bagaimana teori prosedur pengunaan dan 
pemeliharaan ragum, gergaji tangan dan palu. 

5. Siswa dapat mengetahui bagian-bagian ragum, gergaji tangan dan palu. 
6. Siswa dapat mengetahui jenis dan fungsi ragum, gergaji tangan dan 

palu. 
7. Siswa dapat memahami prosedur penggunaan ragum, gergaji tangan dan 

palu. 
8. Siswa dapat memahami prosedur pemeliharaan ragum, gergaji tangan 

dan palu. 
 

D. MATERI PEMBELAJARAN  
1. Ragum  
2. Gergaji tangan 
3. Palu 

E. METODE PEMBELAJARAN 
1. Model Pembelajaran  : Problem based learning 
2. Pendekatan Pembelajaran  : Saintifik 

a. Metode PembelajaranDiskusi 
b. Tanya jawab 
c. Demonstrasi 
d. Tes tertulis 
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F. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media  : 
a. White board 
b. Spidol   
c. Laptop  
d. LCD 
e. Media pembelajaran flash 

2. Alat/Bahan : 
a. Lembar penilaian 

3. Sumber Belajar 
a. Buku “Teori Kerja Bangku” 
b. Internet 
c. Sumber/referensi lain yang berhubungan dan sesuai 

 
G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

Pendahuluan 

1. Guru mengkondisikan kelas 
2. Guru membuka pelajaran dengan memberi salam 
3. Guru dan siswa berdoa sebelum pelajaran dimulai 
4. Guru mempresensi kehadiran siswa 
5. Guru memberi motivasi belajar 
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

20 menit 

Inti 

Mengamati 
1. Siswa mengamati bagian-bagian, jenis dan fungsi, 

prosedur penggunaan dan pemeliharaan ragum, 
gergaji tangan dan palu melalui media 
pembelajaran flash. 

2. Siswa mengamati animasi prosedur penggunaan 
dan pemeliharaan ragum, gergaji tangan dan palu 
yang ada di media pembelajaran flash. 

Menanya 
3. Siswa berdiskusi memahami dan menganalisis 

bagian-bagian, jenis dan fungsi, prosedur 
penggunaan dan prosedur pemeliharaan ragum, 
gergaji tangan dan palu dengan saling menghargai 
pendapat teman dan bahasa yang santun 

Menalar 
4. Siswa mencari tahu penggunaan ragum, gergaji 

tangan dan palu dengan jujur dan bertanggung 
jawab. 

Mencoba 
5. Siswa mencoba menjelaskan bagaimana prosedur 

penggunaan dan pemeliharaan ragum, gergaji 
tangan dan palu. 

120 menit 
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Mengkomunikasikan 
6. Siswa menampilkan hasil diskusi tentang teori 

bagian-bagian, jenis dan fungsi, prosedur 
penggunaan dan pemeliharaan ragum, gergaji 
tangan dan palu dengan jujur dan bertanggung 
jawab. 

Penutup 

1. Siswa menyimpulkan materi pembelajaran 
tentang teori bagian-bagian, jenis dan fungsi, 
prosedur penggunaan dan pemeliharaan ragum, 
gergaji tangan, dan palu. 

2. Guru memberi motivasi. 

20 menit 

 
H. PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR 

Penilaian Pengetahuan 
1. Teknik : Tertulis 
2. Bentuk : Pilihan ganda 
3. Instrumen  

a. Kisi-kisi soal, soal, dan kunci jawaban 
terlampir 

b. Penskoran 
Untuk setiap soal memiliki skor 5, sehingga jika dengan 40 soal 
pilihan ganda benar semua makan skor totalnya 5 x 40 = 200. 
Dari skor total dapat diambil nilai dengan cara membagi 2 
sehingga nilai totalnya atau nilai maksimalnya menjadi 200/2 = 
100. 

 

Penilaian Keterampilan 

1. Teknik : Tertulis 

2. Bentuk : Uraian 

3. Instrumen  

a. Kisi-kisi soal, soal, dan kunci jawaban 

terlampir 

b. Penskoran 

No Aspek yang dinilai Skor 
1.a Siswa menjelaskan cara menggunakan ragum dengan 

jelas dan lengkap 
3 

Siswa menjelaskan cara menggunakan ragum dengan 
cukup jelas dan lengkap 

2 

Siswa menjelaskan cara menggunakan ragum dengan 
kurang jelas dan lengkap 

1 

Siswa tidak dapat menjelaskan cara menggunakan 
ragum 

0 
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1.b Siswa menjelaskan cara menggunakan gergaji tangan 
dengan jelas dan lengkap 

3 

Siswa menjelaskan cara menggunakan gergaji tangan 
dengan cukup jelas dan lengkap 

2 

Siswa menjelaskan cara menggunakan gergaji tangan 
dengan kurang jelas dan lengkap 

1 

Siswa tidak dapat menjelaskan cara menggunakan 
gergaji tangan  

0 

1.c Siswa menjelaskan cara menggunakan palu dengan 
jelas dan lengkap 

3 

Siswa menjelaskan cara menggunakan palu dengan 
cukup jelas dan lengkap 

2 

Siswa menjelaskan cara menggunakan palu dengan 
kurang jelas dan lengkap 

1 

Siswa tidak dapat menjelaskan cara menggunakan palu 0 
1.d Siswa menjelaskan cara menggunakan kikir dengan 

jelas dan lengkap 
3 

Siswa menjelaskan cara menggunakan kikir dengan 
cukup jelas dan lengkap 

2 

Siswa menjelaskan cara menggunakan kikir dengan 
kurang jelas dan lengkap 

1 

Siswa tidak dapat menjelaskan cara menggunakan kikir 0 
1.e Siswa menjelaskan cara menggunakan pahat tangan 

dengan jelas dan lengkap 
3 

Siswa menjelaskan cara menggunakan pahat tangan 
dengan cukup jelas dan lengkap 

2 

Siswa menjelaskan cara menggunakan pahat tangan 
dengan kurang jelas dan lengkap 

1 

Siswa tidak dapat menjelaskan cara menggunakan 
pahat tangan 

0 

1.f Siswa menjelaskan cara menggunakan tap dan snei 
dengan jelas dan lengkap 

3 

Siswa menjelaskan cara menggunakan tap dan snei 
dengan cukup jelas dan lengkap 

2 

Siswa menjelaskan cara menggunakan tap dan snei 
dengan kurang jelas dan lengkap 

1 

Siswa tidak dapat menjelaskan cara menggunakan tap 
dan snei 

0 

2.a Siswa menjelaskan cara pemeliharaan ragum dengan 
jelas dan lengkap 

3 

Siswa menjelaskan cara pemeliharaan ragum dengan 
cukup jelas dan lengkap 

2 

Siswa menjelaskan cara pemeliharaan ragum dengan 
kurang jelas dan lengkap 

1 

Siswa tidak dapat menjelaskan cara pemeliharaan 0 
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ragum 
2.b Siswa menjelaskan cara pemeliharaan gergaji tangan 

dengan jelas dan lengkap 
3 

Siswa menjelaskan cara pemeliharaan gergaji tangan 
dengan cukup jelas dan lengkap 

2 

Siswa menjelaskan cara pemeliharaan gergaji tangan 
dengan kurang jelas dan lengkap 

1 

Siswa tidak dapat menjelaskan cara pemeliharaan 
gergaji tangan  

0 

2.c Siswa menjelaskan cara pemeliharaan palu dengan 
jelas dan lengkap 

3 

Siswa menjelaskan cara pemeliharaan palu dengan 
cukup jelas dan lengkap 

2 

Siswa menjelaskan cara pemeliharaan palu dengan 
kurang jelas dan lengkap 

1 

Siswa tidak dapat menjelaskan cara pemeliharaan palu 0 
2.d Siswa menjelaskan cara pemeliharaan kikir dengan 

jelas dan lengkap 
3 

Siswa menjelaskan cara pemeliharaan kikir dengan 
cukup jelas dan lengkap 

2 

Siswa menjelaskan cara pemeliharaan kikir dengan 
kurang jelas dan lengkap 

1 

Siswa tidak dapat menjelaskan cara pemeliharaan kikir 0 
2.e Siswa menjelaskan cara pemeliharaan pahat tangan 

dengan jelas dan lengkap 
3 

Siswa menjelaskan cara pemeliharaan pahat tangan 
dengan cukup jelas dan lengkap 

2 

Siswa menjelaskan cara pemeliharaan pahat tangan 
dengan kurang jelas dan lengkap 

1 

Siswa tidak dapat menjelaskan cara pemeliharaan 
pahat tangan 

0 

2.f Siswa menjelaskan cara pemeliharaan tap dan snei 
dengan jelas dan lengkap 

3 

Siswa menjelaskan cara pemeliharaan tap dan snei 
dengan cukup jelas dan lengkap 

2 

Siswa menjelaskan cara pemeliharaan tap dan snei 
dengan kurang jelas dan lengkap 

1 

Siswa tidak dapat menjelaskan cara pemeliharaan tap 
dan snei 

0 

Jumlah Skor Maksimal 36 
 

Penilaian Sikap 

1. Teknik  : Pengamatan 

2. Instrumen  : Lembar Pengamatan/ Penilaian Sikap 
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LEMBAR PENGAMATAN/ PENILAIAN SIKAP 

Mata pelajaran  : Teknologi Mekanik 
Kelas/semester : X TP2/ I 
Tahun ajaran  : 2014-2015 
Waktu pengamatan : ........................................... 
Indikator perkembangan sikap religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan santun. 

1 = Tidak Baik  3 = Cukup Baik  5 = Sangat Baik 
2 = Kurang Baik  4 = Baik  

Bubuhkan tanda √  pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

NO NIS NAMA SISWA 
RELIGIUS JUJUR DISIPLIN TANGGUNGJAWAB PEDULI SANTUN 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 14.9854 Mabrori Arya Saputra                                                             

2 14.9855 Moch. Heru Lupiono                                                             

3 14.9856 Moch. Salman Asshiddiqi                                                             

4 14.9857 Moh. Katon Bagaskoro                                                             

5 14.9858 Moh. Fahru Rizal                                                             

6 14.9859 Mohamad Hasan                                                             

7 14.9860 Mohamad Lintar MaulanaI.                                                             

8 14.9861 Mohammad Fernanda                                                             

9 14.9862 Muchammad Iqbal Hadi                                                             

10 14.9863 Muh. Adika Saputra                                                             

11 14.9864 Muh. Farid Kusuma                                                             

12 14.9865 Muhamad Aza Safaat                                                             

13 14.9866 Muhammad Afif Rahman                                                             

14 14.9867 Muhammad Hasyim                                                             
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15 14.9868 Muhammad Khairul Anam                                                             

16 14.9869 Mukhibbudin                                                             

17 14.9870 Naufal Arif Dianto                                                             

18 14.9871 Nazaylul Ikhrom Mihrodin                                                             

19 14.9872 Patuh Setiyo                                                             

20 14.9873 Ramadhan Erlan Raza M.                                                             

21 14.9874 Rifkhan Saefudin                                                             

22 14.9875 Rikza Setiabela                                                             

23 14.9876 Rudhi Subagiyo                                                             

24 14.9877 Shova Fuadia                                                             

25 14.9878 Sigit Wijaksono                                                             

26 14.9879 Slamet Ardiyansyah                                                             

27 14.9880 Sri Yulianingsih                                                             

28 14.9881 Tisna Hadi Mubarok                                                             

29 14.9882 Yufrizal Akhmad                                                             

30 14.9883 Zaenal Mutaqin                                                             

31 14.9884 Zidna Irfan Haqqa                                                             

32 14.9885 Zidni Arfani                                                             
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Lampiran 15. Daftar Siswa Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

KELOMPOK EKSPERIMEN (X-TP2) KELOMPOK KONTROL (X-TP1) 

NO NIS NAMA SISWA NO NIS NAMA SISWA 

1 14.9854 Mabrori Arya Saputra 1 14.9822 Adam Bagas Dyansyah 

2 14.9855 Moch. Heru Lupiono 2 14.9823 Agus Dwi Purnomo 

3 14.9856 Moch. Salman Asshiddiqi 3 14.9824 Agus Sugihartoyo 

4 14.9857 Moh. Katon Bagaskoro 4 14.9825 Ahmad Bagus Waskita 

5 14.9858 Moh. Fahru Rizal 5 14.9826 Ahmad Mukhidin 

6 14.9859 Mohamad Hasan 6 14.9827 Ahmad Pujiono 

7 14.9860 M. Lintar Maulana Ibrohim 7 14.9828 Ainun Najib 

8 14.9861 Mohammad Fernanda 8 14.9829 Aldi Prastiyo 

9 14.9862 Muchammad Iqbal Hadi 9 14.9830 Anugerah Setiawan 

10 14.9863 Muh. Adika Saputra 10 14.9831 Arif Muhammad Utomo 

11 14.9864 Muh. Farid Kusuma 11 14.9832 Arif Rochman Azis 

12 14.9865 Muhamad Aza Safaat 12 14.9833 Bagus Ahmad Rifa'i 

13 14.9866 Muhammad Afif Rahman 13 14.9834 Bagus Khottivul Iman 

14 14.9867 Muhammad Hasyim 14 14.9835 Bayu Nugroho 

15 14.9868 Muhammad Khairul Anam 15 14.9836 Caslikhin 

16 14.9869 Mukhibbudin 16 14.9837 Choirul Umam 

17 14.9870 Naufal Arif Dianto 17 14.9838 Denny Wisnu Krisyanto 

18 14.9871 Nazaylul Ikhrom Mihrodin 18 14.9839 Dian Tri Agung Wibowo 

19 14.9872 Patuh Setiyo 19 14.9840 Eko Stiawan  

20 14.9873 Ramadhan Erlan Raza Mada 20 14.9841 Fauqi Najmu Falahi 

21 14.9874 Rifkhan Saefudin 21 14.9842 Faurya Laa Fanida 

22 14.9875 Rikza Setiabela 22 14.9843 Febi Santoso 

23 14.9876 Rudhi Subagiyo 23 14.9844 Ferdi Tri Anggara 

24 14.9877 Shova Fuadia 24 14.9845 Ferdika Agistiara 

25 14.9878 Sigit Wijaksono 25 14.9846 Fiqi Mahendra 

26 14.9879 Slamet Ardiyansyah 26 14.9847 Ilzam Khoirul Fatih 

27 14.9880 Sri Yulianingsih 27 14.9848 Iqbal Luqni Maulana 

28 14.9881 Tisna Hadi Mubarok 28 14.9849 Liyan Fitriyani 

29 14.9882 Yufrizal Akhmad 29 14.9850 M. Alfan Alfian 

30 14.9883 Zaenal Mutaqin 30 14.9851 M. Alfin Fahmi 

31 14.9884 Zidna Irfan Haqqa 31 14.9852 M. Saiful Bahri 

32 14.9885 Zidni Arfani 32 14.9853 M. Zahrul Gunawan 
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Lampiran 16. Nilai Pre-Test Pengetahuan Kelompok Eksperimen-Kontrol 
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Lampiran 17. Nilai Pre-Test Keterampilan Kelompok Eksperimen-Kontrol 
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Lampiran 18. Nilai Post-Test Pengetahuan Kelompok Eksperimen-Kontrol 
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Lampiran 19. Nilai Post-Test Keterampilan Kelompok Eksperimen-Kontrol 
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Lampiran 20. Uji Normalitas Data Pre-Test Kelompok Eksperimen 
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Lampiran 21. Uji Normalitas Data Pre-Test Kelompok Kontrol 
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Lampiran 22. Uji Homogenitas (Kesamaan Dua Varian) Data Pre-Test 
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Lampiran 23. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Data Pre-Test (Uji-T) 

 



164 
 

 
 

 



165 
 

 
 

Lampiran 24. Uji Normalitas Data Post-Test Kelompok Eksperimen 
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Lampiran 25. Uji Normalitas Data Post-Test Kelompok Kontrol 
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Lampiran 26. Uji Homogenitas (Kesamaan Dua Varian) Data Post-Test 
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Lampiran 27. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Data Post-Test (Uji-T) 
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Lampiran 28. Respon Penggunaan Media Pembelajaran Flash oleh Guru 

 



174 
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Lampiran 29. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 30. Surat Keterangan selesai Penelitian 
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Lampiran 31. Naskah Media Pembelajaran Flash 

 
NASKAH 

MEDIA PEMBELAJARAN FLASH  
TEORI MENGGUNAKAN PERKAKAS TANGAN 

 
 
Nama Scene: Intro 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos 
 Logo ditengah bagian atas 
 Teks “FAKULTAS TEKNIK 

PENDIDIKAN TEKNIK MESIN 
UNIVERSITAS NEGERI 
SEMARANG 2015” berwarna hitam 
dengan jenis font calibri 

 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: Logo Unnes muncul dari kecil ke besar, setelah logo muncul sempurna, 
dibawah logo muncul teks (Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Semarang 2014) yang diringi backsound musik. 
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Nama Scene: Pengantar 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos 
 Karakter seseorang yang memegang palu 
 Teks pengantar: 

 Selamat Datang di Media 
Pembelajaran Flash Teori 
Menggunakan Perkakas Tangan 

 Sebelum belajar, mari berdoa 
dahulu! 

 BERDOA... 
 eits... ada yang belum berdoa, 
 ayo berdoa agar belajar Kita menjadi 

mudah. 
 BERDOA...! 
 OK... 
 itu baru anak mesin, harus tetap 

RELIGIUS. 
 Perkenalkan teman2, 
 nama saya Arsyah. 
 Keren n kece kan nama saya... 

hehehe :) 
 Ohya... teman hari Kita akan belajar 

tentang Teori Menggunakan 
Perkakas Tangan. 

 Perkakas tangan yang akan kita 
bahas antara lain Ragum, Gergaji 
Tangan, Palu, Kikir, Pahat Tangan, 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 
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Tap dan Snei. 
 Perlu teman2 ketahui. Teori itu 

SANGAT PENTING. Ibarat sayur 
tanpa penyedap, pasti rasanya gak 
mantab. 

 Jadi praktik tanpa ilmu(teori) pasti 
teman2 akan cepat capek, hasil 
kerjaan juga blong alias gak sesuai 
ukuran... 

 ...waktu pengerjaan benda kerja 
semakin lama, atau dengan kata lain 
tidak efektif dan efisien. 

 ups.. kelihatannya teman2 sudah gak 
sabar nich. 

 Ayo Kita mulai saja! 
 Klik Tombol di bawah ini! 

 
Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: setiap bagian teks akan mencul dengan efek menggetik dan akan 
berganti setiap poinnya. 
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Nama Scene: Cover 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos 
 Logo bawah kanan 
 Teks “Media Pembelajaran Flash 

Teori Menggunakan Perkakas 
Tangan” dan “Fakultas Teknik 
Pendidikan Teknik Mesin Universitas 
Negeri Semarang” berwarna hitam 

 Karakter seseorang yang memegang 
palu 

 Tombol home berkedip-kedip 
 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: Teks muncul secara beurutan dari bagian atas sampai bawah. Pada logo 
terdapat efek silatan cahaya. 
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Nama Scene: Home 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Terdapat tombol-tombol menu, 

backsound, kontol backsound, tentang 
media, petunjuk, pendahuluan, peta 
materi, materi, latihan, penilaian, 
author, daftar putakas dan keluar. 

 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: Tombol muncul secara berurutan. 
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Nama Scene: Tentang Media 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Teks “Media pembelajaran flash 

“Teori Menggunakan Perkakas 
Tangan” merupakan hasil 
pengembangan dari media 
pembelajaran power point yang 
sebelumnya telah digunakan di SMK 
Negeri 1 Kedungwuni Kabupaten 
Pekalongan. Media pembelajaran ini 
berisikan materi teori menggunakan 
perkakas tangan yang meliputi ragum, 
gergaji tangan, palu, kikir , pahat 
tangan, tap dan snei. Di setiap 
perkakas tangan dibahas mengenai 
bagian-bagian perkakas tangan 
tersebut, jenis dan fungsi perkakas 
tangan, prosedur menggunakan 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 



184 
 

 
 

perkakas tangan dan prosedur 
pemeliharaan perkakas tangan.” 
Berwana biru dengan background 
putih polos. 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: Teks muncul dari judul scene kemudian isi teks tentang media. 
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Nama Scene: Petunjuk 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Teks yang menjelaskan fungsi masing-

masing tombol berwana hitam dengan 
background putih polos. 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: Teks muncul dari judul scene kemudian isi teks tentang media. 
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Nama Scene: Pendahuluan 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Teks yang ada berwana hitam dengan 

jenis font calibri 
 Tombol “next” berwarna biru dengan 

anak panah berwarna putih 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: Teks muncul dari judul scene kemudian isi teks tentang media. 
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Nama Scene: Peta Materi 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Teks yang ada berwarna putih dengan 

latar biru muda, jenis font calibri 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: Teks muncul dari judul scene kemudian isi teks tentang media. 
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Nama Scene: Materi 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Tombol-tombol dengan ikon perkakas 

tangan dengan teks nama perkakas 
tangan tersebut. 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: Teks muncul dari judul scene kemudian tombol-tombol materi. 
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Nama Scene: Ragum 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Tombol-tombol dengan ikon perkakas 

tangan dengan teks materi 1, 2, 3 dan 
4. 

 Gambar Ragum dengan tombol-
tombol bagian-bagian ragum. 

 Teks materi berwana biru dengan garis 
tepi biru dan jenis font calibri 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: Teks muncul dari judul, tombol materi 1, 2, 3, dan 4 kemudian gambar 
Ragum dengan tombol bagian-bagian ragum 
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Nama Scene: Gergaji Tangan 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Tombol-tombol dengan ikon perkakas 

tangan dengan teks materi 1, 2, 3 dan 
4. 

 Teks materi berwana biru dengan jenis 
font calibri 

 Gambar simulasi pemegangan Gergaji 
Tangan 

 Tombol next dan prev 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: Teks muncul dari judul, tombol materi 1, 2, 3, dan 4 kemudian teks 
materi dan gambar pemegangan gergaji tangan 
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Nama Scene: Palu 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos 

dengan ada bayangan transparan 
karakter orang yang memegang 
palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan 

Perkakas Tangan” berwarba putih 
dengan background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan 
tanggal. 

 Terdapat tombol pilihan musik, 
pengatur volume serta menu. 

 Tombol-tombol dengan ikon 
perkakas tangan dengan teks materi 
1, 2, 3 dan 4. 

 Teks materi berwana biru dengan 
jenis font calibri 

 Gambar jenis-jenis palu keras 
 Tombol next dan prev 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: Teks muncul dari judul, tombol materi 1, 2, 3, dan 4 kemudian teks 
materi dan gambar jenis-jenis palu keras 
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Nama Scene: Kikir 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Tombol-tombol dengan ikon perkakas 

tangan dengan teks materi 1, 2, 3 dan 
4. 

 Teks materi berwana biru dengan jenis 
font calibri 

 Simulasi pembersihan kikir dengan 
sikat baja. 

 Tombol next dan prev 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: Teks muncul dari judul, tombol materi 1, 2, 3, dan 4 kemudian teks 
materi dan simulasi pembersihan kikir dengan sikat baja. 
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Nama Scene: Pahat Tangan 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Tombol-tombol dengan ikon perkakas 

tangan dengan teks materi 1, 2, 3 dan 
4. 

 Teks materi berwana biru dengan jenis 
font calibri 

 Simulasi contoh penggunaan pahat 
tangan 

 Tombol next dan prev 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: Teks muncul dari judul, tombol materi 1, 2, 3, dan 4 kemudian teks 
materi dan simulasi contoh penggunaan pahat tangan. 
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Nama Scene: Pahat Tangan 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Tombol-tombol dengan ikon perkakas 

tangan dengan teks materi 1, 2, 3 dan 
4. 

 Gambar tap dan tangkai tap tombol 
nama bagian-bagiannya 

 Teks materi warna biru dengan jenis 
font calibri  

 Tombol next dan prev 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: Teks muncul dari judul, tombol materi 1, 2, 3, dan 4 kemudian gambar 
tap dengan tombol bagian-bagian tap, teks materi. 
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Nama Scene: Latihan 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Tombol segienam dengan teks sesuai 

fungsi jenis latihan 
  

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: Teks muncul dari judul, tombol pilihan latihan. 
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Nama Scene: Latihan Pilihan Ganda 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Teks soal dan pilihan jawaban 

berwarna hitam dengan jenis font 
calibri 

 Tombol pilihan warna biru A, B, C, D 
dan E 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: Teks muncul soal diikuti dengan pilihan jawaban. Ketika tombol pilihan 
diklik maka akan berubah warna dan keluar tombok next. 
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Nama Scene: Latihan Benda Kerja 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Simulasi sebuah proses menggunakan 

perkakas tangan 
 Tombol-tombol pilihan jawaban 

dengan gambar ikon perkakas tangan. 
 Jadi pengguna akan memilih jawaban 

sesuai dengan proses dan fungsi 
perkakas tangan 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: ketika pilihan jawaban benar maka akan keluar tanda centang dan 
tombol next. Tetapi jika salah maka keluar tanda silang merah. 
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Nama Scene: Latihan Perkakas 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Gambar sebuah perkakas tangan 
 Tombol-tombol pilihan jawaban 

bagian-bagian perkakas tangan 
 Jadi pengguna akan menebak bagian-

bagian perkakas tangan yang 
ditampilkan 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: ketika pilihan jawaban benar maka akan keluar tanda centang dan 
bagian perkakas tangan tersebut. Tetapi jika salah maka hanya keluar tanda silang 
merah. 
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Nama Scene: Latihan Penilaian 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Tombol pilihan penilaian dengan 

pilihan pengetahuan, keterampilan dan 
sikap/ sosial 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: tombol akan keluar secara berurutan dari pengetahuan, keterampian dan 
sikap/ sosial. 
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Nama Scene: Penilaian Pengatahuan 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Teks soal dan pilihan jawaban 

berwarna hitam dengan jenis font 
calibri 

 Tombol pilihan warna biru A, B, C, D 
dan E 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: Teks muncul soal diikuti dengan pilihan jawaban. Ketika tombol pilihan 
diklik maka akan berubah warna dan keluar tombok next. 
 
 
  



201 
 

 
 

Nama Scene: Author 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Gambar/ foto penysusun media 
 Teks indentitas penyusun media 

berwarna hitam dengan jenis font 
calibri 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi: Gambar/ foto muncul diikuti dengan teks identitas. 
 
  



202 
 

 
 

Nama Scene: Daftar Pustaka 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian kanan atas. 
 Teks “Teori Menggunakan Perkakas 

Tangan” berwarba putih dengan 
background biru. 

 Penunjuk waktu jam, hari dan tanggal. 
 Terdapat tombol pilihan musik, 

pengatur volume serta menu. 
 Teks isi daftar pustaka berwarna hitam 

dengan jenis font calibri 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi:  
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Nama Scene: Keluar 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Teks penutup warna hitam dengan 
jenis font calibri 

 Teks link 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 
menghubungkan media dengan 
beberapa sumber refrensi belajar di 
ineternet 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi:  
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Nama Scene: Penutup 

 
Keterangan Tampilan: 
 Bakground warna putih polos dengan 

ada bayangan transparan karakter 
orang yang memegang palu 

 Logo bagian tengah atas. 
 Teks penutup warna hitam dengan jenis 

font calibri 

Narasi/Audio: 
Diiringin backsound instrumental 

Keterangan Animasi/ Simulasi 
Animasi:  
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Lampiran 32. Panduan Penggunan Media Pembelajaran Flash 

PANDUAN 

PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN FLASH 

TEORI MENGGUNAKAN PERKAKAS TANGAN 

 

A. Menggunakan Compact Disk (CD) Pembelajaran Flash 

1. Siapkan CD Pembelajaran Flash dan laptop atau komputer yang akan 

digunakan dan harus memiliki CD Rom. 

2. Nyalankan laptop. 

3. Jika laptop sudah menyala buka CD Rom dengan menekan tombol yang 

biasanya tersedia di depan CD Rom. 

4. Masukan CD  Pembelajaran Flash ke dalam CD Rom. 

5. Dorong CD Rom hingga tertutup dan terdengan suara “klik”. 

6. Tunggu beberapa saat hingg muncul tampilan AutoPlay. 

 

7. Doubel klik  maka Run main_perkakas_tangan.exe maka CD pembelajaran 

teori perkakas tangan akan berjalan. 

8. Semata mencoba. 
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B. Menggunakan File Media Pembelajaran Flash 

1. Nyalakan komputer/ laptop yang telah ada file media pembelajaran flash 

teori perkakas tangan. 

2. Jika laptop sudah nyala klik start, maka akan keluar tampilan seperti 

dibawah ini 

 

 

3. Klik Computer, maka keluar tampilan berikut ini 
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4. Cari lokasi dimana Anda menyimpan file media pembalajaran flash teori 

menggunakan perkakas tangan. 

 

 

5. Jalankan media pembelajaran flash teori menggunakan perkakas tangan 

dengan meng-doubel klik file main_perkakas_tangan.exe maka akan jalan 

aplikasi media pembelajaran flash tersebut. 

 

6. Selamat mencoba. 
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