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Program yang digunakan untuk membuat media pembelajaran berbasis 

komputer adalah Adobe Flash CS3. Kelebihan dari Adobe Flash CS3 adalah 

mampu mengkombinasikan berbagai media yaitu grafis, teks, animasi,suara dan 

video (Madcoms, 2007: 2). Selain itu dengan program tersebut dapat dibuat 

tombol-tombol interaktif, perubahan animasi dari suatu bentuk kebentuk yang 

lain, serta dapat dibuat pula gerakan animasi dengan mengikuti alur yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian Adobe Flash CS3 dirasa cukup untuk 

mengembangkan media pembelajaran dengan tingkat interaktif seperti 

disebutkan di atas. 

Media pembelajaran yang dihasilkan dan disosialisasikan pada kegiatan 

PPM kali ini yaitu Media Pembelajaran Interaktif Automatic transmission, 

Injection, dan Cooling System. Media pembelajaran tersebut merupakan hasil 

pengembangan dosen dan mahasiswa Jurusan PT. Otomotif FT UNY. Dosen yang 

terlibat dalam pengembangan media pembelajaran ini yaitu Noto Widodo, M.Pd, 

Bambang Sulistyo, M.Eng, dan Ibnu Siswanto, M.Pd. Sedangkan mahasiswa yang 

terlibat yaitu Dwi Krismandanu, Angga Jatmika, dan Dwi Purwanto. Ketiga-

tiganya merupakan mahasiswa Jurusan PT. Otomotif FT UNY angkatan 2010. 

Media pembelajaran yang dihasilkan berisi SKKD, Konsep dasar, cara 

kerja, komponen, trouble shooting, maintenance, evaluasi, dan sumber pustaka 

yang dapat dipergunakan untuk pendalaman materi. SKKD (Standar kompetensi 

dan Kompetensi Dasar) menunjukkan kompetensi yang akan dipelajari dalam 

media pembelajaran yang dikembangkan. 

Sedangkan konsep dasar berisi pengetahuan tentang dasar-dasar cara 

kerja sistem sesuai dengan media yang dikembangkan. Misalkan saja konsep 

dasar sistem pendingin air berisi tentang neraca hasil pembakaran pada motor 
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bensin, macam-macam sistem pendingin, dan kelebih/kekurangan dari jenis-jenis 

sistem pendingin yang ada pada saat ini. 

Sementara cara kerja menjelaskan cara kerja sistem sesuai dengan 

judul/tema media pembelajaran yang dikembangkan. Cara kerja dapat dilengkapi 

dengan animasi ataupun video sehingga memudahkan pengguna untuk 

mamahami materi yang dipelajari. Demikian juga untuk komponen, trouble 

shooting, maintenance juga dilengkapi dengan gambar, animasi, video yang 

relevan untuk membantu pengguna supaya lebih mudah dalam memahami. 

Media pembelajaran yang dikembangkan juga dilengkapi dengan soal 

evaluasi. Soal evaluasi berbentuk pilihan ganda memungkinkan pengguna untuk 

mencoba hasil yang didapatkan setelah mempelajari materi. Pengguna dapat 

mengukur kompetensi yang dicapai khususnya dalam pengetahuan dengan 

mengerjakan soal evaluasi yang telah disediakan. 

Berikut ini merupakan contoh tampilan dari media pembelajaran yang 

dikembangkan. 

 

 

Gbr 1. Tampilan depan media pembelajaran 

Tampilan awal setelah intro menunjukkan gambaran tim yang 

mengembangkan media pembelajaran. Tim terdiri dari mahasiswa dan dosen 

pembimbing. Selain itu, disediakan juga petunjuk penggunaan media 

pembelajaran dan link ke materi utama yang tersedia.  
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Gbr 2. Petunjuk tombol media pembelajaran 

 

 

Gbr 3. SKKD 

 

 

Gbr 4. Konsep dasar 
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Gbr 4. Cara kerja 

Cara kerja dilengkapi dengan animasi yang membuat tampilan lebih 

menarik dan memudahkan pengguna untuk memahami cara kerja sistem yang 

dipelajari. 

 

 

Gbr 5. Komponen 

Bagian yang menjelaskan komponen-komponen sistem dilengkapi dengan 

gambar dan penjelasang fungsi dari komponen. Gambar yang ada relevan 

dengan materi yang disampaikan. 
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Gbr 6. Trouble shooting 

Dalam materi ini disampaikan tentang beberapa gangguan/kerusakan 

yang mungkin terjadi pada sistem. Materi juga dilengkapi dengan kemungkinan 

penyebab kerusakan dan alternatif perbaikan yang dapat dilakukan. 

 

Gbr 7. Maintenance 

Dalam materi maintenance disampaikan prosedur yang dilakukan untuk 

melakukan perawatan pada sistem. Materi disampaikan melalui video 

pembelajaran yang dilengkapi dengan gambar dan suara narasi yang 

memperjelas gambar yang ditampilkan.  
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Gbr 8. Evaluasi 

Pada evaluasi diberikan 15 butir soal yang dapat dikerjakan oleh 

pengguna. Dengan demikian, pengguna dapat mencoba mengukur peningkatan 

komptensi yang didapatkan setelah belajar menggunakan media pembelajaran 

yang dikembangkan. 

 

Gbr 9. Daftar Pustaka 

Pada bagian ini disampaikan tentang sumber belajar yang dapat 

digunakan untuk memperdalam materi yang dipelajari. 

Media pembelajaran yang dikembangkan diharapkan dapat membantu 

guru-guru SMK Program Keahlian Teknik Sepeda Motor dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran interaktif yang dilengkapi 

dengan gambar, animasi, dan video sesuai dengan materi yang dipelajari 

diharapkan dapat memudahkan peserta didik lebih mudah memahami. 
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