
 

PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN APLIKASI 

BERBASIS ANDROID PADA MATA PELAJARAN TEKNIK 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN JALAN 

(TP3JL) KD1-KD4 KELAS XI DI SMK NEGERI 7 SEMARANG 

 

SKRIPSI 

diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 

 

Oleh: 

Muchamad Choerol Mustajib 

NIM.5101415011 

 

 

PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2019 

 

  



ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Nama  : Muchamad Choerol Mustajib 

NIM  : 51011415011 

Program Studi : Pendidikan Teknik Bangunan 

Judul  : Pembuatan Media Pembelajaran Aplikasi Berbasis Android Pada Mata 

Pelajaran Teknik Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Jalan (TP3JL) KD1-KD4 Kelas Xi 

Di SMK Negeri 7 Semarang 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke siding panitia ujian Skripsi/TA 

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan S1 Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang. 

 

 

 

  Semarang, 03 November 2019 

Dosen Pembimbing 

 

 

Drs. Harijadi Gunawan B.W., M.Pd. 

NIP. 195810131984031002 

 

  



iii 
 

PENGESAHAN 

 

Skripsi dengan judul “Pembuatan Media Pembelajaran Aplikasi Berbasis Android Pada 

Mata Pelajaran Teknik Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Jalan (TP3JL) KD1-

KD4 Kelas XI Di SMK Negeri 7 Semarang” telah dipertahankan didepan siding Panitia Ujian 

Skripsi Fakultas Teknik UNNES pada tanggal November 2019. 

Oleh: 

Nama  : Muchamad Choerol Mustajib 

NIM  : 5101415011 

Program Studi : Pendidikan Teknik Bangunan 

 

Panitia: 

Ketua, 

 

 

Aris Widodo, S.Pd., M.T. 

NIP.197102071999031001 

Sekretaris, 

 

 

Endah Kanti Pangestuti S.T.,M.T 

NIP.197207091998032003 

 

Penguji 1 

 

 

Drs. Supriyono M.T. 

NIP. 195704071986011001 

Penguji 2 

 

 

Dra. Sri Handayani, M.Pd. 

NIP.196711081991032001 

Penguji 3 

 

 

Drs. Harijadi G.B.W, M.Pd. 

NIP.195810131984031002 

 

  Mengetahui: 

Dekan Fakultas Teknik UNNES 

 

 

Dr. Nur Qudus, M.T., IPM. 

NIP. 196911301994031001 



iv 
 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

1. Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik 

(sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

maupun di perguruan tinggi lain. 

2. Karya tulis ini dalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan 

pihak lain, kecuali arahan Pembimbing dan masukan Tim Penguji. 

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan 

dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat 

penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima 

sanksi akademik berupa pemcabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta 

sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini. 

 

 

  Semarang, ….November 2019 

Yang Membuat Pernyataan, 

 

Muchamad Choerol Mustajib 

NIM.5101415011 

 

 

  



v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

1. Makna dari sebuah kehidupan adalah belajar, 

2. Jangan berhenti untuk terus belajar, karena disekeliling diri ini adalah butiran-butiran 

ilmu yang membuat hidup ini menjadi bermakna, 

3. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat membuat orang disekitar mampu 

tersenyum 

4. Setiap individu tidak dapat membuat orang disekitarnya terpuaskan dan senang dengan 

apa yang dilakukannya, 

5. Mahalnya sebuah proses pembelajaran adalah kedewasaan berfikir, karena status 

pendidikan maupun pekerjaan tidak menjadi jaminan. 

 

 

PERSEMBAHAN  

1. Untuk Allah SWT yang senantiasa memberikan rohmat, taufik, dan hidayah-Nya, 

2. Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Samsuri dan Ibu Muntasih, 

3. Untuk Keluarga besar, Paklek, Bulek, Kakak dst, 

4. Untuk tambatan hati yang akan menemani kisah hidupku nanti, 

5. Untuk teman-teman seperjuangan terkhusus Eki Setiawan, Septian N.C., Septian D.C., 

Dina Dwi Aprilia dan kawan-kawan, 

6. Untuk teman seangkatan program studi Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2015, 

7. Untuk segenap teman dan keluarga besar UKM Remo. 

8. Untuk jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 

  



vi 
 

ABSTRAK 

 

Mustajib, Muchamad Choerol. 2019. Pembuatan Media Pembelajaran Aplikasi Berbasis 
Android Mata Pelajaran Teknik Pelaksanaan Dan Pengawasan Pekerjaan Jalan (TP3JL) 
KD1-KD4 Kelas XI  di SMK N 7 Semarang. Dosen Pembimbing: Drs. Harijadi Gunawan B.W., 
M.Pd. Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan S1. 

 Mata Pelajaran Teknik Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan jalan (TP3JL) 
merupakan salah satu mata pelajaran pada kompetensi keahlian Teknik Konstruksi Jalan Irigasi 
dan Jembatan (TKJIJ) yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh siswa mulai dari kelas XI 
semester gasal. Mata pelajaran dan kompetensi keahlian tersebut lahir setelah adanya 
perubahan kurikulum tiga belas dengan spektrum baru tahun revitalisasi 2016 sebagai wujud 
penyesuaian tuntutan perkembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembuatan media 
pembelajaran ini dimaksudkan sebagai wujud penyesuaian perubahan spektrum tersebut serta 
sebagai alternatif siswa dalam menunjang pembelajaran secara mandiri. 

 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kelayakan media pembelajaran menurut ahli 
materi maupun ahli media serta pendapat siswa TKJIJ yang telah mendapatkan mata pelajaran 
terkait  terhadap kebermanfaatan dari pembuatan media pembelajaran ini. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 
dan hasil akhir dari penelitian ini adalah berupa produk aplikasi berbasis android mata pelajaran 
TP3JL kompetensi dasar 1 – kompetensi dasar 4 kelas XI. 

 Hasil penelitian ahli materi terhadap media pembelajaran ini menyatakan penilaiannya 
dengan presentase akhir sebesar 83,75% kategori layak, serta ahli media menyatakan 
penilaiannya dengan presentase akhir sebesar 86,88% kategori sangat layak. Hasil penelitian 
persepsi atau pendapat siswa terhadap media pembelajaran ini didapat nilai rata-rata dengan 
presentase akhir sebesar 80,41% kategori bermanfaat. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah terlaksana didapat hasil kesimpul bahwa media 
pembelajaran ini dapat digunakan dengan kategori layak hingga sangat layak sebagai penunjang 
siswa dalam belajar mandiri diluar kelas ataupun sebagai pendamping media pembelajaran 
yang sudah ada.  

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Media Pembelaran Android, Mata Pelajaran Teknik 
Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Jalan Kelas XI Semester Ganjil, SMK. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu 

lembaga pendidikan formal dimana lulusannya dibekali  dengan ilmu 

pengetahuan dan praktik sesuai dengan bidang pilihan siswa. SMK 

membentuk siswa untuk mampu terjun ke dalam dunia industri dengan 

bekal kemandirian, kreatifitas, dan inovatif yang mereka dapatkan selama 

proses pendidikan tersebut. Selain itu siswa juga berhak memilih untuk 

melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi sesuai apa yang 

mereka inginkan. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan 

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 

4678/D/KEP/MK/2016 menetapkan Spektrum Keahlian Pendidikan 

Menengah Kejuruan, yang terdiri dari bidang atau program atau 

kompetensi keahlian yang mempertimbangkan Spektrum Keahlian 

Pendidikan Menengah Kejuruan. Perubahan spektrum baru tersebut 

berkaitan bahwa Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan yang 

saat ini berlaku perlu diselaraskan dengan tuntutan perkembangan 

kurikulum, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. 
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Kurikulum tiga belas (Kurtilas) dengan spektrum baru tahun 

revitalisasi 2016 merubah Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah 

Kejuruan seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa perubahan tersebut 

dilaksanakan untuk menyesuaikan tuntutan perkembangan, ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kebutuhan kerja saat ini. 

Perubahan spektrum baru tersebut juga berlaku di SMK N 7 Semarang, 

salah satunya yaitu pada bidang keahlian teknologi dan rekayasa program 

keahlian teknologi konstruksi dan properti dengan kompetensi keahlian 

Teknik Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan (TKJIJ). Melalui pencarian 

penulis di situs data pokok Direktorat Pembinaan SMK (DITPSMK) 

ternyata program keahlian TKJIJ di SMK N 7 Semarang tersebut menjadi 

satu-satunya program keahlian yang ada di Jawa Tengah. 

Melalui observasi penulis di SMK N 7 Semarang selama 

melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) pada kompetensi 

keahlian TKJIJ khususnya. Dalam kaitannya dengan perubahan spektrum 

baru tersebut, perlu adanya fasilitas pendukung pula sebagai wujud 

langkah penyesuaian perubahan tersebut. Fasilitas pendukung itupun 

bermacam-macam, didalamnya termasuk sumber belajar untuk siswa. 

Mata Pelajaran Teknik Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan 

jalan (TP3JL) merupakan salah satu mata pelajaran pada kompetensi 

keahlian TKJIJ. Mata pelajaran ini mengenalkan siswa tentang macam-

macam bagian jalan, alat berat maupun bahan yang digunakan pada 

pekerjaan jalan dan lain sebagainya. Mata pelajaran ini pula menjadi salah 
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satu mata pelajaran wajib yang harus dikuasai siswa sesuai dengan 

tuntutan Kompetensi Dasar yang berlaku. Mata pelajaran ini diharapkan 

juga dapat dikuasai dengan mudah oleh siswa. Oleh karena itu, sumber 

belajar untuk siswapun perlu pula untuk disesuaikan dengan perubahan 

spektrum yang ada.  

Sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan 

tersebut adalah sumber belajar siswa yang dapat digunakan secara mudah 

yaitu dapat digunakan kapanpun serta dimanapun dan juga dapat 

digunakan secara mandiri oleh siswa. Untuk menjawab permasalahan 

tersebut, penulis berpeluang serta berinisiatif untuk membuat media 

pembelajaran dalam kaitannya sebagai penunjang peserta didik 

melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan KD mata pelajaran yang 

berlaku. Media ini diharapkan mempermudah siswa dalam belajar secara 

mandiri juga sebagai alternatif atau sumber lain peserta didik belajar selain 

dari buku/ modul maupun guru pendidik sebagai wujud penyesuaian 

perubahan spektrum baru yang ada. 

Media pembelajaran yang digunakan pada media pembelajaran ini, 

mengacu pada KD SMK kompetensi keahlian TKJIJ mata pelajaran 

Teknik Pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Jalan (TP3JL), dimana salah 

satu capaian pembelajaran ini adalah siswa dapat mempelajari dengan 

mudah dasar-dasar pekerjaan jalan. Media pembelajaran yang dirasa oleh 

penulis, sesuai dengan kegiatan mata pelajaran TP3JL di SMK N 7 

Semarang yaitu media berupa media pembelajaran aplikasi perangkat 
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lunak dimana siswa dapat mengoperasikannya dengan memanfaatkan 

telepon pintar yang siswa miliki. Untuk itu media pembelajaran ini 

diharapkan dapat sepenuhnya digunakan sebagai sarana belajar mandiri 

siswa. 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dirumuskan penelitian tentang 

pengembangan media pembelajaran dengan judul “Pembuatan Media 

Pembelajaran Aplikasi Berbasis Android Mata Pelajaran Teknik 

Pelaksanaan Dan Pengawasan Pekerjaan Jalan (TP3JL) KD1-KD4 

Kelas XI  di SMK N 7 Semarang”. 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Identifikasi permasalahan yang didapat dari latar belakang diatas 

antara lain sebagai berikut ini: 

1. Penyampaian materi pada mata pelajaran teknik pelaksanaan dan 

pengawasan pekerjaan jalan (TP3JL) Kompetensi Dasar (KD) 1 

sampai KD 4 dalam bentuk media lain yang lebih fleksibel, 

2. Pelengkap sumber belajar lain atau sumber belajar alternatif yang 

mampu menunjang proses belajar siswa secara mandiri mata pelajaran 

TP3JL sesuai dengan kompetensi dasar KD1-KD4 

1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah diterapkan untuk menghindari perkembangan 

permasalahan yang terlalu luas. Batasan masalah dalam penelitian ini 

meliputi: 
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1. Pembuatan media pembelajaran ini ditujukan guna membantu proses 

kegiatan pembelajaran siswa kompetensi keahlian TKJIJ SMK N 7 

Semarang, 

2. Media pembelajaran yang dimaksud disini adalah berupa aplikasi / 

perangkat lunak berbasis android Mata Pelajaran Teknik Pelaksanaan 

Pengawasan Pekerjaan Jalan (TP3JL) kelas XI Teknik Konstruksi 

Jalan Irigasi Jembatan, 

3. Bahan ajar pada media pembelajaran dibatasi berdasarkan Kompetensi 

Dasar (KD) 1 sampai KD 4. 

4. Pembatasan KD1 – KD4 didasarkan pada keterkaitannya dengan 

pemahaman materi dasar tentang jalan sebagai fondasi yang harus 

dikuasai oleh siswa untuk dapat memahami materi pada KD 

selanjutnya. 

1.4.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

peneliti memandang perlu menguraikan dalam beberapa pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kelayakan media pembelajaran aplikasi berbasis android 

mata pelajaran TP3JL KD1-KD4 menurut ahli materi dan ahli media? 

2. Bagaimana persepsi siswa terhadap kebermanfaatan media 

pembelajaran aplikasi berbasis android mata pelajaran TP3JL KD1-

KD4 menurut ahli media dan ahli materi? 
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1.5.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran aplikasi berbasis 

android mata pelajaran TP3JL yang dibuat menurut ahli media dan ahli 

materi, 

2. Untuk mengetahui kebermanfaatan media pembelajaran aplikasi 

berbasis android mata pelajaran TP3JL yang dibuat menurut persepsi 

atau pendapat siswa. 

1.6.  Manfaat Penelitian 

Sebagai suatu karya ilmiah, media pembelajaran ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai ilmu tentang jalan. 

1.6.1. Manfaat Secara Teoritis 

Sebagai suatu karya ilmiah, media pembelajaran ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 

mengenai ilmu tentang jalan. 

1.6.2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi penulis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah 

pengetahuan penulis dan mengetahui proses pembuatan media 

pembelajaran, 



7 
 

b. Bagi siswa, meningkatkan semangat belajar, meningkatkan 

pemahaman dan meminimalkan kesulitan dalam mempelajari 

materi tentang jalan pada mata pelajaran TP3JL KD-1-KD4, 

c. Bagi guru pengajar, dapat membantu proses memudahkan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan sebagai acuan atau 

media pembelajaran seorang guru dalam memudahkan peserta 

didiknya untuk belajar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.  Kajian Teori 

2.1.1. Tinjauan Media 

Menurut Suryani, et al., (2018: 1), Media memiliki arti 

yang luas dan digunakan dalam berbagai bidang, diantaranya 

seperti media dalam bidang komunikasi disebut dengan media 

komunikasi, media pada dunia pendidikan/ pembelajaran disebut 

dengan media pendidikan/ pembelajaran, jadi pemahaman  dari arti 

sebuah media sangat bergantung dari konteks dimana kata media 

itu digunakan. Secara umum, media dapat dipahami sebagai 

perantara dari informasi yang berasal dari sumber informasi untuk 

diterima oleh penerima. 

“Kata media berasal dari bahasa Latin Medius yang secara 

harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar” (Angkowo dan 

Kosasi, 2007: 10). Menurut Arsyad (2011: 3) media dalam bahasa 

Arab berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan. Selanjutnya, menurut Smaldino, dkk (2008) dalam 

Suryani, et al., (2018: 1) mendefinisikan bahwa “media adalah 

segala sesuatu yang menyampaikan informasi dari sumber 

kepenerima”. Secara lengkap menurut Suryani & Agung (2012: 
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43) menyatakan bahwa media merupakan segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, merangsang pikiran, 

membangkitkan semangat, dan perhatian siswa sehingga siswa 

memiliki dorongan untuk melaksanakan proses pembelajaran. 

Menurut Vernon S. Gerlach dan Donald P. Ely dalam 

Musfiqon (2012) dalam Suryani, et al., (2018: 1), media dibagi 

menjadi dua macam arti, yaitu arti luas dan sempit. Arti sempit 

media dapat disebut grafik, foto, alat mekanik, dan elektronik yang 

digunakan untuk menangkap, memproses, dan menyampaikan 

informasi. Sedangkan arti luas, media merupakan kegiatan yang 

dapat menciptakan suatu kondisi sehingga dengan begitu siswa 

dapat mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

baru. Menurut The United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization / UNESCO (2006) bahwa media dapat 

digunakan sebagai alternatif seorang pengajar untuk menyajikan 

materi yang tidak dapat diakses secara langsung tetapi dapat 

disajikan melalui media seperti ketika siswa ingin mengerti atau 

memahami bentuk dari bumi ini tidak mungkin siswa pergi keluar 

angkasa hanya untuk mengetahui bentuknya maka dari itu 

dibuatlah media miniatur atau tiruan bola dunia / globe.  

Pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa media 

merupakan segala bentuk dan saluran penyampaian pesan atau 

informasi dari sumber pesan ke penerima pesan yang dapat 
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merangsang pikiran juga meningkatkan semangat, perhatian dan 

kemauan seseorang atau siswa dalam memperoleh sebuah 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap sesuai dengan tujuan dari 

sebuah informasi yang disampaikan. Selain itu media juga dapat 

digunakan sebagai perantara guru kepada siswanya untuk 

menyajikan informasi yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh 

siswa tetapi dapat digambarkan secara tidak langsung melalui 

media itu sendiri. 

2.1.2. Tinjauan Belajar dan Pembelajaran 

“Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi 

pada diri setiap orang sepanjang hidupnya.” (Arsyad, 2015: 1). 

Proses belajar dapat terjadi karena adanya interaksi antara 

seseorang dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya, belajar 

dapat terjadi kapanun dan dimanapun. Dan salah satu ciri 

seseorang dikatakan belajar adalah ketika seseorang tersebut 

mengalami perubahan tingkah laku dalam dirinya, baik perubahan 

pengetahuan maupun sikap. Belajar menurut Skinner adalah 

menciptakan kondisi peluang dengan penguatan (reinforcement), 

sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar 

dengan adanya ganjaran (funnistment) dan pujian (reward) dari 

guru atas hasil belajarnya. 

Sedangkan Pembelajaran sendiri menurut Gagne (1981) 

dalam Anni dan Rifa’i (2016: 90) menyatakan bahwa pembelajaran 
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merupakan  serangkaian peristiwa eksternal seorang siswa yang 

dirancang dalam kaitannya sebagai pendukung proses internal 

belajar. Peristiwa belajar ini dirancang agar peserta didik 

memproses dan memperoleh suatu informasi nyata yang 

sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah rencanakan 

sebelumnya. Pembelajaran merupakan suatu suatu proses dimana 

kegiatan belajar telah direncanakan sebelumnya, sehingga kegiatan 

belajar tersebut memiliki tujuan-tujuan tertentu yang akan dapat 

dicapai dengan efektif dan efisien jika proses pembelajaran 

tersebut telah dirancang secara baik sebelumnya. 

Komponen-komponen pembelajaran menurut Anni dan 

Rifa’i (2016: 92) diantaranya adalah tujuan, subjek belajar / peserta 

didik, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, media 

pembelajaran dan penunjang. Dari berbagai komponen tersebut, 

media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran 

yang digunakan untuk membantu penyampaian pesan atau materi 

yang ingin disampaikan pendidik. 

2.1.3. Tintauan Media Pembelajaran 

 “Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam 

proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan 

minat siswa dalam belajar” (Arsyad. 2015: 10), Sedangkan 

pengertian lain “Media pembelajaran adalah segala bentuk dan 
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sarana penyampaian informasi yang dibuat atau dipergunakan 

sesuai dengan teori pembelajaran, dapat digunakan untuk tujuan 

pembelajaran dalam menyalurkan pesan, merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong 

terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali” 

(Suryani, et al., 2018: 5). 

Tujuan media menurut Smaldino, dkk. (2008) dalam 

Suryani, et al., (2018: 1)  adalah untuk memfasilitasi komunikasi 

dan pembelajaran. Lebih lanjut Dwyer (1978) dalam Asyhar 

(2011) mengemukakan bahwa cara komunikasi mempengaruhi 

daya ingat peserta didik. Hubungan daya ingat peserta didik dan 

berbagai cara komunikasinya, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

Komunikasi 

Verbal 

Media Visual Daya Ingat (%) 

3 Jam 3 Hari 

V  70 10 

 V 72 20 

V V 85 65 

 

Tabel diatas menjelaskan bahwa komunikasi yang hanya 

menggunakan verbal tanpa menggunakan media mempengaruhi 

daya ingat siswa dalam waktu 3 jam hanya 70%, sedangkan jika 

hanya menggunakan media visual saja daya ingat siswa mampu 

sedikit meningkat sebesar 72% dalam waktu 3 jam dan jika kedua 

Tabel 2.1. Tabel Daya Ingat Peserta Didik dengan Komunikasi 
Verbal dan Media Sumber diadopsi dari Rayandra Asyhar, 2011. 
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cara tersebut dikombinasikan daya ingat siswa akan meningkat 

lebih tinggi lagi sebesar 85%. Dari tabel hubungan diatas terbukti 

bahwa penggunaan media mampu meningkatkan semangat dan 

motivasi belajar siswa terhadap materi pembelajaran. 

2.1.4. Tinjauan Mata Pelajaran Teknik Pelakasanaan dan 

Pengawasan Pekerjaan Jalan (TP3JL) 

Mata Pelajaran Teknik Pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan 

Jalan (TP3JL) merupakan salah satu mata pelajaran kompetensi 

keahlian atau mata pelajaran yang khusus didapat oleh peserta 

didik sesuai dengan minat kompetensi keahlian yang dipilih 

sebelumnya, yang dimaksud disini adalah Teknik Konstruksi Jalan 

Irigasi dan Jembatan (TKJIJ). Mata pelajaran TP3JL memiliki 

jumlah jam sebanyak 586 JP @45 menit yang dibagi menjadi 138 

JP untuk kelas XI, 172 JP untuk kelas XII, 276 JP untuk kelas XIII. 

Beberapa pokok pembelajaran yang termuat dalam Kompetensi 

Dasar (KD), mata pelajaran TP3JL meliputi: 

a. Menerapkan & melaksanakan prosedur keselamatan dan 

kesehatan kerja serta lingkungan hidup dalam pelaksanaan 

pekerjaan irigasi sesuai peraturan yang berlaku. 

b. Memahami & menyajikan bagian-bagian dalam konstruksi 

Jalan. 

c. Menerapkan & melakukan perhitungan sederhana untuk 

perancangan jalan. 
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d. Memilih & menggunakan jenis bahan dan alat (alat berat) yang 

digunakan dalam pekerjaan konstruksi jalan. 

e. Memahami & Menyajikan syarat teknis perancangan jalan 

f. Dst. 

Dari beberapa KD materi pembelajaran ini, fokus 

penelitiannya yaitu pada poin a, b, c & d. Terdapat beberapa 

capaian yang harus didapat oleh siswa dari materi TP3JL ini 

diantaranya siswa dituntut untuk memahami dan menyajikan 

bagian-bagian dalam konstruksi Jalan. Untuk itu peneliti membuat 

media pembelajaran yang relevan dengan kegiatan pembelajaran 

mata pelajaran TP3JL di SMK N 7 Semarang. 

2.1.5. Tinjauan Media Berbasis Komputer dan Android 

a. Pengertian Media Berbasis Komputer 

“Teknologi berbasis komputer merupakan cara 

memproduksidan menyampaikan materi dengan menggunakan 

sumber-sumber yang berbasis digital” (Suryani, et al., 2018: 54). 

Perancangan pembelajaran media berbasis komputer ini 

memerlukan persiapan yang matang. Persiapan itu dari mulai 

perancangan desain, persiapan peralatan, penunjang pembelajaran,  

dan pengguna media pembelajaran tersebut. Masih menurut 

Suryani, et al., (2018: 66) Tahapan produksi media pada umumnya 

dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahapan praproduksi, produksi, dan 

paskaproduksi.  



15 
 

b. Pengertian Android 

Menurut situs Dicoding dalam modul yang berjudul Belajar 

Membuat Aplikasi Android untuk Pemula menjelaskan 

bahwasanya Android adalah sistem operasi yang dikeluarkan oleh 

Google. Android dibuat khusus untuk smartphone dan tablet. 

Berbagai macam produsen telah menggunakan Android sebagai 

sistem operasi untuk peranti (device) yang mereka produksi. 

Android juga mempunyai store dengan lebih dari 2 miliar 

pengguna aktif, per Januari 2018. 

Android merupakan sistem operasi yang sangat popular 

saat ini disamping sistem operasi IOS. Hampir disetiap telepon 

pintar dari mulai orang tua sampai anak-anak menggunakan sistem 

operasi ini dalam segala bidang dari mulai untuk belajar, bermain, 

sampai penunjang produktiifitas kerja. Oleh karena itu penulis 

ingin memanfaatkan sistem operasi ini sebagai sarana belajar 

melalui pembuatan aplikasi yang menarik dan mudah untuk 

diakses dan dipahami. 

2.1.6. Format Analisa Kebutuhan Materi pada Media Pembelajaran 

Analisis kebutuhan media merupakan kegiatan 

menganalisis Kompetensi Dasar (KD) dan silabus untuk 

memperoleh informasi media pembelajaran yang dibutuhkan 

peserta didik dalam mempelajari kompetensi yang telah 

diprogramkan. Tujuan analisis kebutuhan media adalah untuk 
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mengidentifikasi dan menetapkan isi dan konten media 

pembelajaran yang harus dibuat dalam satuan program tertentu. 

Satuan program tersebut dapat diartikan sebagai satu semester, satu 

mata pelajaran atau lainnya. Analisis kebutuhan media dilakukan 

dengan melakukan menyebarkan kuisioner kebutuhan kepada 

pihak terkait yaitu guru pembimbing mata pelajaran TP3JL yang 

juga sebagai ahli kompetensi. Berikut adalah format tabel analisis 

kebutuhan media pembelajaran pada mata pelajaran TP3JL :   

Mata Pelajaran         : TP3JL   

Kompetensi Dasar    : 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

 

KD Materi IPK Keterse
diaan 

3.1.Menerapkan 
prosedur 
Keselamatan dan 
Kesehatan kerja 
serta Lingkungan 
Hidup (K3LH) 
dalam pelaksanaan 
pekerjaan irigasi 
sesuai peraturan 
yang berlaku 
 

 Pengertian K3LH 

 Faktor penyebab kecelakaan 

kerja 

 Alat pelindung diri untuk 

keselamatan 

 Alat pelindung diri untuk 

keselamatan 

 Pertolongan pertama dan P3K 

 Keselamata alat & bahan 

 Perambuan pada pekerjaan 

jalan 

 Dampak (negatif) 

pembangunan jalan 

 Menjelaskan 

Pengertian K3LH, 

faktor kecelakaan 

kerja, APD, 

perambuan pada 

pekerjaan jalan 

hingga dampak 

pembangunan 

pekerjaan jalan 

Belum 
Tersedia 

3.2.Memahami 

bagian-bagian 

dalam konstruksi 

 Pengertian dasar jalan 

 Sistem perkerasan jalan 

telford dan macadam 

 Menjelaskan maksud 

jalan raya, peran dan 

tujuannya. 

Belum 

Tersedia  

Tabel 2.2. Analisis Kebutuhan Materi pada Media Pembelajaran Berdasar 
Kompetensi Dasar Mata Pelajaran TP3JL 
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KD Materi IPK Keterse
diaan 

Jalan. 

 

 Macam perkerasan jalan 

 Macam klasifikasi jalan 

 Bagian-bagian jalan (rumaja, 

rumija, ruwasja) 

 Komponen-komponen rumaja 

(badan jalan dst) 

 Membedakan sistem 

telford & macadam 

 Menjelaskan bagian-

bagian jalan beserta 

komponennya. 

 Menjelaskan 

klasifikasi jalan raya 

3.3.Menerapkan 

perhitungan 

sederhana untuk 

perancangan jalan. 

 Prosedur perencanaan tebal 

perkerasan dengan metode 

Bina marga 1987 perlu 

disampaikan dalam media 

 Survei volume lalu lintas, 

lokasi pengamatan dan 

identifikasi kendaraan 

 Pengertian Lalu Lintas Harian 

Rata-rata (LHR) dan Lalu 

Lintas Harian Rata-rata 

Tahunan (LHRT) 

 Merencanakan pertumbuhan 

lalu lintas 

 Muatan sumbu terberat / MST 

 Menjelaskan 

Pelaksanaan Survei 

lalulintas 

 Menjelaskan teori 

perencanaan 

perkerasan 

berdasarkan metode 

Bina Marga 1987 

Belum 

Tersedia 

3.4. Memilih jenis 

bahan dan alat (alat 

berat) yang 

digunakan dalam 

pekerjaan 

konstruksi jalan 

 Bahan perkerasan kaku untuk 

jalan 

 Bahan perkerasan lentur 

(aspal) 

 Macam aspal dan 

pengertiannya 

 Perbandingan aspal buton dan 

aspal minyak 

 Pengertian beton aspal 

 Macam lapis permukan 

perkerasan lentur (struktural 

dan non struktural) 

 Macam lapis pondasi atas atau 

 Menjelaskan macam 

bahan perkerasan 

jalan 

 Menjelaskan macam 

alat-alat berat dalam 

pekerjaan jalan 

Belum 

Tersedia 
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KD Materi IPK Keterse
diaan 

LPA 

 Macam lapis pondasi bawah 

atau LPB 

 Macam tanah dasar 

(subgrade) 

 Pengertian alat berat 

 Macam alat berat berdasar 

fungsional dan operasional 

 

2.1.7. Desain Media 

Desain pembuatan media yang dimaksud disini adalah 

sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD). Pembuatan media 

pembelajaran diawali dari tahap pra produksi. Pada tahap ini, hal 

yang harus dipersiapkan adalah tujuan dari pembuatan dan 

pembelajaran media tersebut, pengumpulan gambar, naskah dan 

materi untuk dimasukkan guna keperluan media yang akan dibuat 

atau dikembangkan serta memahami alat dan perangkat lunak yang 

akan digunakan untuk membuat media pembelajaran tersebut. 

Selanjutnya pada tahap produksi hal yang harus dilakukan 

yaitu seperti pembuatan stroryboard atau alur cerita jalannya 

media hingga proses pembuatan media pembelajaran. Media yang 

dihasilkan dinyatakan sebagai draft sampai dengan selesainya 

proses validasi. Bila hasil uji coba telah dinyatakan layak, maka 

media dapat digunakan sesuai tujuannya. Alur cerita jalannya 

media tersebut dibuat untuk mengetahui jalannya program atau 
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media antar tampilan yang akan didesain. Alur cerita media ini 

secara garis besar sebagai berikut: 

 

2.1.8. Validasi Media Pembelajaran 

Validasi merupakan proses untuk menguji kesesuaian 

media pembelajaran dengan kompetensi yang menjadi target 

belajar. Bila isi media sesuai, artinya efektif untuk mempelajari 

kompetensi yang menjadi target belajar, maka media pembelajaran 

dinyatakan valid atau sahih. Validasi dapat dilakukan dengan cara 

meminta bantuan ahli yang menguasai kompetensi dan ahli dalam 

bidang media tersebut. Validator mencoba menyelesaikan beberapa 

kasus pada perhitungan perencanaan sambungan baut. Validator 

memeriksa apakah tujuan belajar, uraian materi, bentuk kegiatan 

praktek, tugas, latihan atau kegiatan lainnya yang ada diyakini 

dapat efektif untuk digunakan sebagai media dan bila validasi 

ternyata menyatakan bahwa media pembelajaran tidak valid maka 

media pembelajaran tersebut perlu diperbaiki sehingga menjadi 

valid. 

Mulai Keluar 

Umum (KD & tujuan 
pembelajaran, petunjuk 

penggunaan, pustaka, dll 

Materi 
media 

Evaluasi (Kuis) 

Gambar 2.1. Storyboard / Alur cerita media pembelajaran android 
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2.1.9. Tinjauan Materi Media Pembelajaran 

a. Keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan 

 Mangkunegara (dalam Jauhari, 2018:1) menyatakan bahwa 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu pemikiran 

dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik 

jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khusunya, dan 

manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju 

masyarakat adil dan makmur. 

 Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Lingkungan 

hidup merupakan semua benda dan daya serta kondisi termasuk 

didalamnya manusia dan tingkah perbutan yang terdapat dalam 

ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi 

kelangsungan hidup yang lain. 

 Berdasarkan pengertian tersebut Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH) adalah usaha 

melindungi tenaga kerja atas hak selamat dan kesehatan (fisik 

dan psikologi) melakukan pekerjaan ditempat kerja termasuk 

orang lain dan lingkungan sekitar. 

 Menurut Hinze (dalam Jauhari, 2018:3) Kecelakaan adalah 

kejadian yang tidak direncanakan, tidak terduga, tidak 

diharapkan serta tidak ada unsur kesengajaan. Kecelakaan kerja 

dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dari faktor 
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manusia, faktor dari alat kerja maupun faktor dari lingkungan 

kerja. 

 Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/VII/2010 Alat 

Pelindung Diri / APD adalah suatu alat yang 

mempunyaikemampuan untuk melindungi seseorang yang 

fungsinya mengisolasi sebagianatau seluruh tubuh dari potensi 

bahaya di tempat kerja.  APD ini antara lain alat pelindung 

kepala, alat pelindung mata dan muka, alat pelindung telinga, 

alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya, alat 

pelindung tangan, pelindung kaki, dan pakaian pelindung. 

 Menurut Direktorat Jendral Bina Marga Direktorat 

Pembinaan Jalan Kota NO. 003/T/BNKT/1990 perambuan 

pada pekerjaan jalan dalam pekerjaan jalan terdiri dari rambu-

rambu umum dan rambu-rambu lainnya. Rambu umum terdiri 

dari rambu tetap (rambu yang ditetapkan instansi terkait) dan 

tidak tetap (dapat dipindah sewaktu-waktu). Rambu tidak tetap 

ini seperti barikade, kerucut lalu lintas, dan lain sebagainya. 

b. Pengertian, macam-macam, dan bagian-bagian jalan 

 Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi 

segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang 

berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di 
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bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan 

air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 

 Thomas Telford (1757-1834) adalah seorang insinyur 

Skotlandia yang ahli dalam pembuatan jembatan lengkung dari 

batu, menciptakan konstruksi perkerasan jalan yang prinsipnya 

seperti jembatan lengkung. Prinsip tersebut yaitu menyusun 

batu-batu belah yang dipasang berdiri secara berdesakan, dan 

pemasangannya menggunakan tangan. Konstruksi ini sangat 

berhasil dan kemudian disebut Sistem Telford. 

 

 John Loudon McAdam (21 September, 1756 - 26 

November, 1836) adalah seorang insinyur dalam bidang 

pembuatan perkerasan jalan berkebangsaan Skotlandia. Dia 

menemukan sistem konstruksi perkerasan jalan dengan prinsip 

tumpang tindih dengan menggunakan batu-batu pecah ukuran 3 

inci yang kemudian disebut dengan Sistem Makadam. 

Perkerasan sistem ini sangat berhasil dan merupakan prinsip 

pembuatan jalan sacara masinal. Selanjutnya sistem ini dibuat 

sistim Macadam. 

Gambar 2.2. Konstruksi telford 



23 
 

 

 Macam-macam perkerasan jalan, Perkerasan jalan adalah 

konstruksi yang dibangun diatas lapisan tanah dasar (subgrade), 

yang berfungsi untuk menopang beban lalu-lintas. Jenis 

konstruksi perkerasan jalan pada umumnya ada dua jenis, yaitu 

perkerasan lentur (flexible pavement) dan perkerasan kaku 

(rigid Pavement). Selain dari dua jenis tersebut, sekarang telah 

banyak digunakan jenis gabungan (composite pavement), yaitu 

perpaduan antara lentur dan kaku. 

 Macam perkerasan jalan secara umum di bagi menjadi tiga 

bagian, yaitu sebagai berikut: 

 Konstruksi Perkerasan kaku (rigid pavement) yaitu 

yang dengan bahan pengikat P.C. (Portland Cement) 

 Konstruksi perkerasan lentur (Flexible Pavement) yaitu 

dengan bahan pengikat aspal, tanah tanpa/dengan 

stabilisasi kimia atau tanpa bahan pengikat sama sekali. 

 Konstruksi perkerasan kombinasi (composite 

Pavement) yaitu konstruksi perkerasan dengan 

mengkombinasikan perkerasan kaku dan lentur menjadi 

satu. 

Gambar 2.3. Konstruksi Macadam 
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 Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 pasal 6, 

Klasifikasi jalan berdasarkan peruntukkannya terbagi atas 2 

macam yaitu jalan umum dan khusus.  Klasifikasi jalan 

berdasarkan sistem jaringan jalan dibagi menjadi 2 yaitu sistem 

jaringan jalan primer dan sekunder. Klasifikasi jalan 

berdasarkan fungsinya terbagi atas jalan arteri, jalan kolektor, 

jalan lokal serta jalan lingkungan. Klasifikasi jalan berdasarkan 

statusnya jalan terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan 

kabupaten, jalan kota serta jalan desa. 

 Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Pasal 11 

tentang jalan, bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, 

ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 

 Rumaja (ruang manfaat jalan) 

 Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, 

tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh 

penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan 

pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Rumaja 

meliputi  badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang 

pengaman (Badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas 

dengan tinggi >5 m dan kedalaman >1,5 m dari perm. 

Jalan (arteri dan kolektor)). 

 Rumija (ruang milik jalan) 

 Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, 

kedalaman dan tinggi tertentu, rumija terdiri dari rumaja 
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dan sejalur tanah tertentu di luar rumaja, rumija 

diperuntukkan bagi rumaja, pelebaran jalan, 

penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang, dan 

ruangan pengamanan jalan, Apabila terjadi gangguan 

dan hambatan terhadap fungsi rumija, penyelenggara 

jalan wajib segera mengambil tindakan untuk 

kepentingan pengguna jalan. 

 Ruwasja (Ruang Pengawasan Jalan) 

 Ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang 

penggunaannya ada di bawah pengawasan  

penyelenggara jalan, yaitu ruang sepanjang jalan diluar 

Rumija yang dibatasi lebar dan tinggi tertentu. Ruwasja 

diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi 

pengamanan konstruksi jalan dan pengemudi, 

pengamanan konstruksi jalan dan fungsi jalan. 

c. Perencanaan Perkerasan Jalan 

 Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga SKBI – 2.3.26. 

1987, Beberapa faktor dalam perhitungan tebal lapis perkerasan 

lentur jalan antara lain adalah koefisien distribusi arah 

kendaraan (c), angka ekivalen sumbu kendaraan (E), lintas 

ekivalen, daya dukung tanah (DDT), faktor regional (FR), 

indek permukaan (IP), indek tebal perkerasan (ITp) dan 

Koefisien kekuatan relatif. 
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Tabel 2.3. Tabel Golongan dan Kelompok  Jenis Kendaraan 

 Menurut Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah 

Pd T-19-2004-B tentang Survai Pencacahan Lalu Lintas 

dengan cara manual, Kendaraan bermotor terdiri atas 8 jenis 

yaitu seperti pada tabel berikut: 

 

Golongan Kelompok jenis kendaraan 

1 Sepeda motor, kendaraan roda-3 

2 Sedan, jeep, station wagon 

3 Angkutan penumpang sedang 

4 Pick up, micro truk dan mobil hantaran 

5a Bus Kecil 

5b Bus Besar 

6a Truk ringan 2 sumbu 

6b Truk sedang 2 sumbu 

7a Truk 3 Sumbu 

7b Truk Gandengan 

7c Truk Semitrailer 

8 Kendaraan tidak bermotor 

 

 Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR) / Average Daily Traffic 

(ADT) adalah volume lalu lintas dua arah yang melalui suatu 

titik (pos pengamatan) rata-rata dalam satu hari, biasanya 

dihitung sepanjang tahun. LHR adalah istilah yang baku 

digunakan dalam menghitung beban lalu lintas pada suatu ruas 

jalan dan merupakan dasar dalam proses perencanaan 

transportasi ataupun dalam pengukuran polusi yang diakibatkan 

oleh arus lalu lintas pada suatu ruas jalan. 
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 LHR dihitung dengan menjumlahkan volume lalu lintas 

dalam suatu periode tertentu, yang lebih dari 1 hari dan kurang 

dari 1 tahun. (misal dalam satu bulan) dibagi dengan jumlah 

hari di dalam periode tersebut. Cara menghitung LHR yaitu 

dengan rumus LHR sama dengan volume lalu lintas dibagi 

periode survai lalu lintas. 

 Lalu Lintas Harian Rata-rata Tahunan (LHRT) / Average 

Annual Daily Traffic (AADT) adalah.lalu lintas harian rata-rata 

tahunan. LHR maupun LHRT dapat digunakan untuk 

Menentukan prioritas pengembangan jalan raya, Mengukur dan 

mengevaluasi demand pada suatu ruas jalan raya untuk 

mengetahui tingkat pelayanan jalan. Cara menghitung LHRT 

yaitu dengan rumus LHRn sama dengan volume lalu lintas 

dalam 1 tahun dibagi jumlah hari dalam satu tahun. 

d. Jenis bahan dan alat (alat berat) yang digunakan dalam 

Pekerjaan Jalan 

 Menurut SNI 2847: 2013, Beton adalah campuran semen 

Portland atau semen hidrolis lainnya, agregat halus, agregat 

kasar, dan air, dengan atau tanpa bahan campuran tambahan 

(admixture).beton merupakan salah satu bahan perkerasan 

dalam pembuatan perkerasan kaku atau rigid pavement. Di 

Indonesia dikenal beberapa jenis konstruksi beton yang sudah 

umum dipakai yaitu: 
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 Perkerasan beton semen “tanpa tulangan dengan 

sambungan” atau joined un reinforced concrete 

pavement. 

 Perkerasan beton semen “dengan tulangan dengan 

sambungan” atau jointed reinforced concrete pavement. 

 Perkerasan beton semen “bertulang tanpa sambungan” 

atau continuously reinforced concrete pavement. 

 Perkerasan beton semen “prategang” atau prestressed 

concrete pavement. 

 Perkerasan beton semen “bertulang fiber” atau 

fiberreinforced concrete pavement. 

 Menurut Sukirman (2003) aspal pada dasarnya terdiri dari 

dua bentuk: 

 Tar, yaitu material berwarna cokelat atau hitam 

berbentuk cair atau semipadat dengan unsur utama 

bitumen sebagai hasil kondensat dalam destilasi 

destruktif dari batu bara (coal), minyak bumi  atau 

material organic lainnya.  

 Bitumen, yaitu zat perekat (cementitious) berwarna 

hitam atau gelap, yang dapat diperoleh dari alam 

ataupun dari hasil produksi. Dan pada bitumen ini 

mengandung senyawa seperti aspal, tar (pitch). 
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 Kedua bentuk tersebut, aspal merupakan material yang 

umum digunakan untuk bahan pengikat agregat, dan aspal ini 

juga sering disebut bitumen karena aspal pada dasarnya adalah 

material perekat  berwarna hitam atau coklat tua dengan unsur 

utama bitumen. 

 Aspal adalah material yang pada temperature ruang 

berbentuk padat sampai agak padat, dan bersifat termoplastis. 

Jadi aspal akan mencair jika dipanaskan sampai temperature 

tertentu dan kembali membeku jika temperature turun. Bersama 

dengan agregat aspal menjadi material pembentuk campuran 

perkerasan jalan. Kandungan pada campuran perkerasan 

kurang lebih 90% terdiri atas agregat dan sisanya merupakan 

aspal dan bahan tambahan lain (perbandingan berat). 

 Menurut Saodang (2005:158) Aspal yang digunakan untuk 

bahan perkerasan jalan pada umumnya terdiri beberapa jenis, 

yaitu: 

 Aspal alam yaitu aspal yang berasal atau asli dari alam 

dan di bumi ini hanya ada dua tempat yaitu Aspal 

gunung / batu (rock asphalt) yang berada di Indonesia 

yaitu di pulau buton Sulawesi dan  aspal danau (lake 

asphalt) yang berada di republic Trinidad, berbeda 

dengan aspal buton diatas, aspal ini berupa aspal alam 

yang plastis (bukan bebatuan). 
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 Aspal buatan yaitu aspal yang berasal dari proses 

manual / hasil residu minyak bumi, aspal ini antara lain 

adalah aspal (aspal minyak) serta Ter (jarang dipakai 

sebagai bahan perkerasan karena cepat mengeras). 

 Minyak bumi pada proses penyulingan temperature 

berbeda-beda akan menghasilkan Bensin (gasoline), minyak 

tanah (kerosene), dan solar (minyak diesel). Aspal merupakan 

hasil residu minyak bumi terakhir (sudah tidak dapat disuling 

lagi). Residu aspal berbentuk padat, dengan melalui 

pengolahan residu ini dapat berbentuk lainnya. Dilihat dari 

bentuk pada temperature ruang, aspal dibedakan atas aspal 

padat, aspal cair dan aspal emulsi. 

 Aspal buton / asbuton adalah aspal sumber daya alam asli 

sulawesi tenggara, kabupaten buton. Asbuton ditemukan sekitar 

tahun 1924 oleh geolog belanda bernama WH Hetzel Asbuton 

dan mulai digunakan sebaagi bahan pengaspalan jalan sejak 

1926. Kandungan aspal di pulau buton ini menyimpan sekitar 

80 % dari total cadangan aspal dunia yang sisanya terdapat di 

Trinidad mexico dan kanada. 

 Salah satu riset membuktikan bahwa kandungan Asbuton di 

pulau buton ini tak kurang dari 750 juta ton yang tersebar di 

43000 hektar area pulau buton. Diperkitakan aspal ini tidak 

akan habis hingga 300 tahun mendatang karena pasokan yang 
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melimpah. Asbuton dapat digunakan sebagai lapis permukaan, 

jalan fondasi atas jalan (asphalt treated base) dan fondasi 

bawah jalan (asphalt treated sub base) yang dapat dilakukakn 

dengan metode hot mix, cold mix, maupun lapen atau lapisan 

penetrasi.  

 Campuran aspal Buton pada metode hotmix dan coldmix 

akan mengurangi pemakaian aspal minyak hingga 75% dengan 

kualitas yang lebih baik dari pada hanya menggunakan hotmix 

seluruhnya. Sedangkan pemakaian aspal Buton metode Lapen 

telah mampu mensubstitusi sepenuhnya aspal minyak. 

 Aspal produk buton ini dapat berfungsi sebagai produk 

pengganti (substitusi) maupun sebagai produk pelengkap 

(komplementer) dari produk aspal minyak. Sebagai produk 

pengganti, aspal buton dapat digunakan untuk jalan arteri, jalan 

kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan ditingkat kabupaten 

dan kota. 

 Aspal padat merupakan aspal berbentuk padat atau semi 

padat pada suhu ruang dan menjadi cair jika dipanaskan. Aspal 

padat dikenal dengan nama semen aspal (asphalt cement). Oleh 

karena itu semen aspal harus dipanaskan terlebih dahulu 

sebelum digunakan sebagai bahan pengikat agregat. 

 Aspal cair (cutback asphalt) merupakan aspal yang 

berbentuk cair pada suhu ruang. Aspal cair merupakan semen 
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aspal yang dicairkan dengan bahan pencair dari hasil 

penyulingan minyak seperti minyak tanah, bensin atau solar. 

Bahan pencair membedakan aspal cair menjadi rapid curing 

cut back asphalt (RC) / aspal cair dengan bahan pencair bensin, 

medium curing cut back asphalt (MC) / aspal cair dengan 

bahan pencair minyak tanah (kerosene), serta slow curing cut 

back asphalt (SC) / aspal cair dengan bahan pencair solar 

(minyak disel). 

 Aspal emulsi (emulsified asphalt) adalah campuran dari 

aspal minyak (petroleum bitumen), air dan zat kimia yang 

disebut emulsifier yang dilakukan di pabrik pencampur. Aspal 

emulsi ini lebih cair daripada aspal cair. 

 Aspal yang merupakan keluarga minyak, dapat tercampur 

dengan air melalui bantuan emulsifier melalui proses 

emulsifikasi. Pada proses emulsifikasi, aspal dijadikan butiran 

yang sangat kecil (0,1 – 20 mikron) dan diberi muatan listrik 

statis oleh emulsifier. Akibat adanya muatan listrik ini, terjadi 

gaya saling tolak antara butiran aspal sehingga aspal tersebar 

secara merata dalam media air dan menjadi emulsi. Gaya saling 

tolak ini cukup stabil sehingga aspal tidak menyatu kembali. 

Seluruh proses ini terjadi dalam alat yang disebut “Colloid 

Mill”. Pemilihan aspal, jenis emulsifier dan colliod mill sangat 

mempengaruhi mutu aspal emulsi yang dihasilkan. Secara 
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umum ada tiga jenis aspal emulsi yaitu aspal emulsi anionik, 

kationik, dan non-ionik. 

 Beton aspal adalah jenis perkerasan jalan yang terdiri dari 

campuran aspal dan agregat, dengan atau tanpa bahan 

tambahan. Material-material pembentuk beton aspal dicampur 

di instalasi pencampur pada suhu tertentu, kemudian diangkut 

ke lokasi, dihamparkan, dan dipadatkan.  

 Jenis beton aspal dapat dibedakan berdasarkan suhu 

pencampuran material pembentuk beton aspal dan fungsi beton 

aspal antara lain : 

 Berdasarkan temperature ketika mencampur dan 

memadatkan campuran, beton aspal dibedakan atas 

beton aspal campuran panas (hot mix), beton aspal 

campuran sedang (warm mix), beton aspal campuran 

dingin (cold mix), 

 Berdasarkan fungsinya beton aspal dapat dibedakan atas 

beton aspal untuk lapisan aus (wearing course), beton 

aspal untuk lapisan pondasi (binder course), beton aspal 

untuk pembentuk dan perata lapis beton aspal yang 

sudah lama. 

 Lapisan bersifat non struktural yang umum digunakan di 

Indonesia yang fungsinya sebagai lapisan aus dan kedap air 

antara lain adalah burtu / laburan aspal satu lapis, Burda / 
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laburan aspal dua lapis, latasir / lapisan tipis aspal pasir, buras / 

laburan aspal, latasbum / lapisan tipis aspal asbuton murni serta 

lataston / lapis tipis aspal buton. Jenis lapis permukaan di atas 

walaupun bersifat non struktural, namun dapat menambah daya 

tahan perkerasan terhadap penurunan mutu, sehingga secara 

keseluruhan menambah masa pelayanan dari konstruksi 

perkerasan. Jenis perkerasan ini terutama digunakan untuk 

pemeliharaan jalan. Sedangkan Lapis permukaan bersifat 

struktural, berfungsi sebagai lapisan yang menahan dan 

menyebarkan beban roda kendaraan antara lain adalah penetrasi 

macadam (lapen), lasbutag serta laston  (lapisan aspal beton). 

 Secara umum jenis lapis pondasi atas dapat berupa pondasi 

atas menggunakan material pondasi telford, pondasi atas 

menggunakan material agregat, pondasi atas menggunakan 

material ATB (asphalt threated base / asphalt concrete base) 

atau disebut laston (lapis aspal beton) atas, pondasi macadam 

serta pondasi atas dengan menggunakan stabilisasi material 

(stabilisasi agregat dengan semen, stabilisasi agregat dengan 

kapus dan stabilisasi agregat dengan aspal). 

 Secara umum jenis lapis pondasi bawah dapat berupa 

agregat bergradasi baik (dibedakan atas sirtu/pitrun yang 

terbagi dalam kelas A, B dan C) serta stabilisasi yang terdiri 
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dari agregat dengan semen, agregat dengan kapur, tanah 

dengan semen dan tanah dengan kapur. 

 Lapisan tanah dasar adalah laisan tanah setebal 50-100 cm 

yang diatasnya akan diletakkan lapis pondasi bawah. Ditinjau 

dari muka tanah asli, maka tanah dasar dapat dibedakan atas 

tanah galian, tanah timbunan, tanah asli. Sebelum lapisan-

lapisan diatasnya (struktur perkerasan lentur) diletakkan, tanah 

dasar dipadatkan dahulu sehingga tercapai kestabilan yang 

tinggi terhadap volume, sehingga dapat dikatakan bahwa 

kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat 

ditentukan oleh sifat-sifat daya dukung tanah. 

 Secara umum pengertian alat berat adalah segala macam 

peralatan mekanis termasuk attachment dan implementnya, 

baik yang bergerak dengan tenaga sendiri (self propelled) atau 

ditarik (towed type) maupun yang diam ditempat (stationer) dan 

mempunyai daya lebih dari satu kilo watt. 

 Alat berat (ilmu teknik sipil) merupakan alat yang 

digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan 

pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. Alat berat 

merupakan faktor penting didalam proyek, terutama proyek-

proyek konstruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainnya 

dengan skala yang besar. Tujuan penggunaan alat berat yaitu 

meringankan atau menggantikan pekerjaan yang tidak dapat  
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dilakukan manusia sehingga hasil yang diharapkan dapat 

tercapai dengan efektif dan efisien. Alat berat diklasifikasikan 

atas fungsional dan operasional: 

 Fungsional alat berat yaitu pembagian alat tersebut 

berdasarkan fungsi-fungsi utama alat. Berdasarkan 

fungsi alat dibagi atas alat pengolah lahan, alat 

penggali, alat pengangkut material, alat pemindah 

material, alat pemroses material, alat pemadat, alat 

penempatan akhir material, serta alat pemroses beton, 

alat pengaspal. 

 Operasional alat berat adalah pengklasifikasian alat 

berat berdasarkan cara pengoperasian dari alat berat itu 

sendiri, alat berat ini terbagi atas dua macam yaitu alat 

dengan penggerak dan alat statis. 

 

2.2.  Kerangka Pikir 

Mata Pelajaran Teknik Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan 

Jalan (TP3JL) merupakan salah satu mata pelajaran pada program keahlian 

TKJIJ kelas XI Sekolah Menengeh Kejuruan (SMK) yang didalamnya 

membahas berbagai hal tentang jalan. Pada Kompetensi Dasar (KD) mata 

pelajaran tersebut, siswa dituntut untuk mampu memahami baik teori 

dasar, pelaksanaan hingga pengawasan suatu pekerjaan jalan. Dengan 

dirubahnya spektrum tahun revisi terbaru, sumber belajar siswapun perlu 
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pula untuk disesuaikan. Sehingga media pembelajaran merupakan salah 

satu komponen pembelajaran sebagai wujud penyesuaian perubahan 

spektrum baru yang ada. Sehingga media pembelajaran tersebut dapat 

digunakan sebagai perannya mendukung siswa untuk lebih mudah 

memahami pesan atau materi pembelajaran sesuai dengan tuntutan yang 

telah ditentukan dalam hal ini adalah KD. 

Media pembelajaran dalam pembuatannya memerlukan analisa 

terlebih dahulu yang berkaitan tentang karakteristik mata pelajaran TP3JL 

termasuk tujuan pembelajaran serta analisa media pembelajaran yang 

diharapkan. Analisa tersebut akan mendapatkan data yang dapat 

digunakan sebagai dasar dibutuhkannya media pembelajaran tersebut atau 

tidak. Analisa tersebut juga akan memunculkan seperti apakah dan sampai 

manakah media tersebut dibutuhkan sehingga media pembelajaran yang 

dibuat dapat sesuai dengan kebutuhan dan fakta yang ada di lapangan guna 

untuk melengkapi kekurangan dari kegiatan pembelajaran yang sudah ada. 

Analisa yang telah dilakukan kemudian diselesaikan dengan 

beberapa kajian teori yang relevan sehingga keabsahannya tetap terjaga 

dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Beberapa studi kasus dilakukan 

seperti halnya wawancara dengan guru pengampu mata kuliah tersebut dan 

kepada siswa yang sudah atau sedang mengambil mata pelajaran TP3JL, 

serta menyebarkan angket kebutuhan media pembelajaran kepada guru 

atau dalam hal ini adalah ahli kompetensi. 
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Melihat dari karakteristik, tujuan pembelajaran mata  pelajaran 

TP3JL serta kebutuhan akan media pembelajaran yang akan dibuat, 

penulis merancang media pembelajaran untuk mengajak siswa dapat lebih 

secara mandiri dalam proses belajar. Pembuatan media pembelajaran 

untuk mata pelajaran TP3JL diharapkan mampu membantu dan mengatasi 

kekurangan dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat belajar 

secara mandiri dan fleksibel. 

Media pembelajaran yang telah diproduksi tidak langsung dapat 

digunakan dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa. Media 

pembelajaran ini harus diketahui seberapa tinggi tingkat keabsahan dan 

kelayakan media yaitu dengan cara memvalidasi media pembelajaran 

tersebut dari segi materi dan media. Sehingga dibutuhkanlah seseorang 

yang dapat memvalidasi media pembelajaran dalam hal ini adalah ahli 

media dan ahli materi. Jika media tersebut telah lolos dalam validasi maka 

tahap selanjutnya adalah media tersebut dapat diuji cobakan dengan cara 

mengenalkan media pembelajaran tersebut kepada siswa yang sedang atau 

sudah melaksanakan mata pelajaran tersebut. Hasil dari pendapat siswa 

tersebut dapat digunakan sebagai tolok ukur pengembangan penelitian 

media selanjutnya. 
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2.3.  Penelitian yang Relevan  

Penelitian yang relevan yang sekaligus peneliti jadikan reverensi 

dan acuaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Abdul Rahman Wahid (2015) dengan judul “Media Pembelajaran 

Mata Kuliah Mesin Listrik Dasar Berbasis Android Bagi Mahasiswa 

Jurusan Teknik Elektro Unnes”. Hasil penelitian mengenai kelayakan 

media ini adalah presentase nilai rata-rata oleh ahli media sebesar 

81.33% (baik), menurut ahli materi sebesar 74,04% (baik), menurut 

uji kelayakan terhadap mahasiswa sebesar 84.91% (baik) dan 

tanggapan mahasiswa terhadap media sebesar 81.87% (baik). 

b. Ulfatun Ni’mah (2019) dengan judul “Pembuatan Modul Mata 

Pelajaran Teknik Pelaksanaan Dan Pengawasan Pekerjaan Jalan 

(TP3JL) Kelas XI Semester Ganjil Di Smk Negeri 7 Semarang”. Hasil 

penelitian mengenai kelayakan modul ini adalah presentase nilai rata-

rata oleh ahli media sebesar 87,1% (sangat layak), menurut ahli materi 

Penyampaian Mata Pelajaran TP3JL 
mewujudkan  pembelajaran mandiri dan 
fleksibel sesuai spektrum revisi terbaru 

Pembuatan media pembelajaran 

 

Uji kelayakan 
kepada para ahli 

Membutuhkan media 
pembelajaran 

perencanaan dan perancangan 
media pembelajaran 

Uji Produk kepada siswa 

Produk layak 
digunakan 

Revisi Evaluasi 

Gambar 2.4. Kerangka Berfikir Penelitian 
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sebesar 83,3% (layak) dan tanggapan siswa terhadap modul tersebut 

sebesar 81,2% (bermanfaat). 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa: 

a. Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Android Mata Pelajaran 

TP3JL Kompetensi Dasar (KD) 1 – KD 4 Kelas XI Di SMK N 7 

Semarang diawali dengan mengidentifikasi masalah, kemudian 

dilanjutkan dengan proses pengumpulan kebutuhan media dan 

materi melalui kuisioner dari ahli kompetensi, tahap pra-produksi 

(pengumpulan materi dan naskah, gambar dan penunjang lainnya), 

tahap produksi, dan terakhir adalah tahap pasca produksi (editing, 

dan evaluasi ahli). 

b. Evaluasi ahli materi terhadap Media Pembelajaran Berbasis Android 

Mata Pelajaran TP3JL KD1-KD4 Kelas XI Di SMK N 7 Semarang 

mendapatkan nilai akhir rata-rata dengan presentase sebesar 83,75% 

kategori layak. 

c. Evaluasi ahli media terhadap Media Pembelajaran Berbasis Android 

Mata Pelajaran TP3JL KD 1 – KD 4 Kelas XI Di SMK N 7 

Semarang mendapatkan nilai akhir rata-rata dengan presentase 

sebesar 86,88% kategori sangat layak. 
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d. Hasil persepsi atau pendapat siswa terhadap Media pembelajaran 

Berbasis Android Mata Pelajaran TP3JL KD 1 – KD 4 Kelas XI Di 

SMK N 7 Semarang menunjukkan bahwa sebanyak 71 responden 

dari siswa kelas XII TKJIJ yang telah memberikan penilaiannya. 

Didapat nilai akhir rata-rata dengan presentase sebesar 80,41% 

kategori bermanfaat. 

5.2. Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan diatas. 

Berikut rangkuman saran dari peneliti: 

a. Media pembelajaran ini dapat dikembangkan oleh peneliti 

selanjutnya dengan bahan kajian atau bentuk media lain sesuai 

dengan Kompetensi Dasar (KD) atau silabus yang berlaku, 

b. Media pembelajaran ini dapat dipublikasikan kepada khalayak 

umum melalui wadah-wadah yang tersedia seperti google play. 

Sehingga setiap orang dapat menggunakannya serta setiap orang 

juga dapat memberikan masukan maupun saran. 
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