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ABSTRAK 
Zajid, Achmad. 2013. Efektivitas Pembelajaran Sistem Suspensi Dengan 
Menggunakan Instructional Materials Pada Mata Diklat Chasis Dan Sistem 
Pemindahan Daya. Skripsi. Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas 
Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. Samsudi, M.Pd., pembimbing 
II: Rusiyanto, S. Pd., MT. 
 

Siswa SMK Muhammadiyah Kudus dalam memenuhi hasil ketuntasan 
belajar kompetensi memperbaiki sistem suspensi tahun diklat 2012/2013 siswa 
kelas XII mendapatkan angka 65,75. Angka pencapaian hasil ketuntasan nilai 
belajar siswa adalah 70,00 maka diperlukan adanya peningkatan agar diperoleh 
hasil yang maksimal.  

Tujuan penelitian ini adalah membuat sebuah bahan paket pengajaran 
yang berupa buku (instructional materials) dalam kompetensi memperbaiki 
sistem suspensi pada mata diklat chasis dan sistem pemindahan daya. Bertujuan 
untuk mengetahui efektivitas pembelajaran siswa dalam kompetensi memperbaiki 
sistem suspensi pada mata diklat chasis dan sistem pemindahan daya dengan 
menggunakan instructional materials sistem suspensi. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian eksperimen, dengan penggunaan metode tes 
sebagai metode pengumpulan data penelitian.  

Hasil belajar memperbaiki sistem suspensi pada kelas kontrol menunjukan 
peningkatan sebesar 10,01 % dari kenaikan nilai pre test dan post test dengan 
penggunaan job sheet biasa sedangkan dengan menggunakan instructional 
materials peningkatan pada kelas eksperimen sebesar 30,39 %. Hasil nilai rata-
rata yang diperoleh untuk kelas kontrol pre test sebesar 59,14 dan post test sebesar 
65,06 dan untuk kelas eksperimen nilai rata-rata kelompok pre test sebesar 58,83 
dan post test sebesar 76,71. Dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan 
instructional materials sistem suspensi lebih efektif daripada dengan 
menggunakan job sheet biasa karena pada instructional materials sistem suspensi 
terdapat urutan lengkap kerja praktek siswa dan pedoman siswa dalam melakukan 
overhoul (memperbaiki sistem suspensi) lebih efektif dan efisien daripada 
menggunakan job sheet biasa. 
 
 
Kata kunci: Instructional materials sistem suspensi, hasil belajar, dan 

kompetensi memperbaiki sistem suspensi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan pelajaran praktek sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan 

yang begitu maju sekarang menjadi semakin rumit. Prosedur kerja praktek 

yang begitu komplek, alat-alat yang rumit dan siswa dituntut menjalankan 

tugas dengan penuh ketrampilan.  

Guru melaksanakan proses belajar mengajar harus selalu waspada 

terhadap gangguan yang mungkin terjadi karena kesalahan perencanaan 

fasilitas serta sumber lain yang yang mendukung proses belajar mengajar 

tersebut. Proses itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pemantauan, dan penilaian, perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan 

dilaksanakan (Soetjipto dan Kosasi 1994:152).  

Perencanaan pendidikan dulunya hanya terbatas pada fasilitas-fasilitas 

fisik saja, maka sekarang perencanaan itu meliputi pula penyedian guru, 

pembiayaan pendidikan, persyaratan manpower, kebutuhan reform 

pendidikan, dan berbagai inovasi, dalam pendidikan. Perencanaan pendidikan 

yang hanya terbatas  pada perluasan secara linear ternyata tidak memadai, 

sekarang perencanaan harus memuat pula strategi perubahan dan adaptasi 

sistem pendidikan. Ini menuntut konsep-konsep dan alat-alat perencanaan 

baru (Vembriarto 1982:43). 
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Belajar merupakan sesuatu yang dilakukan orang untuk dirinya 

sendiri. Manusia, tempat, dan benda-benda dapat membantu atau 

menghambat belajar, tidak mungkin proses belajar terjadi tanpa adanya 

bantuan dari guru (Batle dan Shannon 1978:55). 

Belajar adalah suatu proses yang mengakibatkan adanya perubahan 

perilaku karena adanya pengalaman. Perubahan perilaku itu dapat berupa 

bertambahnya pengetahuan, diperolehnya keterampilan dalam berubahnya 

sikap seseorang yang telah belajar. Pengetahuan dan pengalaman itu 

diperoleh melalui pintu gerbang alat indera pembelajar karena itu diperlukan 

rangsangan (menurut Teori Behaviorisme) atau informasi (menurut Teori 

Kognitif), sehingga respon terhadap rangsangan atau informasi yang telah 

diproses itulah hasil belajar yang diperoleh.  

Siswa SMK Muhammadiyah Kudus dalam memenuhi hasil 

ketuntasan belajar kompetensi memperbaiki sistem suspensi tahun diklat 

2010/2011 siswa kelas XII memiliki angka 65,75. Angka pencapaian hasil 

ketuntasan nilai belajar siswa adalah 70,00 maka diperlukan adanya 

peningkatan agar diperoleh hasil yang maksimal. Penggunaan beberapa 

metode dan media yang tepat diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. 

Berbagai faktor  yang menyebabkan rendahnya  hasil belajar yang dicapai 

siswa dalam mata pelajaran tersebut, antara lain kurangnya media penunjang 

praktik seperti halnya penggunaan job sheet, assigment sheet, information 

sheet, evalution sheet, sehingga siswa melakukan praktik sistem suspensi 

kurang begitu maksimal.  
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Siswa hanya diberi pegangan job sheet atau lembar kerja dengan 

pengarahan dari guru sebelum praktik dilakukan, kurang lengkapnya media 

pengantar praktik ini membuat siswa kesulitan pada saat praktik. Saat tes atau 

pengujian praktik rata-rata siswa mendapatkan nilai yang rendah. Pelaksanaan 

praktikum dalam sistem suspensi membutuhkan peralatan memadai dan 

instructional materials yang mendukung dalam pelaksanaan pratikum. 

Permasalahan yang dihadapi guru-guru di SMK adalah kurangnya media 

pengajaran yang tepat dan karena kurangnya instructional materials yang 

belum tersusun untuk pelaksanaan praktikum. Siswa sendiri belum menguasai 

materi-materi dalam pelaksanaan overhaul sistem suspensi, sehingga 

pencapaian kompetensi belajar belum tercapai. 

Sistem pembelajaran di SMK siswa ditekankan untuk menguasai skill 

kompetensi atau kemampuan praktek sehingga di dihasilkan lulusan yang 

berkompeten dan didukung adanya sistem pembelajaran yang baik. 

Penggunaan instructional materials diharapakan siswa dengan mudah 

menerima pelajaran dan melaksanakan praktik dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Efektivitas Pembelajaran Sistem Suspensi 

Dengan Menggunakan Instructional Materials Pada Mata Diklat Chasis 

Dan Sistem Pemindahan Daya.” 
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B. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang menyangkut pembelajaran dalam mata diklat 

chasis dan sistem pemindahan daya, khususnya dalam overhaul sistem 

suspensi, penulis membatasi permasalahan yang akan dijadikan acuan agar 

lebih jelas. Dalam hal ini penulis hanya mengkaji seputar tentang penggunaan 

instructional materials untuk pembelajaran kompetensi mempebaiki sistem 

suspensi.  

 

C.  Rumusan Masalah 

Dari beberapa latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang akan 

diungkap dalam penelitian ini, yaitu apakah penggunaan instructional 

materials dalam kompetensi memperbaiki sistem suspensi mata diklat chasis 

dan sistem pemindahan daya lebih efektif digunakan daripada penggunaan 

job sheet sebelumnya. 

 

D. Penegasan Istilah  

1. Efektivitas adalah dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, 

tindakan) (KBBI 2003:219). Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah keberhasilan tentang usaha atau tindakan tentang pembelajaran 

dengan penggunaan instructional materials.  

2. Pembelajaran sistem suspensi merupakan suatu kompetensi dasar yang ada 

pada kurikulum SMK, pada progam keahlian Teknik Kendaraan Ringan. 

Melalui kompetensi dasar memeriksa, merawat, dan memperbaiki kondisi 
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komponen sistem suspensi siswa dengan diajarkan konsep dasar sistem 

suspensi. 

3. Instructional Materials 

Instructional materials (paket bahan instruksional) merupakan bahan paket 

pengajaran yang berupa buku, manual, dan bahan belajar yang lain, baik 

media cetak maupun non-cetak, lembar-lembar instruksional seperti job 

sheet, assigment sheet, information sheet dan evalution sheet. Sangat 

membantu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di 

laboratorium, khususnya untuk pendidikan teknologi dan kejuruan 

(Sukamto 1988:137). 

4. Mata Diklat Chasis Dan Sistem Pemindahan Daya 

Mata Diklat Chasis dan Sistem Pemindahan Daya merupakan suatu mata 

pelajaran yang mempelajari tentang chasis dari body kendaraan dan sistem 

pemindahan daya dari kendaraan ringan dalam sekolah kejuruan.  

 

E. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui adanya efektivitas penggunaan instructional 

materials dalam kompetensi memperbaiki sistem suspensi mata diklat chasis 

dan sistem pemindahan daya dengan penggunaan job sheet sebelumnya. 
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F. Manfaat  

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat 

kepada pihak lain, diantaranya: 

1. Bagi Peneliti 

Memberikan pengetahuan mengenai efektivitas penggunaan Instructional 

Materials pada proses belajar mengajar siswa. 

2. Bagi Sekolah 

a. Menambah pengetahuan kepada pengajar tentang perlengkapan 

pratikum yang tersusun. 

b. Memberikan informasi untuk menyusun progam pembenahan dalam 

peningkatan dan sarana dan prasarana sekolah khususnya dalam 

laboratorium. 

3. Bagi Jurusan Teknik Mesin UNNES 

Hasil penelitian ini diharapakan sebagai referensi dalam perpustakaan dan 

masukan pemilihan media instructional materials sebagai media 

pendidikan dalam proses belajar mengajar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Hakikat Belajar Dan Pembelajaran 

a. Belajar dan pembelajaran 

Unsur proses belajar dalam pembelajaran memegang peranan 

penting dalam pendidikan, untuk menyiapakan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan (ketrampilan) untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Belajar pada hakikatnya adalah 

suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan, belajar 

bukan hanya mengingat, akan tetapi mengalami dengan penguasaan 

hasil latihan dan perubahan perilaku.  

Belajar adalah modifikasi atau memperkuat tingkah laku melalui 

pengalaman dan latihan (Hamalik 2007:36). Belajar juga diartikan 

sebagai suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi 

dengan lingkungannya, oleh karena itu belajar senantiasa dipengaruhi 

dengan mediator seperti halnya guru. Perubahan perilaku itu mengacu 

pada kemampuan mengingat atau menguasai berbagai bahan belajar dan 

kecenderungan peserta didik memiliki sikap dan nilai-nilai yang 

diajarkan oleh pendidik, sebagaimana telah dirumuskan di dalam tujuan 

pendidikan.  

 

 

7 
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Kegiatan belajar tujuan yang harus dicapai oleh setiap individu 

dalam belajar memiliki beberapa peranan penting, yaitu: 

1. Memberikan arahan pada kegiatan peserta didik, bagi pendidik 

tujuan peserta didik akan mengarahkan pemilihan strategi dan jenis 

kegiatan yang tepat dengan tujuan mengarahkan peserta didik 

melakukan kegiatan belajar yang diharapakan.  

2. Untuk mengetahui kemajuan belajar dan mengetahui seberapa jauh 

peserta didik  menguasainya. 

3. Sebagai bahan komunikasi agar peserta didik dapat mempersiapkan 

diri dalam proses peserta didikan.  

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik 

2007:57).  

Dari uraian diatas diambil kesimpulan bahwa tujuan belajar dan 

pembelajaran adalah menilai hasil pembelajaran, membimbing siswa 

belajar, merancang sistem pembelajaran, bahkan dapat digunakan 

sebagai instrumen pengukuran dan tujuan pembelajaran memenuhi 

kritera kondisi untuk belajar.  

b. Media pengajaran 

Penggunaan media pengajaran dapat membantu pencapaian 

keberhasilan belajar. Hasil penelitian telah banyak membuktikan 

efektivitas penggunaan alat bantu atau media dalam proses belajar-

7 
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mengajar di kelas, terutama dalam hal peningkatan prestasi siswa. 

Media dalam arti luas yaitu orang, material atau kejadian yang dapat 

menciptakan kondisi sehingga memungkinkan pelajar dapat 

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap yang baru. Guru, 

buku, dan lingkungan termasuk media, dalam arti sempit yang 

dimaksud dengan media adalah grafik, potret, gambar, alat-alat 

mekanik dan elektronik yang digunakan untuk mengungkap, 

memproses serta menyampaikan informasi visual dan verbal. 

Mengajar bukan tugas yang ringan bagi seorang guru. Dalam 

mengajar guru berhadapan dengan sekelompok siswa, siswa stelah 

mengalami proses pendidikan dan pengajaran diharapkan telah menjadi 

manusia dewasa yang sadar tanggung jawab terhadap diri sendiri, 

wiraswasta, berpribadi, dan bermoral ( Slameto 2010:35). 

Prinsip-prinsip mengajar dalam (Slameto 2010:37), waktu guru 

mengajar di depan kelas, harus berusaha menunjukan benda-benda yang 

asli. Dengan pemilihan media yang tepat dapat membantu guru 

menjelaskan pelajaran yang diberikan, disamping itu mengajar dapat 

menggunakan bermacam-macam media akan lebih menarik perhatian 

siswa, lebih merangsang siswa untuk berfikir. Guru diharapkan dapat 

membina  dan membuat alat-alat media yang sederhana, praktis, 

ekonomis bersama siswa tapi lebih efektif untuk pengajaran.  
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c. Hasil belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

mengalami pengalaman belajarnya. sistem pendidikan nasional memuat 

rumusan pendidikan baik dalam tujuan kurikuler maupun dalam tujuan 

instruktual menggunakan klsifikasi hasil belajar.  

Keaktifan siswa saat pembelajaran tersebut akan menumbuhkan 

motivasi belajar yang tinggi pada siswa yang pada akhirnya akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar. Memperkuat pendapat-pendapat 

para ahli yang dikemukakan sebelumnya, sebagaimana dikemukakan 

Baugh dalam Achsin (1986) yang menyatalkan bahwa kurang lebih 

90% hasil belajar seseorang diperoleh melalui indera pandang dan 

hanya sekitar 5% melalui indera dengar dan 5% lagi dengan indera lain 

(Sunyoto 2006:38).  

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar, Benyamin S. Bloom 

menyampaikan tiga taksonomi yang disebut  dengan ranah belajar; 

yaitu ranah kognitif, ranah efektif dan ranah psikomotorik (Rifa’i dan 

Anni 2009:85-86). 

Ranah kognitif berkaitan dengan beberapa hasil diantarnya 

adalah pengetahuan dengan definisi sebagai perilaku mengingat atau 

mengenali informasi (materi peserta didik) yang telah dipelajari 

sebelumnya. Pemahaman yang didefinisikan sebagai kemampuan 

memperoleh makna dari peserta didikan. Penerapan yang mengacu pada 
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kemampuan menggunakan materi peserta didikan yang telah dipelajari 

dalam dalam situasi baru dan konkrit. Analisis mengacu pada 

kemampuan memecahakan material ke dalam bagian-bagian sehingga 

dapat dipahami struktur organisasinya. Sintesis mengacu pada 

kemampuan menggabungkan bagian-bagian dalam rangka membentuk 

struktur yang baru. Penilaian mengacu pada kemampuan membuat 

keputusan tentang nilai materi peserta didikan (pernyataan laporan) 

untuk tujuan tertentu.  

Ranah efektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. 

Kategori tujuannya adalah seperti penerimaan yang mengacu pada 

keinginan peserta didik untuk menghadirkan rangsangan atau fenomena 

tertentu (aktivitas kelas, buku). Penanggapan mengacu pada partisipasi 

aktif pada diri peserta didik. Penilaian berkaitan dengan harga atau nilai 

yang melekat pada objek, fenomena atau perilaku tertentu pada peserta 

didik. Pengorganisasian berkaitan dengan perangkaian nilai-nilai yang 

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

menciptakan sistem nilai yang konsisten secara internal. Pembentukan 

pola hidup mengacu pada individu peserta didik memiliki sistem nilai 

yang telah mengendalikan perilakunya dalam waktu cukup lama 

sehingga mampu mengembangkannya menjadi karakteristik gaya 

hidupnya. 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

ketrampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi 
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syaraf. Persepsi berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan 

untuk memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik. Kesiapan 

mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu, dengan kesiapan 

jasmani dan kesiapan mental. Gerakan terbimbing berkaitan dengan 

tahap-tahap awal di dalam belajar ketrampilan kompleksm gerakan 

terbiasa berkaitan dengan tindakan kinerja dimana gerakan yang telah 

dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat dilakukan dengan 

sangat meyakinkan dan mahir. Gerakan kompleks berkaitan dengan 

kemahiran kinerja dari tindakan motorik yang mencakup pola-pola 

gerakan kompleks. Penyesuaian berkaitan dengan ketrampilan yang 

dikembangkan sangat baik sehingga individu partisipan dapat 

memodifikasi pola-pola gerakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan 

baru atau ketika menemuai situasi masalah baru. Kreativitas mengacu 

pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk disesuaikan dengan 

masalah-masalah tertentu.  

Hasil belajar yang diperoleh peserta didik dicapai dengan 

pencapaian KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum), yang dinyatakan 

dengan angka dan huruf dengan kriteria yang harus dicapai tersebut 

siswa diharapkan dengan maksimal dapat mendapatkan hasil belajar 

sesuai dengan KKM. 
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2. Penggunaan Instructional Materials 

Instructional materials (paket bahan instruksional) merupakan bahan paket 

pengajaran yang berupa buku, manual, dan bahan belajar yang lain, baik 

media cetak maupun non-cetak, lembar-lembar instruksional seperti  job 

sheet, assigment sheet, information sheet dan evalution sheet. Sangat 

membantu dalam kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di 

laboratorium, khususnya untuk pendidikan teknologi dan kejuruan 

(Sukamto 1988:137). 

a. Job sheet 

Job sheet adalah suatu pekerjaan yang mengacu pada suatu proyek 

secara keseluruhan atau sebagian dari proyek yang secara bulat sudah 

menghasilkan suatu produksi atau jasa (Sukamto 1988:137). 

Job sheet merupakan sebuah lembar kegiatan yang ditulis dengan 

tujuan agar peserta didik belajar secara mandiri tanpa atau dengan 

bimbingan guru, dengan berisi langkah-langkah pekerjaan atau tugas 

beserta spesifikasi pengukuran kompenen mesin yang sesuai dengan 

prosedur dan bertujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri.  

b. Assigment sheet 

Menurut (Sukamto 1988:137), assigment sheet adalah bahan ajar 

berupa lembaran yang digunakan oleh peserta didik untuk mempelajari 

kompetensi dan membantu peserta didik untuk mempelajari dan 

memahami informasi materi. Dalam assigment sheet memuat urutan 
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langkah-langkah yang harus dikerjakan peserta didik secara terpirinci 

dengan pengawasan pengajar. 

c. Information sheet 

Information sheet adalah berisi informasi yang diketahui oleh anak 

didik sesuai dengan spesialis kejuruannya, di dalamnya berisi tentang 

ilmu pengetahuan  yang dapat digunakan peserta didik untuk belajar, 

dan ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan mudah 

dimengerti lengkap dengan gambar dan keterangan-keterangannya 

(Sukamto 1988:137). 

d. Evalution sheet 

Evalution sheet adalah bahan penilaian yang dipergunakan oleh peserta 

didik atau pendidik untuk melakukan latihan atau penilaian kemampuan 

atas pertanyaan dari uji kompetensi tersebut (Sukamto 1988:137).  

Evalution sheet atau lembar kegiatan siswa berisi lembaran-lembaran 

berupa tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik sesuai materi 

yang telah dicapai. Lembar kegiatannya berupa petunjuk dan langkah-

langkah dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada peserta 

didik berupa teori dan tugas-tugas praktik dalam kerja laboratorium 

atau kerja lapangan.  Instructional sheet sangat membantu dalam 

kegiatan belajar di kelas maupun di bengkel dan laboratorium, 

khususnya untuk pendidikan tekhnologi dan kejuruan.  

Penelitian ini menggunakan paket bahan instruksional (instuctional 

material) hal yang akan dikaji untuk menunjang tercapainya kompetensi 
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memperbaiki sistem suspensi pada mata diklat chasis dan sistem 

pemindahan daya. Suatu model pengembangan sistem instruksional yang 

sesuai dengan karakteristik pokok yaitu bahwa kegiatan belajar mengajar 

kejuruan mempunyai orientasi yang tinggi terhadap dunia kerja, dan 

mengutamakan relevansi antara pengalaman beajar yang real 

(experimental learning).  

 

3. Sistem Suspensi 

Sistem suspensi adalah mekanisme yang ditempatkan diantara 

body atau rangka dan roda-roda yang berfungsi untuk menahan kejutan-

kejutan yang ditimbulkan oleh keadaan jalan dan memberikan kenikmatan 

mengendarai mobil. Sebuah sepeda, rangka dipasangkan langsung pada 

roda-roda, yang mana bila sepeda dikendarai melalui jalan yang tidak rata 

(benjol), benturan jalan ini diteruskan langsung ke rangka, dirasakan oleh 

pengendara getaran-getaran yang tidak menyenangkan. Hal yang sama 

juga akan terjadi pada mobil, bila tidak dilengkapi dengan sistem suspensi 

antara roda-roda dan body untuk melembutkan kejutan-kejutan jalan, tidak 

dapat menimbulkan kesenangan dalam mengendarai mobil, dan juga akan 

merusak muatan, dan sudah tentu mobil menjadi tidak praktis.  

a. Jenis suspensi 

Ada dua tipe dari sistem suspensi roda depan yakni:  

1. Suspensi dengan kedua roda pada sumbu depan yang kaku.  
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2. Suspensi bebas dengan kedua roda bersuspensi pada batang batang 

(lengan lengan) pada balok sumbu depan atau beberapa cara lain 

sumbu itu dapat bergerak bebas satu dengan yang lain.  

Poros depan kaku (rigid) dipergunakan pada truk-truk dan 

kendaraan berat lainnya, poros depan disuspensikan dari casis ke 

pegas-pegas. Poros ditempa dari logam campuran baja serta berprofil I 

yang dibuat ringan dan kuat. Batang sumbu roda ditempa dalam 

chrome manganate baja digantungkan pada kingpin cocok atau sesuai 

ke dalam ujung-ujung dari sumbu depan. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Poros depan dan poros roda (Daryanto 2002:41) 

Poros depan dan komponen suspensinya direncanakan untuk 

mengatasi tenaga pengereman dan beban samping pada sudut 

kumpulan tenaga dengan berat penggerakan dari tahanan gerak. 

Batang poros digantungkan di dalam bantalan (bearing) bushing 

kuningan phospor pada kingpin, bushing hanya mengambil 

tenaga/gaya panas (radial), pelumasan dilakukan melalui nipel gemuk. 

Kerja dari padathrust bearing adalah mengambil beban axial, thrust 

bearing ini istimewa direncanakan adalah gerak putar yang aksial. 
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Kendaraan ringan sering mempunyai bantalan peluru aksial, hub roda 

dibuat satu badan dengan teromol rem, ditahan dengan dua buah 

bantalan. Bantalan yang didalam adalah besar, sebab beban berada 

pada bantalan yang besar.  

b. Bantalan batang sumbu roda  

Batang sumbu atau poros dipasang dengan bantalan pada 

kingpin oleh bushing kuningan ujung lower dan bantalan peluru 

diatas. Bantalan dilindungi dari abu/kotoran oleh penutup atau cincin 

seal. Play atau kegoncangan diantara sumbu dan batang dapat disetel 

dengan tujuan menyetel pengaturannya, sekerup penyetop adalah 

batas dari sudut putar roda. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Batang sumbu dengan bantalannya  

(Daryanto 2002:42) 
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Gambar 3. Bantalan batang sumbu roda  

(Daryanto 2002:43)  

Poros depan yang kaku dan penggerakan roda depan adalah 

suatu kombinasi (campuran) yang sering terdapat pada kendaraan-

kendaraan berat atau kendaraan istimewa lainnya. poros depan yang 

berbentuk tubular (pipa) dibuka keluar pada ujungnya ke dalam 

sumbu berbentuk kotak seperti bola ke dalam batang sumbu 

digantungkan pada kingpin. Hub bearing digantungkan pada penahan 

selubung (sleeve) cocok dengan batang sumbu, poros setengah 

sepenuhnya menarik beban. 

c. Suspensi bebas  

Ada beberapa jenis daripada suspensi bebas, disini diperlihatkan 

gambarannya dari suspensi bebas tersebut.  
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Gambar 4. Suspensi bebas  

(Daryanto 2002:43) 

 

Gambar 5. Suspensi bebas dengan lengan wishbone bawah  

Balok poros depan disesuaikan pada chasis atau bagian 

pendukung dari bodi, lengan atas dan lengan bawah ujungnya yang 

sebelah dalam mempunyai bantalan pendukung pada balok sumbu 

depan dan rakitan batang sumbu adalah bantalan pendukung pada 

lengan sebelah luar. Penyesuaian untuk balok sumbu depan adalah 
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sering dibuat dengan gantungan karet dan juga peredam suara yang 

dapat memindahkan ke bodi.  

 

Gambar 6. Rakitan poros dengan bagian-bagiannya 

 (Daryanto 2002:44)  

Hubungan batang-batang lengan selalu digantungkan pada 

balok sumbu depan memakai gantungan karet, ini terdiri dari sebelah 

luar dan sebelah dalam selubung diantara bushing karet vulkanis. 

Bushing karet bergerak dalam gaya puntir dengan gerakan ke atas dan 

ke bawah. Susunan batang sumbu digantungkan pada ball joint dalarn 

linkage arm. Gambar.7 menunjukkan bagian-bagian yang tepat pada 

ujung depan.  

 

Gambar 7. Susunan batang sumbu  
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Kadang-kadang lengan batang bawah menggunakan batang 

reaksi. Batang-batang ini dipasangkan diujung depan kendaraan 

dimana batang batang lengan hanya mempunyai satu pusat (titik) 

suspensi pada sumbu depan melintang. Tujuan daripada batang reaksi 

adalah untuk menerima gaya-gaya yang datang (timbul) bila bergerak. 

Sebagai contoh bila kendaraan sedang di rem, link arm dengan dua 

titik pusat dari suspensi, juga disebut lengan segitiga (triangular) 

mempunyai cukup stabil bagianya tanpa batang reaksi. Bloking pin 

bearing digantungkan dengan karet bushing penyambut kejut didalam 

linkage arm dan pegas daun. Kingpin dicocokkan ke dalam blok 

batang sumbu dan gantungan bearing didalam bloking pin dengan 

bushing phospor kuningan. Beban aksial pada kingpin diambilnya 

oleh dua ring penahan dari phospor kuningan.  

 

Gambar 8. Linkage arm dengan bagian-bagianya 
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Linkage arm gantungan bawah dengan pegas pemindah, 

batang sumbu digantungkan pada pegas dan linkage arm memakai 

ball joint. Batang pivot dari pada linkage arm diikatkan arm dan 

sumbu disesuaikan dengan bushing karet. 

 

Gambar 9. Blok kingpin dengan bagian-bagiannya 

(Daryanto 2002:46) 

d. Suspensi depan dan belakang  

Ada tiga suspensi roda depan mempunyai batang lengan 

pemindah, ada juga lengan batang direncanakan dengan gerakan 

depan dan belakang. Lengan batang digantungkan pada bush dan 

bantalan-bantalan jarum dalam dua tabung pemindah. Pegas-pegasnya 

disesuaikan dengan pegas-pegas puntir (torsi) didalam tube (pipa), 

rakitan batang sumbu digantungkan bantalan bola didalam berbagai 

suspeinsi depan dan belakang.  
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Gambar 10. Suspensi depan dan belakang  

Rakitan batang sumbu dengan dibuat dengan peredam kejut 

sistem Mac Pherson. Rakitan batang sumbu dan peredam kejut luar 

digantungkan didalam batang lengan memakai ball joint pada ujung 

bagian bawah. Pipa peredam mempuyai dua posisi bantalan penahan 

kepada batang peredam kejut yangdisesuaikan pada bodi kendaraan 

dan kemudian pelat penahan pegas koil dengan bantalan aksial. 

Batang lengan disesuaikan dengan chasis melalui bush karet.  

e. Pegas  

Pada sistem suspensi pegas berperan penting sekali dalam 

hubungannya antara poros-poros dan rangka dengan jalan menahan 

kejutan-kejutan dari jalan. mencegah kejutan-kejutan berpindah 

langsung ke bodi. Bentuk suatu bodi akan berubah-ubah bila diberikan 

beban dan kembali pada bentuk aslinya bila beban dipindahkan 

disebut elastik. Pegas mempupyai sifat elastik. Model-model pegas 

terdiri atas:  

1. Model pegas batang (torsi)  
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Selain pegas tersebut diatas yang terbuat dari logam maka 

masih ada lagi pegas yang dibuat dari karet dan gas (udara atau 

nitrogen) bahan-bahan tersebut merupakan elemen pegas. Pegas 

dibuat dari baja per yang sebenarnya adalah manganese silikon atau 

baja khrom vanadium.  

Jenis-jenis pegas:  

a. Coil Spring (Pegas Koil atau Helical Spring)  

Digunakan untuk bagian depan atau belakang dari roda kendaraan, 

pegas koil tidak terjadi gesekan pada saat bekerja dan selalu 

dilengkapi dengan penyambut kejut dan juga mempunyai gaya 

cateral 

 

Gambar 11. Coil spring  

b. Pegas Daun  

Digunakan untuk bagian depan dan belakang pada kendaraan berat 

dan untuk pegas belakang pada kendaraan. Pegas daun biasanya 

terdiri dari sejumlah daun pegas yang dipegang oleh sebuah senter 

pin dan ditutup dengan braket. Gesekan diantara daun daun 

membuat ia meredam sendiri. Pada beberapa kendaraan yang mana 

satu lembar pegasnya untuk pegas belakang, pada daunnya agak 
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tebal ditengah-tengahnya dan dibagian ujungnya berbentuk seperti 

mata yang merupakan titik yang sesuai. 

 

Gambar 12. Pegas daun 

(Daryanto 2002:48) 

c. Pegas torsi 

Digunakan pada kendaraan ringan dan kendaraan berat untuk pegas 

depan dan belakang. 

 

Gambar 13. Pegas torsi 

d. Pegas karet  

Yakni karet yang divulkanisir yang ditempatkan diantara tekanan 

dan rumah, penempatan yang lain ialah diantara lengan linkage dan 

rangka/chasis dalam cara yang sama seperti pegas koil. 
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Gambar 14. Pegas karet 

e. Gantungan daya lenting  

Terdiri dari suatu tabung silinder dan pada pusatnya ditempatkan 

spindel, diantara spindel dan tabung adalah bagian daripada pegas 

karet. 

 

Gambar 15. Gantungan daya lenting 

f. Pegas udara  

Pegas udara terdiri dari ruangan udara dengan sebuah karet di 

bagian bawah udara didalam ruangan udara ditekan dengan alat 

penekan dan sistem klep. Selama pegas bergerak udara ditekan oleh 

gerakan piston dan mengembang kembali sebagai mana piston 
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bergerak turun. Gantungan gaya lenting disesuaikan diantara 

linkage arm dan chasis sama dengan caranya pegas koil. 

Ketinggian diatas lantai dari pada kendaraan dapat diatur dengan 

menambah atau mengurangi tekanan didalam chamber. Pegas dari 

gas dan hidrolik adalah suatu bentuk dari pada pegas pneumatik 

dimana gaya lenting sebagian dari pada gas nitrogen diisikan 

kedalam sebuah botol. Piston yang bergerak dipindahkan kepada 

diagram gas botol melalui cairan. Sistem regulate hidrolik tinggi 

kendaraan diatas lantai dengan berbagai beban dengan pergantian 

isi daripada cairan di antara piston dan diafragma. 

 

Gambar 16. Pegas udara 

(Daryanto 2002:50)  

Konstruksi pegas ini terdiri dari 3 - 10 lembar pelat baja disusun 

menjadi satu. Pegas utama pada kedua ujung pegas yang terpanjang 

dibulatkan membentuk mata pegas untuk memungkinkan 

pemasangan pegas pada rangka. Bentuknya elips, untuk 
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mempertinggi elastisitasnya, besarnya bentuk lengkung dalam 

keadaan tanpa beban disebut chamber.  

Tiap pegas daun ini mempunyai bentuk lengkung besar yang biasa 

disebut NIP. NIP ini akan bertambah besar bila daun-daun pegas 

menjadi lebih pendek, tujuannya untuk mencegah terbukanya 

antara pegas pegas bila bebannya masuk diantara pegas-pegas bila 

bebannya masuk diantara lembaran pegas dan ini dapat 

menimbulkan gesekan antara pegas-pegas. Pegas-pegas ini akan 

menjadi lunak bila pegas ini menjadi panjang dan menahan beban 

yang lebih besar bila jumlah pegas ditambah. Gambar. 17 adalah 

pegas depan yang dibantu dengan shock absorber yang pada salah 

satu ujungnya ditahan dengan sebuah pegas shackle. Pegas 

belakang mempunyai pegas pembantu sesuai dengan pegas 

utamanya pelaksanaannya sama dengan pegas depan. Pegas 

pembantu akan bekerja bila kendaraan mendapat beban yang berat. 

Ujung-ujung dari pada pegas pada braketnya berhubungan dengan 

chasis, pelat pegas sebelah belakang akan menambah kepada beban 

seperti pegas depan dan pegas bagian belakang dapat bergerak pada 

shacklenya. 
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Gambar 17. Posisi karet peredam 

 

Gambar 18. Engsel pegas dengan baut pegas 

(Daryanto 2002:53) 

Gantungan pegas memakai baut pegas berulir dan bushing, bagi 

kendaraan ringan yang mempunyai suspensi bushing karet.  
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 Gambar 19. Gantungan pegas  

g. Peredam kejut (shock absorber)  

Diantara pegas-pegas kendaraan ada yang pegasnya keras yang 

diperlukan untuk kendaraan berat tetapi tidak mempunyai 

kelembutan gerak yang sama dan pegas-pegas lembut tidak dapat 

menahan beban berat tetapi dapat bekerja baik dan lembut. Pegas-

pegas ditambah oleh shock absorber yang getarannya menjadi 

relatif lembut. 

 

Gambar 20. Peredam kejut 

(Daryanto 2002:50)  
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Peredam kejut harus ditambahkan pada sistem pemegasan 

kendaraan. Bagan berikut adalah peredam kejut atau schock 

absorber doubel acting (dapat membanting keatas dan kebawah), 

dimana silinder luar.nomer 1 melindungi abu dari luar, didalam 

silinder kerja nomer 2, piston nomer 5 bergerak naik turun 

ditentukan ke batang piston nomer 3. Dimana oil port (saluran 

minyak pelumas) didalam piston diatur oleh klep dan diujung 

bawah daripada silinder disesuaikan dengan sebuah klep nomer 6 

jarak diantara silinder kerja dan silinder tengah. Nomer 4 fungsinya 

sebagai tangki cairan dan disesuaikan dengan sebuah wiper ring 

nomer 7. Cover nomer 8 memberikan kerapatan dan penghantar 

untuk batang piston.pada bagian ujung atas dihubungkan pada 

chasis. Ujung bawah dari pada bagian tengah mempunyai bentuk 

seperti silinder. 

 

Gambar 21. Schock absorber doubel acting 
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Gambar 22. Sambungan bola dan batang peredam kejut dengan 

bagian-bagiannya. 

(Daryanto 2002:51)  

Apabila peredam kejut mendapat tekanan oleh gerakan dari pegas 

maka piston bergerak turun dan cairan mengalir melalui saluran ke 

jarak diatas piston dan melalui klep nomer 6 ke reservoir. Gerakan 

bergoncang sebab cairan hanya dapat lewat perlahan-lahan. 

Apabila peredam kejut memanjang cairan mengalir kembali ke 

ruangan piston melalui pegas klep beban terbuka oleh tekanan 

minyak. Goncangan tertinggi bergantung pada banyaknya barang, 

ini dipengaruhi oleh berbagai ukuran dari ketegangan pegas. 
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B. Kerangka Berfikir 

Kompetensi penunjang banyak unit-unit dari kompetensi yang tidak 

masuk dalam kurikulum dah hanya dibahas dalam sekali. Kompetensi praktik 

sistem suspensi dalam kompetensi dasar memperbaiki sistem suspensi yang 

didalamnya memuat beberapa kompetensi belum pernah diberikan karena 

belum maksimalnya media pembelajaran yang diberikan. Tingkat 

pemahaman siswa pada saat proses belajar chasis dan sistem pemindahan 

daya khususnya pada sistem suspensi belum sesuai dengan apa yang 

diharapkan karena belum adanya media atau perangkat pembelajaran yang 

memadai.  

Instructional materials  merupakan seperangkat alat pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah 

kejuruan, akan sangat menunjang kesiapan dari siswa dan pengajar serta 

kelengkapan sarana dan prasarana dalam belajar. Instructional materials 

proses pembelajaran lebih terancang dan sistematis karena siswa terlebih 

dahulu mendapatkan informasi, petunjuk pelaksanaan, uraian materi, dan 

tugas yang harus dilaksanakan.  

Peneliti akan mengkaji tentang pencapaian kompetensi memperbaiki 

sistem suspensi dengan penggunaan instructional materials. Siswa 

diharapkan dapat menguasai materi dan kompetensi-kompetensi memperbaiki 

sistem suspensi dengan penggunaan instructional materials akan tercapai 

dengan baik.  
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C. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut;  

Ha (Hipotesis Alternatif): Ada peningkatan hasil belajar pada kompetensi 

memperbaiki sistem suspensi sebelum dan sesudah penggunaan instructional 

materials.  

Ho (Hipotesis Nol): Tidak ada peningkatan hasil belajar pada kompetensi 

memperbaiki sistem suspensi sebelum dan sesudah penggunaan instructional 

materials.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Sebuah penelitian harus menggunakan sebuah rancangan tujuan dari 

penelitian tersebut agar penelitian tersebut tidak melenceng dari tujuan yang 

akan dicapai peneliti. Penulis menggunakan metode penelitian eksperimen, 

menurut Arikunto (2010:9), mendefinisikan eksperimen adalah suatu cara 

untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor 

yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau 

mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu.  

Penelitian ini menggunakan pola rancangan yang digunakan adalah 

randomized subject, pre test-post test control group design, yang dijelaskan 

pada tabel 1.1: 

Tabel 1.1 Randomized control group pre test-post test design 

Kelompok  

(group) 

Tes awal 

(Pre-test) 

Perlakuan 

(treatment) 

Tes akhir 

(Post-test) 

A 

B 

Y1 

Y3 

X1 

X2 

Y2 

Y4 

 

Berdasarkan  tabel diatas diketahui bahwa, A adalah simbol untuk 

kelompok eksperimen, B adalah simbol untuk kelompok kontrol, Y1 adalah 

simbol tes awal untuk kelompok eksperimen, Y2 adalah simbol tes akhir 

untuk kelompok eksperimen, Y3 adalah simbol tes awal untuk kelompok 
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kontrol, dan Y4 adalah simbol tes akhir untuk kelompok kontrol. Untuk 

Simbol X1 pembelajaran yang dilakukan perlakuan dengan penggunaan 

instructional materials, sedangkan X2 adalah tanpa menggunakan 

instructional materials.  

Berdasarkan tabel 1.1, penelitian ini adalah observasi di bawah 

kondisi buatan dan diatur oleh peneliti untuk mengetahui sebab-akibat, 

langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Menentukan tujuan pembelajaran sesuai SILABUS 

2. Menentukan metode pembelajaran 

3. Menyiapkan bahan ajar, dalam penelitian ini menggunakan instructional 

materials 

4. Penyusunan instructional materials 

a. Mencari literatur dan referensi 

b. Menyusun media cetak berupa materi pembelajaran (hand out) 

c. Menyusun information sheet, job sheet, assigment sheet, dan evalution 

sheet 

5. Penyusunan soal tes 

a. Menentukan indikator soal dan kisi-kisi soal 

b. Menyusun soal tes 

c. Uji coba soal tes 

d. Penilaian alat ukur soal tes validitas dan realibitas 
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e. Melakukan pergantian soal bila ditemukan soal yang tidak valid atau 

tidak relibel dan dilakukan uji coba kembali hingga soal dinyatakan 

valid dan reliabel. 

6. Proses pembelajaran sebelum menggunakan instructional materials (pre 

test) 

7. Pengujian hasil belajar dengan menggunakan soal teori (pre test) 

8. Proses pembelajaran menggunakan instructional materials (post tes) 

9. Pengujian hasil belajar dengan menggunakan soal teori (post test) 

10. Membandingkan hasil pre test dengan post test 
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Gambar 23. Diagram alur pelaksanaan penelitian. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek  penelitian (Arikunto 

2010:173). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa 

Diterima 
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Diterima 

Diterima 
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Diterima 

Pemilihan dan Studi Masalah 

Desain 

Instructional Materials 

Indikator dan kisi-kisi soal 
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Instructional Materials 

Instrumen 

Uji Ahli 
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Valid dan 
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Kelompok Eksperimen Kelompok Control 

dengan menggunakan 
instructional materials 

hanya menggunakan 
Job Sheet 

Post tes 

Hasil dan Pembahasan 

Kesimpulan dan 
Laporan 
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kelas XII TKR di SMK Muhammadiyah Kudus pengikut pelajaran 

memperbaiki/overhoul sistem suspensi. Dari data yang diperoleh siswa 

kelas XII TKR di SMK Muhammadiyah Kudus terdapat tiga kelas untuk 

pilihan jurusan TKR.  

2. Sampel  

Menurut Arikunto (2010:174), sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Selanjutnya jika subjeknya besar dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari: 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan biaya. 

b. Luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek 

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti.  

Untuk penelitian yang resikonya besar, dengan sampel yang lebih 

besar, maka hasilnya akan lebih baik. Subjek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XII TKR mata pelajaran memperbaiki 

sistem suspensi, peneliti mengambil dua kelas sebagai sampel untuk 

memudahkan dalam pembelajaran, pengambilan sampel menggunakan 

teknik klaster. Dilakukan dengan jalan memilih sampel yang didasarkan 

pada klasternya bukan pada individunya  (Winarsunu, 2009: 15-16). 

Peneliti mengambil dua kelas dari tiga kelas yang ada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, untuk kelas eksperimen dalam penelitian 

ini adalah kelompok yang mendapat pembelajaran dengan menggunakan 

instructional materials, dan kelompok kontrol adalah kelompok yang 

pembelajaranya tanpa menggunakan instructional materials. 
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C. Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas  

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya mempengaruhi variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengajaran 

menggunakan instructional materials.  

b. Variabel terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil 

belajar kompetensi memperbaiki sistem suspensi.  

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang baik dalam sebuah penelitian dipengaruhi 

oleh cara memperoleh data dan harus mengikuti metode dan teknik yang 

sesuai dengan permasalahan penelitian yang dibahas. Metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Metode Tes 

Menurut (Arikunto 2010:193), tes adalah urutan pertanyaan atau 

latihan yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, intelegensi, atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Metode ini mengungkap data dengan cara melakukan tes dengan 

pertanyaan-pertanyaan atau perintah yang harus dilakukan oleh responden. 

Tujuanya untuk mengetahui data yang menunjukkan kemampuan atau 

hasil belajar responden pada tahap keterampilan praktik sistem suspensi. 
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Responden yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam 

penyusunan perangkat tes, langkah-langkah yang ditempuh sebagai 

berikut: 

a. Soal-soal tes meliputi kompetensi overhaul meliputi cara 

membongkar, memeriksa, merakit kembali, dan memperbaiki sistem 

suspensi.  

b. Penyusunan soal tes subyektif esay dengan pilihan soal subyektif, 

dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1) Dapat mewakili isi dan keluasan materi. 

2) Dapat dinilai secara objektif oleh siapapun. 

3) Kunci jawaban tersedia secara pasti sehingga mudah dikoreksi. 

Setelah soal disusun, dilakukan uji coba terlebih dahulu agar 

pengukuran dalam penelitian dapat memberikan hasil yang 

mencerminkan keadaan yang diukur. Hal tersebut untuk mengetahui: 

validitas, reliabilitas, dan homogenitas.  

Tabel 1.2 Kisi-kisi instrumen penelitian 

Kompetensi 
Dasar 

Aspek / Indikator No. 
Soal 

Jum
lah 

Prosen
tase 

a. Memeriksa 
kondisi 
komponen 
sistem 
suspensi 

· Siswa dapat menjelaskan 
pemeriksaan komponen suspensi 
tanpa menimbulkan kerusakan 
komponen. 

· Siswa dapat menjelaskan 
pemeriksaan kondisi komponen 
sistem suspensi berdasarkan metode 
dan perlengkapan sesuai dengan 
spesifikasi pabrik dengan 

2,3,4,
6,8,9,

10 
 

1,2,3,
4,6,8,
9,10 

 
 

7 
 
 
 

8 

17% 
 

 
19% 
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membandingkan kondisi komponen 
yang sebenarnya (standar).  

b. Merawat 
suspensi dan 
komponen-
komponennya 

· Siswa dapat menjelaskan 
pemeriksaan komponen suspensi 
tanpa menimbulkan kerusakan 
komponen.  

· Siswa dapat menjelaskan perawatan 
komponen dengan menggunakan 
metode perawatan yang tepat sesuai 
dengan spec toleransi standar. 

· Siswa dapat melakukan kegiatan 
melepas dan memasang sistem 
suspensi dan komponen berdasarkan 
SOP. 

2,3,4,
6,8,9,

10 
 

3,8,9,
10 
 

4,8 

7 
 

 
4 

 

 
2 

17% 
 

 
9% 

 
5% 

 

c. Memperbaiki 
sistem 
suspensi 

· Siswa dapat menjelaskan perbaikan 
sistem suspensi tanpa menyebabkan 
kerusakan terhadap komponen. 

· Siswa dapat memahami dan 
menginformasikan spesifikasi 
komponen.  

· Siswa dapat menjelaskan perbaikan, 
penggatian menggunakan metode 
dan peralatan yang tepat.   

2,4,8,
9,10 

 

2,3,4,
5,6,7 

 

8,9,10 
 

5 

 
6 

 
3 

12% 

 
14% 

 
7% 

 

                                  Jumlah                                                                   100 % 

 

E. Penilaian Instrumen 

Penyusunan instrument mempertimbangkan: 

1. Validitas butir 

Merupakan butir tes yang dapat menjalankan fungsi pengukuranya dengan 

baik, hal ini dapat diketahui dari berapa besar peran yang diberikan butir 

soal tes dalam mencapai keseluruhan skor seluruh tes.  
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rxy   =   

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan Y  

N = Jumlah uji coba 

X   = Skor item 

Y   = Skor total 

 (Arikunto 2010:213) 

Besarnya koefisien korelasi adalah sebagai berikut: 

Table 1.3 Koefiensi korelasi product moment 

Koefisien Keterangan 
0,0-0,2 Sangat rendah 
0,2-0,4 Rendah 
0,4-0,6 Cukup 
0,6-0,8 Tinggi 
0,8-1,0 Sangat tinggi 

 

Butir-butir soal yang disyaratkan harus memiliki muatan faktor 

> 0,30 dan butir-butir soal yang memiliki muatan faktor < 0,30 

dinyatakan gugur.  

Harga rxy menunjukan indeks korelasi antara dua variabel yang 

dikorelasikan. Setiap korelasi mengandung tiga makna, yaitu: (1) ada 

tidaknya korelasi, (2) arah korelasi, (3) besarnya korelasi. Ada tidaknya 

korelasi ditunjukan oleh besarnya angka yang terdapat di belakang 

koma, jika angka tersebut terlalu kecil sampai empat angka di belakang 

koma. Arah korelasi yaitu arah yang menunjukan kesejajaran antara 

nilai X dengan nilai variabel Y, sedangkan besarnya korelasi yaitu 
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besarnya angka yang menunjukan kuat dan tidaknya kesejajaran antara 

dua variabel yang diukur korelasinya.  

Tabel 1.4 Validitas soal uji coba 

Validitas 
Butir soal 

Nomor butir soal test 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fxy 0,46 0,35 0,47 0,36 0,34 0,48 0,35 0,53 0,40 0,45 
Ftabel 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 

Keteranga
n 

Vali
d 

Vali
d 

Vali
d 

Vali
d 

Vali
d 

Vali
d 

Vali
d 

Vali
d 

Vali
d 

Vali
d 

 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

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

dipercaya dan reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. 

Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataan, maka berapa 

kalipun diambil, hasilnya akan tetap sama (Arikunto 2010:221). 

Peneliti dalam mengetahui tingkat reliabilitas penelitian 

menggunakan uji reliabilitas internal dapat ditentukan dengan rumus 

Alpha: 

 

Keterangan:  

r11       = reliabilitas instrumen 

k        = jumlah butir soal 

∑Si
2
   = jumlah varians butir 
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 St
2    = varians total 

(Arikunto 2010: 239) 

Bentuk soal menggunakan tes esay, menggunakan rumus Alpha 

pada rumus di atas dengan syarat tiap soal adalah reliabilitas jika ri hitung 

lebih besar dari ri tabel, maka dapat disimpulkan soal tersebut reliabel dan 

dapat digunakan untuk penelitian.  

Tabel 1.5 Reliabilitas uji coba 

K ∑Si
2 St

2 r hitung r tabel 
10 198,98 303,05 0,38 0,344 

 

Berdasarkan uji coba yang dilakukan, koefisien reliabilitas dengan 

jumlah varian tiap butir (∑Si
2) = 198,98 dan varian total (St

2) = 303,05 

jumlah soal (k) = 10. Pada tabel koefisien relibilitasnya 0,34, untuk 

memperkuat tingkat koefisien yang telah ditentukan dengan rhitung sebesar 

0,38 maka instrument tersebut dikatakan reliabel. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

data yang akan dianalisis sehingga dapat diketahui hasilnya dengan 

menggunakan rumas uji chi kuadrat ( X2 ).  

X2 = å
-

=

k

i Ei

EiOi
1

2

)(
 

Keterangan:  
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X2 = Chi kuadrat 

Oi = Frekuensi yang diperoleh dari sampel 

Ei = Frekuensi yang diharapkan dari sampel 

k  = Banyaknya kelas interval 

 (Sudjana 2005: 273) 

Selanjutnya harga X2 data yang diperoleh dibandingkan dengan X2 tabel 

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

akan berdistribusi normal jika X2 data < X tabel (Sudjana, 2005: 273). 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah kedua kelompok 

mempunyai kemampuan dasar yang sama. Teknik uji kesamaan 2 varians 

data hasil tes dalam penelitian ini menggunakan rumus: 

 

(Sudjana 2005: 250) 

Hipotesis uji kesamaan 2 varians adalah sebagai berikut: 

Ho :  =                      Ha :  ≠  

Untuk α = 5% dengan dk pembilang = n-1, dk penyebut = n-1 Ho diterima 

apabila Fhitung < Ftabel yang berarti ada kesamaan varians diantara kedua 

kelompok. 

3. Uji Perbedaan dua rata-rata 

Uji ini berfungsi untuk menguji perbedaan rata-rata post test, 

peningkatan hasil belajar, maupun ketuntasan belajar antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok control digunakan uji t. Sebelumnya 
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dilakukan uji kesamaan dua varians dan berdasarkan varians yang sama, 

rumus t-test yang digunakan: 

t =

S

nn

xx

21

21

11
+

-
 dengan  S2= 

2)(
2)1(1)1(

21

2

2

2

1

-+

-+-

nn
SnSn  

Keterangan: 

x1  = Rata-rata kelompok eksperimen 

x2  = Rata-rata kelompok control 

n1 = Jumlah anggota kelompok eksperimen 

n2 = Jumlah anggota kelompok control 

S1 = Varians nilai tes kelompok eksperimen 

S2 = Varians nilai tes kelompok control 

(Sudjana 2005: 239) 

Pernyataan uji analisis uji t-test adalah hipotesis diterima jika – t1-1/2α <  t  

<  t 1-½α dengan derajat kebebasan (dk) = ( 1n + 2n -2)  (Sudjana, 2005: 239). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

a. Penentuan kelompok kelas penelitian 

Penentuan kelas kelompok dalam hal ini diambil 2  dari 3 kelas 

untuk kelas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, kelompok 

eksperimen pada kelas XII TKR 2 dan kelompok kontrol kelas XII TKR 

3 dilakukan penelitian dengan penggunan instructional materials pada 

mata pelajaran memperbaiki sistem suspensi mata diklat chasis dan 

sistem pemindahan daya. Penerapannya pada saat sebelum praktek siswa 

diarahkan dengan isi dari instructional materials tersebut. 

b. Pembelajaran menggunakan instructional materials 

Dilakukan pembelajaran disaat sebelum praktek siswa diberikan 

materi berupa materi dan arahan-arahan tentang isi dari instructional 

materials tersebut. Praktek memperbaiki sistem suspensi sebelumnya 

hanya menggunakan job sheet (lembar kerja siswa) sebagai panduaan 

saat praktek, dalam penelitian ini siswa diberi pegangan instructional 

materials  yang didalamnya telah disusun information sheet, assigment 

sheet, job sheet, dan evalution sheet.  

Adapun instructional materialst yang akan diberikan dalam kelas 

kelompok eksperimen telah dilakukan pengujian kelayakan oleh guru 

studi SMK di SMK Muhammadiyah Kudus untuk mengetahui kelayakan 
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sebagai alat bantu siswa saat praktek yang sedang diteliti. Hasil 

penelitian membandingkan hasil belajar siswa menggunakan 

instructional materials  dengan yang tidak menggunakan pada kelas 

kontrol.  

1. Pengambilan data awal (pre test) 

Dilakukan uji tes awal (pre test) untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa tentang sistem suspensi pada kelas XII TKR 

2 dan XII TKR 3 dengan jumlah  35 siswa tiap kelasnya. Tes 

menggunakan soal esay yang telah valid dan  reliabel dengan jumlah 

soal 10 butir dan memiliki skor tiap soal berbeda, setelah itu 

dilakukan analisis data tes awal (pre test) dengan tujuan untuk 

mengetahui sampel yang digunakan memiliki kemampuan yang 

sama atau berbeda sebelum mendapatkan perlakuan yang berbeda 

(threatment) pada kelas eksperimen dengan penggunaan 

instructional materials sistem suspensi sedangkan kelompok kontrol 

hanya menggunakan sistem job sheet  biasa. Berikut hasil analisis 

data:  

a. Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau 

tidak hasil data dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

ketentuan c2
hitung < c2

tabel dan bisa dikatakan normal jika nilai 

signifikan yang diperoleh lebih besar dari taraf kesalahan 5% 

atau 0,05.  
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Tabel 1.6 Uji normalitas pre test 

Kelompok  c2
hitung c2

tabel Perbandingan Keterangan 
Kontrol 5,53 7,81 c2

hitung < c2
tabel Normal 

Eksperimen 4,45 7,81 c2
hitung < c2

tabel Normal 
 

Hasil perhitungan menunjukan dalam tabel 1.6 kelompok 

kontrol memperoleh c2
hitung = 5,53. Hasil ini dikonsultasikan 

dengan Tabel chi kuadrat dengan dk = 6 - 3 = 3 dari taraf 

signifikasi 5% diperoleh nilai nilai chi kuadrat c2
tabel = 7,81. 

Karena c2
hitung < c2

tabel atau 5,53 < 7,81 maka dapat disimpulkan 

kelas kontrol normal.  

Hasil perhitungan kelompok eksperimen menunjukkan 

c2
hitung = 7,38. Hasil ini dikonsultasikan dengan Tabel chi 

kuadrat dengan dk = 6 - 3 = 3 dari taraf signifikasi 5% diperoleh 

nilai nilai chi kuadrat c2
tabel  = 7,81. Karena c2

hitung < c2
tabel  atau 

4,45 < 7,81 maka dapat disimpulkan kelas eksperimen normal. 

b. Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua 

sampel homogen atau tidah homogen. Rumus yang digunakan 

adalah:  

 

 

Kriteria pengambilan simpulan Fhitung ≤ F(5%)(n1-1:n2-1) 

maka kedua kelompok mempunyai varians yang sama, di mana 

  terkecilVarians
  terbesarVarians

  F =
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n1 banyak responden kelompok kontrol dan n2 banyaknya 

responden kelompok eksperimen. 

Tabel 1.7 Uji homogenitas pre test  

S1
2 S2

2 Fhitung Ftabel 
64,85 61,01 1,06 1,98 

 
Hasil perhitungan menunjukan Fhitung = 1,06 dengan 

kesamaa dua varians terhadap data pre test diperoleh S1
2 = 64,85 

dan S2
2 = 61,01. Hasil ini dikonsultasikan dengan tabel chi 

kuadrat dengan dk pembilang = 35 - 1 = 34 dan dk penyebut = 

35 – 1 = 34. Taraf signifikasi 5% diperoleh nilai nilai chi 

kuadrat Ftabel 1,98. Karena  Fhitung< Ftabel atau 1,06 < 1,98, maka 

dapat disimpulkan Ho bisa diterima karena kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama. 

c. Uji t 

Analisis tahap awal digunakan untuk membutikan bahwa 

kelas kontrol dan eksperimen berangkat dari titik tolak yang 

sama. Uji analisis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan 

atau prestasi belajar siswa sebelum dilakukan perlakuan pada 

kelas eksperimen dengan penggunaan instructional materials 

sedangkan kelas kontrol menggunakan job sheet biasa dengan 

menggunakan uji t. Berdasarkan hasil perhitungan analisis t test 

pada pre test kelompok eksperimen dan kontrol dalam tabel 1.8. 

Tabel 1.8 Hasil uji – t pre test 

Keterangan Kelompok 
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Eksperimen Kontrol 
Rata-rata 58,83 59,14 

Thitung -0,17 
Ttabel 1,67 

Kesimpulan Ttabel>Thitung< Ttabel 
 

Dari hasil tabel 1.8 dperoleh bahwa rata-rata nilai pada 

kelompok eksperimen = 58,83 sedangkan pada kelompok 

kontrol = 59,14. Hasil perhitungan dengan uji t diperoleh thitung  

= -0,17 dan  ttabel yaitu t(0,05; 58) = 1,67. Karena ttabel>thitung< ttabel 

yaitu -1,67> -0,17 <1,67 maka dapat diperoleh suatu kesimpulan 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki kemampuan 

tidak berbeda. Kondisi seperti itu maka penelitian dapat 

dilakukan dengan pemberian kedua perlakuan yang berbeda 

kelas eksperimen dengan penggunaan instructional materials 

sedangkan kelas kontrol dengan job sheet biasa. Setelah 

melakukan pre test penelitian berlanjut pada pembelajaran 

menggunakan instructional materials dan job sheet biasa, 

dimana kelas yang dilakukan perlakuan (treathment) adalah 

kelompok kelas eksperimen dan yang menggunakan job sheet 

biasa adalah kelompok kelas kontrol. 

2. Hasil belajar post test 

Analisis tahap akhir ini digunakan untuk mengetahui 

perbedaan dua test rata-rata, perbedaan dua rata-rata post-test kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Analisis data yang digunakan pada 
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penelitian adalah dengan menggunakan uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji t. 

a. Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau 

tidak hasil data dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

ketentuan c2
hitung < c2

tabel dan bisa dikatakan normal jika nilai 

signifikan yang diperoleh lebih besar dari taraf kesalahan 5% 

atau 0,05.  

 

Tabel 1.9 Uji normalitas post-test 

Kelompok  c2
hitung c2

tabel Perbandingan Keterangan 
Kontrol 6,39 7,81 c2

hitung < c2
tabel Normal 

Eksperimen 3,57 7,81 c2
hitung < c2

tabel Normal 
 

Hasil perhitungan menunjukan dalam tabel 1.9 kelompok 

kontrol memperoleh c2
hitung = 6,39. Hasil ini dikonsultasikan 

dengan Tabel chi kuadrat dengan dk = 6 - 3 = 3 dari taraf 

signifikasi 5% diperoleh nilai nilai chi kuadrat c2
tabel = 7,81. 

Karena c2
hitung < c2

tabel atau 6,39 < 7,81 maka dapat disimpulkan 

kelas kontrol normal.  

Hasil perhitungan kelompok eksperimen menunjukkan 

c2
hitung = 3,57. Hasil ini dikonsultasikan dengan Tabel chi 

kuadrat dengan dk = 6 - 3 = 3 dari taraf signifikasi 5% diperoleh 
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nilai nilai chi kuadrat c2
tabel  = 7,81. Karena c2

hitung < c2
tabel  atau 

3,57 < 7,81 maka dapat disimpulkan kelas eksperimen normal.  

Dari uji tes awal post-test dapat disimpulkan normal 

dikarenakan Fhitung lebih kecil dari pada c2
tabel   dengan perincian 

c2
hitung kelas kontrol sebesar 6,39 dan c2

hitung  kelas eksperimen 

sebesar 3,57sedangkan untuk Ftabel sebesar 7,81.  

b. Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

kedua sampel homogen atau tidak. Rumus yang digunakan 

adalah:  

 

 

Kriteria pengambilan simpulan Fhitung ≤ F(5%)(n1-1:n2-1) 

maka kedua kelompok mempunyai varians yang sama, di mana 

n1 banyak responden kelompok kontrol dan n2 banyaknya 

responden kelompok eksperimen. 

Tabel 2.0 Uji homogenitas pre test  

S1
2 S2

2 Fhitung Ftabel 
9,92 61,53 0,16 1,98 

 

Hasil perhitungan menunjukan Fhitung = 0,16 dengan 

kesamaan dua varians terhadap data post test diperoleh S1
2 = 

9,92 dan S2
2 = 61,53. Hasil ini dikonsultasikan dengan tabel chi 

kuadrat dengan dk pembilang = 35 - 1 = 34 dan dk penyebut = 

  terkecilVarians
  terbesarVarians

  F =
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35 – 1 = 34. Taraf signifikasi 5% diperoleh nilai nilai chi 

kuadrat Ftabel 1,98. Karena  Fhitung< Ftabel atau 0,16 < 1,98, maka 

dapat disimpulkan Ho bisa diterima karena kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama. 

c. Uji t 

Setelah dilakukan threatment perlakuan bebrbeda antara 

kelas kontrol dan eksperimen dengan penggunaan instructional 

materials, saat akhir pembelajaran dilakukan tes akhir, 

digunakan untuk mencari keefektifan antara kelas kontrol yang 

di berikan pembelajaran pengantar praktek menggunakan job 

sheet biasa sedangkan pada kelas eksperimen dengan 

penggunaan instructional materials sistem suspensi.  

Dari analisis tahap awal digunakan untuk membuktikan 

bahwa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen mempunyai 

tolak ukur kemampuan yang hampur sama. Berdasarkan hasil 

perhitungan analisis t test pada post test dapat dihasilkan dalam 

tabel 2.1 sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Hasil uji t post test 

 

 
 
 
 
 

 

Keterangan 
Kelas 

Eksperimen Kontrol 
Rata-rata 77,61 65,06 

Thitung 8,16 
Ttabel 1,67 

Keterangan Ada perbedaan 
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Dari tabel 2.1 dapat diperoleh hasil bahwa rata-rata nilai 

pada kelas eksperimen adalah sebesar 77,16, sedangkan pada kelas 

kontrol sebesar 65,06. Dari hasil perhitungan dengan uji t diperoleh 

thitung  = 8,16 dan  ttabel yaitu t(0,05; 58) = 1,67. Karena thitung> ttabel 

yaitu 8,18 > 1,67 maka dapat diperoleh suatu kesimpulan antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki kemampuan 

yang berbeda. Kondisi seperti itu maka dapat dikatakan ada 

peningkatan dengan menggunakan instructional materials pada 

praktek yang menggunakan job sheet biasa. 

Tabel 2.2 Tabel hasil penilaian post test 

 
Eksperimen Kontrol 

Nilai minimum 70,00 50,00 
Nilai rata-rata 76,71 65,06 
Nilai maksimum 83,00 85,00 

Dari tabel 2.2 nilai minimum kelas kontrol post test 

sebesar 50,00, dan nilai rata-rata 65,06, nilai maksimumnya 

85,00 dengan standar deviasi 7,84. Hal ini memberikan 

penjelasan bahwa pemahaman siswa tentang kompetensi 

memperbaiki sistem suspensi masih tergolong rendah karena 

nilai rata-rata masih dibawah nilai 70,00. Meningkatkan hasil 

prestasi perlu adanya alat bantu yang dapat mempermudah siswa 

dalam kompetensi memperbaiki sistem suspensi.  Berdasarkan 

tabel 2.2 didapatkan hasil praktek yang menggunkan 

instructional materials dengan nilai minimal 70,00, nilai rata-

rata 76,71 dan nilai maksimum 83,00. Dari hasil tersebut dapat 



57 
 

  
 

diketahui bahwa pemahaman siswa tentang kompetensi 

memperbaiki sistem suspensi sudah meningkat dari kriteria 

minimul kelulusan 70,00. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil 

kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol.  

Untuk memperjelas peningkatan tiap proses tes awal (pre 

test) dan tes akhir untuk analisis akhir (post test) disajikan dalam 

tabel dan grafik peningkatan pada tabel 2.3 dan gambar 29 

sebagai berikut. 

Tabel 2.3 Hasil nilai pre test dan post test 

 
Eksperimen Kontrol 

Pre test Post 
test 

Pre test Post 
test 

Nilai minimum 45,00 70,00 45,00 50,00 
Nilai rata-rata 58,83 76,71 59,14 65,06 
Nilai 
maksimum 

75,00 83,00 70,00 85,00 

 

Dari tabel 2.3 menunjukan ada peningkatan hasil belajar 

yang signifikan antara nilai rata-rata pembelajaran 

menggunakan instructional materials sistem suspensi dan  

hanya menggunakana job sheet biasa terjadi peningkatan yang 

signifikan diantaranya sebesar 17,88 % pada kelas eksperimen 

dan pada kelas kontrol sebesar 5,92 %. Sehingga dapat 

dikatakan dengan penggunaan instructional materials sistem 

suspensi lebih baik dengan penggunaan job sheet biasa 

dikarenakan peningkatan lebih tinggi pada kelas eksperimen 

yang menggunakan instructional materials sistem suspensi.  
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Gambar 24. Grafik hasil nilai pre test dan post test 

 

Tabel 2.4 Peningkatan hasil belajar kelas kontrol dan eksperimen 

Indikator Soal 
Rata-rata Prosentase 

peningkatan pre test post test 
Kelas kontrol 59,14 65,06 10,01% 
Kelas eksperimen 58,83 76,71 30,39% 
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Gambar 25. Grafik perbedaan kenaikan hasil belajar kelas kontrol dan 

eksperimen 
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Grafik dan tabel peningkatan antara kelas kontrol dan eksperimen 

dapat terlihat perbedaan rata-rata nilai pada tabel 2.4 dimana terjadi 

peningkatan 10,01 % pada kelas kontrol yang hanya menggunakan job sheet 

biasa, sedangkan pada kelas eksperimen yang menggunakan instructional 

materials sistem suspensi peningkatan yang terjadi sebesar 30,39 % ini bearti 

penggunaan instructional materials sistem suspensi pada kompetensi 

memperbaiki sistem suspensi mata diklat chasis dan sistem pemindahan daya 

sangat efektif bila digunakan untuk praktek siswa.  

 

B. Pembahasan 

Hasil desain instructional materials sistem suspensi yang telah 

disusun sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar yang telah diuji 

kelayakannya oleh tim ahli agar dapat membantu siswa dalam praktek siswa 

khususnya dalam kompetensi memperbaiki sistem suspensi. Siswa dapat 

menyelesaikan tugas-tugas dalam praktek sesuai prosedur operational yang 

tepat dan benar, instructional materials sistem suspensi membantu siswa 

dalam pembongkaran, pemeriksaan, dan merakit kembali dalam kompetensi 

memperbaiki sistem suspensi. Keberhasilan atau keefektifan pengguanaan 

instructional materials terbukti dengan peningkatan nilai rata-rata sebelum 

dan sesudah menggunakan instructional materials dalam praktek siswa 

kompetensi memperbaiki sistem suspensi, untuk selanjutnya nanti dapat 

digunakan sebagai media pembantu dalam praktek siswa. Kesulitan siswa 

saaat praktek sebelum menggunakan instructional materials yaitu urutan 
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pembongkaran dan pemasangan kembali keseluruhan dari seluruh siswa 

masih belum terlaksana, setelah penggunaan instructional materials siswa 

lebih terampil dalam praktek memperbaiki sistem suspensi.   

Instructional materials merupakan sebuah media cetak berupa 

kumpulan buku dan literatur yang di dalamnya berisi information sheet, job 

sheet, assigment sheet, dan evalution sheet. Tugas dan kompetensi yang 

begitu kompleks dalam kompetensi memperbaiki sistem suspensi, desain 

instructional materials dibuat dengan bahas dan urutan yang sekomunikatif 

mungkin agar dapat dipamahami siswa dengan mudah. Perbedaan hasil 

belajar yang dapat dilihat dalam penelitian ini cukup signifikan perbedaannya 

diantarnya siswa dapat meninjau isi dari instructional materials diantaranya: 

1) Isi dari instructional materials merupakan kumpulan literatur dari berbagai 

buku mengenai sistem suspensi dan memiliki bobot materi yang sama; 2) 

Adanya urutan-urutan langkah prosedur kerja dan pembongkaran disertai 

dengan gambar yang jelas, lengkap dengan spesifikasi momen pengencangan; 

3) Adanya soal tes praktek dalam instructional materials sehingga 

memudahka siswa dalam mengerjakannya karena sesuai materi yang telah 

ada di dalamnya; 4) Terdapat job sheet yang lengkap dengan keadaan alat 

peraga yang di bongkar atau dilakukan overhoul. Dibandingkan dengan 

penggunaan job sheet biasa; 1) Tidak adanya buku panduan dalam praktek, 

memungkinkan siswa kesulitan dalam menyelesaikan tugas prakteknya; 2) 

Tidak adanya pengenalan alat-alat dalam awal praktek sehingga siswa tidak 

mengetahui komponen-komponen yang akan di bongkar; 3) Belum adanya 
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soal tes yang membuat perbandingan nilai akhir hanya pada hasil laporan 

praktek siswa. 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh di SMK 

Muhammadiyah Kudus dalam penggunaan instructional materials  pada 

kompetensi praktek siswa memperbaiki sistem suspensi mata diklat chasis 

dan sistem pemindahan daya kelas XII TKR lebih besar dengan sebelumnya 

yang hanya menggunakan job sheet. Hal ini terlihat dari hasil akhir post test 

dengan penggunaan instructional materials sistem suspensi diperoleh rata-

rata skor sebesar 76,71 sedangkan pengunaan job sheet diperoleh skor 65,06. 

Hasil dari uji t menunjukan bahwa penggunaan instructional materials lebih 

efektif dengan  penggunaan job sheet biasa, hal ini dapat ditunjukan oleh 

harga thitung = 8,16 lebih besar dibandingkan ttabel = 1,67 maka dilihat dari 

stastistik hipotesis penelitian dapat dikatakan “hasil belajar siswa yang 

menggunakan instructional materials sistem suspensi lebih baik dari hasil 

siswa yang hanya menggunakan job sheet biasa”.  

Perbandingan hasil belajar menggunakan instructional material dan 

menggunakan job sheet biasa, untuk kelas eksperimen yang menggunakan 

instructional materials peningkatan cukup signifikan dengan peningkatan 

sebesar 30,39 % dan dengan skor rata-rata pre test sebesar 58,83 dan skor 

rata-rata pos test 76,71. Kelas kontrol yang menggunakan job sheet biasa 

peningkatan skor rat-ratanya adalah 10,01 %, dan dengan skor rata-rata pre 

test sebesar 59,14 dan skor rata-rata pos test 65,06. Peningkatan pada 

kompetensi memperbaiki sistem suspensi ini terjadi karena penggunaan 
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instructional materials sistem suspensi pada kelas eksperimen yang telah 

digunakan siswa dalam pelaksanaan praktek sesuai isi dari instructional 

materials tersebut, sedangkan untuk kelas kontrol hanya diberikan penjelasan 

lisan tentang cara pembagian job sheet sehingga siswa lebih cepat lupa 

tentang apa yang harus dilakukan dalam kompetensi memperbaiki sistem 

suspensi. 

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sunyoto (2006:37) 

peningkatan prestasi belajar kelompok eksperimen jauh lebih tinggi daripada 

kelompok kontrol. Hal ini disebabkan karena adanya penggunaan media 

pembelajaran berupa MPI (Modul Pembelajaran Interaktif) dalam proses 

pembelajarannya. MPI bermanfaat bagi guru maupun siswa, bagi guru 

berguna untuk mempermudah dalam penyampaian materi pembelajaran dan 

bagi siswa media tersebut dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa 

dalam meneelah materi sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efesien. 

Peningkatan kompetensi memperbaiki sistem suspensi pada kelas 

eksperimen lebih besar dari kelas kontrol, hal ini dikarenakan pada kelas 

eksperimen menggunakan instructional materials sistem suspensi dengan 

susunan lengkap agar siswa memenuhi dalam kompetensi memperbaiki 

sistem suspensi tersebut, sedangkan pada kelas kontrol siswa cenderung 

kesulitan dalam membongkar, memeriksa dan memasang kembali komponen 

dalam kompetensi memperbaiki sistem suspensi dan memerlukan waktu yang 

cukup lama.  
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Penelitian yang sebelumnya Dudung (2004:122) menyatakan bahwa 

dari hasil penelitian yang terjadi pada siklus I dan II menunjukan bahwa 

inovasi pembelajaran CAD melalui LCD Projector digabung job sheet yang 

dikenakan pada mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik 

UNNES mempunyai dampak yang sangat menguntungkan baik bagi 

mahasiswa, dosen maupun lembaga dalam meningkatkan pretasi ketrampilan 

CAD, peningkatan prestasi ini menyangkut proses dan hasil.  

Sejalan dengan hal tersebut penelitian ini juga mempunyai aspek 

prestasi dengan memperhatikan proses dan hasil, karena adanya penggunaan 

instructional materials sistem suspensi yang sebelumnya hanya 

menggunakan job sheet biasa. Beberapa uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan instructional materials sistem suspensi lebih efektif dan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa bila dibandingkan dengan yang 

menggunakan job sheet biasa dan bisa dikaji ulang untuk digunakan dalam 

proses belajar mengajar, khususnya dalam membantu praktek siswa.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh hasil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan instructional materials sistem suspensi pada kompetensi 

memperbaiki sistem suspensi pada siswa kelas XII TKR SMK 

Muhammadiyah Kudus lebih efektif digunakan dibandingkan dengan 

penggunaan job sheet biasa sebelumnya. Hasil rata-rata nilai pada 

pembelajaran praktek dengan penggunaan instructional materials sistem 

suspensi sebesar 65,06 dan nilai rata-rata pada penggunaan job sheet biasa 

sebesar 76,01. Peningkatan rata-rata sebesar 17,88 % untuk kelompok 

kelas eksperimen dan untuk kelompok kelas kontrol sebesar 5,92 %. 

2. Penggunaan instructional materials sistem suspensi dapat melatih siswa 

dalam kompetensi memperbaiki sistem suspensi, dengan indikator: 1) 

Memberikan informasi kepada siswa tentang proses membongkar, 

memeriksa, dan memperbaiki sistem suspensi; 2) berfungsi sebagai 

perngkat pembelajaran yang sudah teruji kelayakannya pada kompetensi 

memperbaiki sistem suspensi.  
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B. Saran 

1. Penggunaan instructional materials sistem suspensi dapat digunakan untuk 

membantu siswa dalam praktek siswa di sekolah khususnya pada 

kompetensi memperbaiki sistem suspensi. 

2. Perlu adanya beberapa pengembangan isi dari instructional materials 

sistem suspensi agar dapat digunakan sebagai penunjang praktek siswa 

untuk tujuan pencapai belajar yang lebih baik lagi. 
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KISI-KISI INSTRUMEN TEST 
 Kompetensi : Memperbaiki sistem suspensi 
 Kelas : XII/3 
 Tahun  : 2012/2013 
  

Kompetensi 
Dasar Aspek / Indikator 

No. 
Soal 

Jum
lah 

Prosen
tase 

d. Memeriksa 
kondisi 
komponen 
sistem 
suspensi 

· Siswa dapat menjelaskan 
pemeriksaan komponen suspensi 
tanpa menimbulkan kerusakan 
komponen. 

· Siswa dapat menjelaskan 
pemeriksaan kondisi komponen 
sistem suspensi berdasarkan metode 
dan perlengkapan sesuai dengan 
spesifikasi pabrik dengan 
membandingkan kondisi komponen 
yang sebenarnya (standar).  

2,3,4,
6,8,9,

10 
 

1,2,3,
4,6,8,
9,10 

 
 

7 
 
 
 

8 

17% 
 

 
19% 

e. Merawat 
suspensi dan 
komponen-
komponennya 

· Siswa dapat menjelaskan 
pemeriksaan komponen suspensi 
tanpa menimbulkan kerusakan 
komponen.  

· Siswa dapat menjelaskan perawatan 
komponen dengan menggunakan 
metode perawatan yang tepat sesuai 
dengan spec toleransi standar. 

· Siswa dapat melakukan kegiatan 
melepas dan memasang sistem 
suspensi dan komponen berdasarkan 
SOP. 

2,3,4,
6,8,9,

10 
 

3,8,9,
10 
 

4,8 

7 
 

 
4 

 

 
2 

17% 
 

 
9% 

 
5% 

 

f. Memperbaiki 
sistem 
suspensi 

· Siswa dapat menjelaskan perbaikan 
sistem suspensi tanpa menyebabkan 
kerusakan terhadap komponen. 

· Siswa dapat memahami dan 
menginformasikan spesifikasi 
komponen.  

· Siswa dapat menjelaskan perbaikan, 
penggatian menggunakan metode 
dan peralatan yang tepat.   

2,4,8,
9,10 

 

2,3,4,
5,6,7 

 

8,9,10 
 

5 

 
6 

 
3 

12% 

 
14% 

 
7% 
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TEST UJI COBA 
 Kompetensi : Memperbaiki sistem suspensi 
 Kelas : XII/3 
 Tahun  : 2012/2013 
 
Petunjuk: 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas! 

1. Sebutkan fungsi dari suspensi, sehingga kendaraan dapat berjalan dengan 

nyaman dan aman selama berkendaraan di jalan? 

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

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

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

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

2. Sebutkan 4 macam konstruksi suspensi aksel rigid yang saudara ketahui! 

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

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

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

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

3. Sebutkan keuntungan suspensi independen dibanding suspensi aksel rigid! 

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

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

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

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

4. Dilihat dari segi konstruksi, apa yang membedakan secara pokok antara 

suspensi independen type Mac. Pherson dengan suspensi independen type 

wishbone? 

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

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

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

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

5. Jelaskan secara garis besar fungsi dari pegas dan stabilisator pada 

kendaraan! 
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 ............................................................................................................................................  

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

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

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

6. Sebutkan macam pegas yang saudara ketahui dan jelaskan pula keuntungan 

dan kerugian dari tiap – tiap pegas! 

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

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

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

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

7. Jelaskan fungsi dari shock absorber! 

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

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

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

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

8. Perhatikan gambar di bawah! 

  

Gambar A Gambar B 

Posisi kerja  

 

Posisi kerja 

 

 

Cara kerja 

 

 

Cara kerja 
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9. Berikan penjelasan tanda – tanda yang mudah atau sering terjadi pada 

kendaraan jika peredam getaran sudah tidak berfungsi/mati! 

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

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

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

  
 

10. Banyak dijumpai di lapangan, jika peredam getaran yang sudah tidak 

berfungsi (rusak/bocor) kemudian diperbaiki dengan jalan suntik lagi, 

Bagaiman tanggapan saudara dengan kondisi tersebut dan berikan 

alasannya! 

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

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

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

 ..........................................................................................................................................  
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KUNCI JAWBAN DAN SKOR 
 
No. 
Soal 

Kunci Jawaban Point 
maksimal 

Skor 
maksimal 
per soal 

1 Fungsi suspensi adalah untuk: 
1 Menghantarkan gerakan roda dari 

kendaraan ke jalan 
2 Mengabsorsi dan meredam getaran bodi 

akibat kondisi jalan 
3 Meneruskan gaya pengemudian dan 

pengereman kendaraan 
Ketiga hal tersebut bertujuan supaya 
kendaraan yang dikendarai dapat berjalan 
dengan stabil sehingga kenyamanan dan 
keamanan berkendara dapat dirasakan 
penumpang 

 

5 5 

2 Jenis suspensi aksel rigid / kaku adalah: 
1. Aksel Canggah                         
2. Kepalan Tinju 
3. Aksel Pipa 
4. Aksel De-Dion 

 

5 5 

3 Keuntungan suspensi independen dibanding 
suspensi aksel rigid adalah: 
1. Gerakan salah satu roda tidak 

mempengaruhi roda yang lain 
2. Membutuhkan sedikit tempat 
3. Titik berat kendaraan dapat lebih rendah, 

sehingga aman dan nyaman untuk 
kendaraan 

4. Daya pemegasan dapat lebih lembut 
 

10 10 

4 Perbedaan pokok konstruksi suspensi 
independen type Mac Pherson dengan 
wishbone adalah: 
· Type Mac Pherson 

Pada sistem ini hanya terdapat satu lengan 
yaitu lengan bawah / power arm 
sedangkan bagian atas dengan menumpu 
bodi kendaraan 

· Type wishbone 
Pada sistem ini terdapat 2 lengan yaitu 
lengan atas / upper arm dan lengan 
bawah/downer arm, dan semua lengan ini 

10 10 
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bertumpu pada kerangka / chasis 
kendaraan 
 

5 Fungsi dari pegas pada kendaraan adalah: 
· Mengurangi pukulan – pukulan langsung 

pada bodi kendaraan yang diakibatkan 
oleh roda sewaktu terjadi hentakan – 
hentakan pada kendaraan ketika berjalan 
pada kondisi jalan yang tidak rata 

· Sebagai penghubung antara roda dengan 
chasis atau bodi kendaraan 

Fungsi dari stabilisator untuk mengurangi 
efek rooling bodi kendaraan dan memperbaiki 
/ menjaga stabilitas kendaraan pada saat 
berbelok 
 

15 15 

6 Pegas daun 
Keuntungan: 
· Konstruksi sederhana 
· Dapat meredam getaran sendiri akibat 

gesekan antara pegas daun 
· Berfungsi sebagai lengan penyangga chasis 
Kerugian: 
· Langkah pemegasan pendek 
· Pegas bersifat agak kaku 
Pegas spiral / pegas koil 
Keuntungan: 
· Langkah pemegasan panjang 
· Gaya pemegasan lebih lembut 
Kerugian: 
· Tidak dapat meredam sendiri 
· Energi beban yang dibsorsi lebih besar 
· Tidak dapat menerima gaya horisontal 
Pegas batang torsi / pegas batang puntir 
Keuntungan: 
· Memerlukan sedikit tempat 
· Langkah pemegasan panjang 
· Dapat untuk menyetel tinggi bebas 

kendaraan 
Kerugian: 
· Mahal 
· Energi yang diabsorsi paling besar diantara 

pegas yang lain 
· Tidak mempunyai sifat meredam sendiri 
Pegas pneumatis 

15 15 
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Keuntungan: 
· Elastisitas tinggi 
· Saat pemegasan tidak timbul gelembung 

udara pada oli 
· Dapat digunakan untuk mengatur tinggi 

kendaraan 
Kerugian: 
· Konstruksi rumit 
· Mahal 
· Perlu penanganan khusus 
 

7 Fungsi dari shoc Absorber / Shoc Breker 
adalah untuk meredam getaran dari bodi dan 
aksel sehingga dapat memberikan rasa 
nyaman dan aman pada saat berkendara 
 

5 5 

8 

 
 

Gambar A Gambar B 
Posisi kerja saat 
langkah tekan 

Posisi kerja saat 
langkah tarik 

Cara kerja: 
Pada saat ada gaya 
penekanan pegas ® 
piston bergerak ke 
bawah ® oli 
mengalir ke atas 
melalui lubang besar 
(katup tekan) ® 
tekanan oli yang 
berpindah kecil 

Cara kerja: 
Pada saat gaya 
penekanan hilang ® 
pegas pada posisi 
semula ® piston 
tertarik ke atas oli 
mengalir dari ruang 
atas ke ruang bawah 
melalui katup tarik/ 
lubang kecil ® 
tahanan oli yang 
berpindah besar 
 

 

20 20 

9 Tanda – tanda yang mudah dikenali ketika 
shock absorber / peredam getaran rusak / 
bocor: 
· Kendaraan ketika ditekan dan kemudian 

10 10 
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dilepas, bodi kendaraan berayun agak 
lama 

· Keausan ban tidak merata 
· Pada saat berbelok dan jalan tidak rata, 

terasa kendaraan tidak stabil / semi 
 

10 Tidak ada masalah, karena shoc Absorber 
tetap berfungsi, walaupun umurnya tidak 
bertahan lama, karena seal dan piston / batang 
piston telah aus sehingga kebocoran akan 
tetap terjadi. 
 

5 5 

Total skor 100 100 
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NAMA SEKOLAH   : SMK MUHAMMADIYAH KUDUS 
MATA PELAJARAN   : Memperbaiki sistem suspensi 
KELAS / SEMESTER   : XII / 5 
STANDAR KOMPETENSI    : Memperbaiki sistem suspensi 
ODE KOMPETENSI   : 020.KK.14 
ALOKASI WAKTU   : 48 @ 45 Menit  
 
 

KOMPETENSI 
DASAR 

INDIKATOR MATERI 
PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 

PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU SUMBER 

BELAJAR TM PS PI 
14.1 Memeriksa kondisi
 komponen Suspensi 
 
 

§ Dijelaskan dalam 
pemeriksaan komponen 
suspensi 

   Tanpa menimbulkan    
    Kerusakan komponen 
   Komponen lainnya               
§ DiInformasikan yang 

benar di-akses dari 
spesifikasi pabrik dan 
dipahami. 

§ Dijelaskan dalam 
Pemeriksaan sistem 
pemeriksaan kondisi 
komponen suspensi di 
pakai berdasarkan 
metode dan 
perlengkapan yang 
sesuai terhadap 
spesifikasi pabrik. 

§ Kondisi sistem/ 
komponen ditentukan 
dengan 
membandingkan kondisi 
komponen yang 
sebenarnya (standar) 
pada spesifikasi pabrik 
untuk batasan/toleransi 
seseuai dengan 
perundang-
perundangan kelaikan 
kendaraan. 

 

§ Pemeriksaan kondisi 
komponen suspensi 

§ Prosedur 
pemeriksaan sistem 
suspensi tanpa 
menyebabkan 
kerusakan 

§ Metode sesuai 
dengan spesifikasi 
pabrik. 

§ Menentukan kondisi 
komponen Komponen 
suspensi 

§ Penerapan cara 
memperbaiki 
memeriksa, 
mengukur berbagai 
jenis system jenis 
sistem suspensii. 

 

§ Menjelaskan dalam 
Pemeriksaan sistem 
suspensi dan prosedur 
pengujian (sesuai dengan 
kegunaan). 

§ Menjelaskan dalam Prosedur 
kondisi penilai-an sistem 
komponen suspensi.  

§ MengInformasi teknik yang 
sesuai. 

§ Mengumpulkan, meng-
analisa dan mengorgani-
sasikan informasi. 

§ Menjelaskan dlam 
Membongkar, memeriksa, 
memasang dan menguji 
sistem suspensi. 

§ Melaksanakan tes jalan/ 
road test 

§ Menerapkan prosedur 
pemeriksaan sistem/ 
komponen kemudi dan 
menentukan kondisinya 
sesuai dengan SOP 

 

Tulis 
wawancara 
Praktek 
Tugas 

 

4 10   Moduljobsheet 
-Steep 2 chasis 
group Toyota 
Astra 
-Pedoman 
reparasi Casis 
Toyota Astra 
OH suspensi ( 
Dimenjur) 
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KOMPETENSI 
DASAR INDIKATOR MATERI 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU SUMBER 

BELAJAR TM PS PI 
 14.2 Merawat Sistem  
suspensi dan komponen
 komponennya. 
 

§ Dijelaskan dalam 
merawat sistem 
suspensi dan  
komponen komponen 

    dilaksanakan 
   Tanpa menyebabkan    
    Kerusakan komponen 
    Lainnya 
§ Di informasikan dengan. 
§ Jelas dan benar di 

akses dari spec pabrik. 
§ Dijelaskan dalam 

perawatan komponen   
    Dengan menggunakan 
    Metode perawatan  
    Yang tepat sesuai 
    Dengan spec toleransi  
§ Jelas dan benar di 

akses dari spec pabrik. 
§ Dijelaskan dalam 

pendataan yang tepat 
dilengkapi sesuai 
standar 

§ Dijelaskan seluruh 
kegiatan melepas dan 
memasang sistem 
suspensi dan 

    komponen dilaksanakan 
    berdasarkan SOP 
    peraturan per undang-  
    undangan  
    dan prosedur kebijaksa 
    naan perusahaan. 
 

§ Prosedur perawatan 
perbaikan 

§ Pelepasan dan 
perbaikan 

§ Kunstruksi kerja 
sistem rem 

§ Prosedur pengujian 
komponen 

§ Persyaratan 
perlengkapan 
keselamatan 

§ Persyaratan 
keamanan kendaraan 

§ Menjelaskan dalam 
Perawatan 

    Suspensi dan kompomponen 
§ Mengidentifikasi 

kerusakan,Penggantian 
komponen suspensi 

§ memperagakan dalam 
pengujian komponen sistem 
suspensi 

§ Melaksanakan standar 
prosedur keselamatan kerja 

 
 

Tulis 
wawancara 
Praktek 
Tugas 
 

4 10  - Modul 
jobsheet 
-Steep 2 chasis 
group Toyota 
Astra 
Pedoman 
reparasi Casis 
Toyota Astra 
OH suspensi ( 
Dimenjur) 
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KOMPETENSI 
DASAR INDIKATOR MATERI 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI WAKTU SUMBER 

BELAJAR TM PS PI 
14.3 Memperbaiki sistem
 suspensi 
 

§ Dijelaskan dalam 
perbaikan sistem 
suspensi tanpa 
menyebabkan 
kerusakan 
terhadap 
komponen  

    Atau sistem lainnya 
§ Diinformasikan 

yang  benar dan di 
akses dari 
spesifikasi pabrik 

    dan dipaham. 
§ Dijelaskan dalam 

perbaikan, 
penggantian 

    menggunakan 
methode dan 
peralatan yang 
tepat dan benar. 

 

§ Mengidentifikasi 
kerusakan system 
suspensi 

§ Melaksanakan 
perbaikan kerusakan 
sistem suspensi 

§ Mematuhi 
keselamatan kerja 
sesuai dengan SOP 

§ Penerapan cara 
memperbaiki 

§ Memeriksa, 
mengukur 
berbagai jenis 
sistem suspensi 

§  Analisa 
perbaikan sistem 
suspensi 

§ Prosedur 
perbaikan sistem 
suspensi 

§ Standar prosedur 
keselamatan kerja 

 

§ Mendemontrasikan prinsip 
kerja suspensi 

§ Menganalisa sistem suspensi 
§ Menerapkan perbaikan 

sistem suspensi 
§ Melaksanakan prosedur 

perbaikan pengujian da 
pengukuran suspensi 

§ Melaksanakan standar 
prosedur keselamatan kerja 

§ Menginformasikan dengan 
benar dan di akses sesuai 
dengan spec pabrik 

 

Tulis 
wawancara 
Praktek 
Tugas 
 

4 12 4 - Modul 
jobsheet 
-Steep 2 chasis 
group Toyota 
Astra 
Pedoman 
reparasi Casis 
Toyota Astra 
OH suspensi ( 
Dimenjur) 
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INFORMATION SHEET 

 

Tujuan informasi :  

Untuk mengetahui pemahaman siswa tentang sistem suspensi di SMK Muhammadiyah Kudus 

 

Sumber informasi :  

1.  _________ , 2000. New Step 1 Training Manual. Jakarta: PT. TOYOTA-ASTRA 

MOTOR. 

 

Isi informasi :  

Sistem suspensi adalah mekanisme yang ditempatkan diantara body atau rangka dan 

roda-roda yang berfungsi untuk menahan kejutan-kejutan yang ditimbulkan oleh keadaan 

jalan dan memberikan kenikmatan mengendarai mobil. Pada sebuah sepeda, rangka 

dipasangkan langsung pada roda-roda, yang mana bila sepeda dikendarai melalui jalan yang 

tidak rata (benjol), benturan jalan ini diteruskan langsung ke rangka, dirasakan oleh 

pengendara getaran-getaran yang tidak menyenangkan. Hal yang sama juga akan terjadi pada 

mobil, bila tidak dilengkapi dengan sistem suspensi antara roda-roda dan body untuk 

melembutkan kejutan-kejutan jalan, tidak dapat menimbulkan kesenangan dalam 

mengendarai mobil, dan juga akan merusak muatan, dan sudah tentu mobil menjadi tidak 

praktis.  

Sistem suspensi ini terdiri dari bagian-bagian yang mencegah kejutan-kejutan yang 

ditimbulkan oleh keadaan jalan yang terus ke body dan termasuk bagian-bagian, seperti upper 

arm, lower arm, pegas (spring), peredam kejutan (shock absorber), dan stabilisator.  

Dalam membahas tentang getaran dan kenimatan mengemudi, istilah-istilah sprung 

weight dan unsprung weight yang selalu akan timbul. Sprung weight adalah berat body mobil 

yang dijamin oleh pegas-pegas suspensi. Unsprung weight adalah berat poros-poros dan 

bagian-bagian lainnya yang terletak diantara ban dan pegas-pegas suspensi. Pada umunya, 

berat body yang besar, mempunyai pengendaran yang baik.  
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Kontruksi Sistem Suspensi 

Konstruksi suspensi  digolongkan menjadi dua tipe: 

1. Suspensi model rigid. 

Pada suspensi  tipe rigid, roda kiri dan roda kanan dihubungkan oleh axle tunggal. 

2. Suspensi model bebas/Independen  

Pada suspensi model bebas, masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak bebas 

(independen) tanpa saling mempengaruhi. 

Jenis-jenis Sistem Suspensi 

1. Tipe Suspensi Depan 

a) Sistem Suspensi depan tipe Macpherson.  

o Tipe macpherson strut dengan lower arm berbentuk  L.  

Digunakan pada mobil mesin didepan menggerakkan roda depan.  

o Tipe macpherson strut.  

Banyak digunakan mobil ukuran kecil dan medium.  

b) Sistem Suspensi  depan tipe Wishbone  

o Tipe double wishbone dengan pegas koil.  

Digunakan pada mobil penumpang dan truk ukuran kecil.  

o Tipe double wishbone dengan batang torsi.  

Digunakan pada truk kecil yang mengguanakan suspensi dengan pegas koil.  

o Tipe pegas daun parallel.  

Digunakan pada roda depan truk, bus dan lain – lain. 

2. Tipe suspensi belakang  

a)   Tipe pegas daun pararel   

Digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial.  

b)   Tipe 4 link  

Digunakan pada kendaraan kecil yang meghasilkan kenikmatan berkendaraan 

c)   Tipe semi trailing arm  

Banyak digunakan pada as belakang mobil penumpang  

d)   Tipe double wishbone  
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Digunakan pada roda belakang, mobil penumpang yang penggeraknya pada roda 

belakang  

e)   Tipe Strut Dua  L – Link  

Digunakan pada roda belakang, mesin didepan menggerakan roda depan  

f)   Tipe trailing Arm dengan Twist Beam  

Digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan penggerak roda depan. 

Cara Kerja Sistem Suspensi 

1. Suspensi wishbone pegas coil  

Kerjanya: bila roda-roda depan menerima kejutan dari permukaan jalan maka pegas koil 

menerima gaya dari lower arm sehingga mengakibatkan pegas mengalami pemendekan 

dan pemanjangan sesuai dengan kemampuan pemegasan (konstanta pemegasan  

2. Suspensi wishbone pegas torsi  

Kerjanya : bila roda-roda depan menerima kejutan dari permukaan jalan dan diteruskan 

ke lower arm maupun upper arm melalui knuckle kemudi. Gaya yang diterima lower arm 

ditahan dengan kemampuan puntiran pegas torsi yang dipasangkan antara lower arm 

dengan kerangka (frame). Untuk memperhalus proses pemegasan (puntiran) pegas torsi 

maka peredam getaran dipasangkan untuk memperhalus proses pemegasan yang 

dipasangkan antara lower arm dengan frame kendaraan  

3. Suspensi Mac pherso  

Ada dua macam konstruksi suspensi macpherson yaitu dengan lengan “melintang” dan 

lengan “L”  

a)   Suspensi mac pherson lengan “melintang”  

Kerjanya : bila roda-roda depan menerima kejutan dari permukaan jalan akan 

diteruskan ke lower arm melintang sehingga mengakinatkan terjadinya pemendekan 

dan pemanjangan pegas koil yang dipasangkan antara peredam getaran dengan 

kerangka ( frame ). Untuk memperhalus proses pemegasan agar tidak terjadi oksilasi 

yang berlebihan maka peredam kejut dipasangkan bersama pegas koil antara lower 

arm dengan rangka ( frame) 

b)   Suspensi mac pherson lengan “L”  
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Kerjanya : bila roda-roda belakang menerima kejutan dari permukaan jalan maka 

akan diteruskan ke lower arm “L” mengakibatkan terjadinya pemendekan dan 

pemanjangan pada pegas koil yang dipasangkan antara peredam getaran dengan 

rangka (frame) kendaraan. 
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SISTEM SUSPENSI 

 

 

1. Uraian Materi 

Sistem suspensi adalah mekanisme yang ditempatkan diantara body atau rangka 

dan roda-roda yang berfungsi untuk menahan kejutan-kejutan yang ditimbulkan oleh 

keadaan jalan dan memberikan kenikmatan mengendarai mobil. Pada sebuah sepeda, 

rangka dipasangkan langsung pada roda-roda, yang mana bila sepeda dikendarai melalui 

jalan yang tidak rata (benjol), benturan jalan ini diteruskan langsung ke rangka, dirasakan 

oleh pengendara getaran-getaran yang tidak menyenangkan. Sistem suspensi ini terdiri 

dari bagian-bagian yang mencegah kejutan-kejutan yang ditimbulkan oleh keadaan jalan 

yang terus ke body dan termasuk bagian-bagian, seperti upper arm, lower arm, pegas 

(spring), peredam kejutan (shock absorber), dan stabilisator.  

Dalam membahas tentang getaran dan kenimatan mengemudi, istilah-istilah 

sprung weight dan unsprung weight yang selalu akan timbul. Sprung weight adalah berat 

body mobil yang dijamin oleh pegas-pegas suspensi. Unsprung weight adalah berat 

poros-poros dan bagian-bagian lainnya yang terletak diantara ban dan pegas-pegas 

suspensi. Pada umunya, berat body yang besar, mempunyai pengendaran yang baik. Pada 

umunya getaran yang terjadi disebabkan adanya goncangan pada sprung weight. Getaran-

getaran ini meliputi gerakan melambung bagian depan dan belakang kendaraan tang 

disebut pitching, goncangan yang mengarah kesamping disebut rolling, dan goncangan 

ketas kebawah disebut bouncing.  
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Gambar 1.1 Jenis-jenis goncangan pada mobil 

Kenikmatan mengemudi mobil besar sekali pengaruhnya oleh getaran-getaran 

yang datang dari luar kendaraan seikit banyaknya akan timbul dalam kendaraan. Getaran-

getaran dan kejutan-kejutan yang datang dari luar kendaraan disebabkan oleh keadaan 

permukaan jalan yang tidak rata oleh sistem suspensi akan dibatasi. Getaran-getaran yang 

timbul dari dalam antara lain dari mesin gerakan bagian-bagian propeller shaft dan dari 

body.  

 

1. Pegas  

Pada sistem suspensi, pegas-pegas berperan penting sekali dalam hubunganya 

antara poros-poros dan rangka dengan jalan menahan kejutan-kejutan dari jalan, 

mencegah kejutan-kejutan berpindah langsung ke body.  

Bentuk suatu body akan berubah bila diberikan beban dan kembali pada bentuk 

aslinya bila beban dipindahkan ini disebut elastik. Pegas mempunyai sifat elastik 

untuk menahan kejutan-kejutan. Model-model pegas yang digunakan pada mobil 

adalah pegas model daun dan (leaf spring) yang terdiri dari beberapa lembar diikatkan 

menjadi satu, pegas koil dibuat dari batang besi yang berbentuk koil, dan batang torsi 

(torsion bar) menggunakan batang baja yang elastik.  

Penyimpangan pegas dalam perbandingan penyimpangan dengan tenaga ini 

disebut konstanta pegas. Bila tenaga (gaya) W berlaku pada pegas adalah “a.” 

 

Konstanta pegas =  

 

Dalam kenyatannya dari hubungan ini bahwa pegas akan menjadi lembut bila 

pegas konstanta keadaanya lebih kecil, dan pegas akan menjadi lebih keras bila 

kontantanya lebih besar.  

Pegas Daun (leaf spring) 

a. Konstruksi 
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Pegas daun ini terdiri dari 3 sampai 10 lembar plat baja yang tebalnya 3-6 

mm dan disusun menjadi satu seprti terlihat pada gambar. Pegas ini disusun satu 

dengan lainnya, disusun mulai dari pegas yang terpendek yang terletak di bagian 

bawah, dan diletakan dengan jalan dikeling atau dibaut dibagian tengahnya. Pegas 

yang terpanjang (pegas utama) pada kedua ujung pegas yang terpanjang (pegas 

utama) ini dibulatkan membentuk mata pegas untuk memungkinkan pemasangan 

pegas pada rangka. 

 

Gambar 1.2 Pegas daun 

Pegas model daun ini terbentuk elip untuk mempertinggi elastisitasya, 

besar bentuknya lengkungan bila dalam keadaan tanpa beban disebut camber. 

Tiap-tiap pegas daun ini juga mempunyai bentuk lengkung besar spesifikasi yang 

biasa disebut nip. Nip-nip ini akan bertambah besar bila pegas-pegas daun ini 

menjadi pendek, tujuannya untuk mencegah terbukanya antara pegas-pegas bila 

bebannya kurang memungkinkan pasir atau barang-barang lain masuk diantara 

lembaran-lembaran pegas dan juga ini dapat menimbulkan gesekan antara pegas-

pegas. Pegas-pegas ini akan menjadi lunak bila pegas ini menjadi panjang dan 

menahan beban yang lebih besar bila jumlah pegas ditambah. Lembaran pegas ini 

disebut No. 1, No. 2, No. 3,.... dalam urutan dihitung dari yang terpanjang.  

b. Keadaan terpasang 

Pada umunya ujung pegas dengan dipasangkan gantungan pegas (spring 

hanger) dan bagian ujung belakangnya pada anting-anting (shackle). Bagian 

tengah pegas dipasangkan pada dudukan pegas (spring seat) pada axle housing 

diikatkan dengan baut-baut U. Bila pegas-pegas melentur maka akan terjadi 
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gesekan diantara lembar pegas-pegas, mengakibatkan adanya gaya untuk 

memberhentikan pelenturan ini. Karena itu, pegas-pegas dengan jumlah yang 

banyak pada umumnya akan lebih keras atau lebih kaku dan cenderung membuat 

jalannya kendaraan menjadi kasar. 

 

Gambar 1.3 Pemasangan pegas daun pada suspensi belakang 

 

c. Pegas pembantu 

Pegas-pegas pembantu adalah pegas-pegas tambahan yang dipasangkan di 

atas pegas utama (main spring), digunakan pada mobil-mobil truk dan kendaraan-

kendaraan barang yang berat, dan pegas-pegas pembantu ini bekerja sama dengan 

pegas utamnya bila kendaraan mengangkut beban di atas jumlah yang ditentukan.  

 

Gambar 1.4 Pegas belakang dengan pegas pembantu 

 

Pegas Koil (coil spring) 

Pegas koil terbuat dari sebuah gulungan batang baja dalam bentuk koil. 

Dibandingkan dengan pegas daun (leaf spring), pegas koil lebih panjang dengan 

demikian mempunyai pengaruh tahanan yang lebih baik terhadap kejutan-kejutan dan 

juga tidak terdapat gesekan-gesekan bila terjadi defleksi, dan ini memberikan lebih 

nikmat dalam mengendarai. Sebaliknya, pegas koil tidak memiliki sifat menyerap 
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kejutan-kejutan yang cukup baik dengan demikian shock absorber harus selalu 

digunakan bersamaan.  

 

Gambar 1.5 Contoh khusus suspensi depan dengan pegas koil 

 

Dan juga terdapat kerugian disebabkan tidak dapat menjamin poros dengan 

sendirinya. Karena itu, bila pegas-pegas koil digunakan pada sistem suspensi, 

diperlukan adanya dudukan-dudukan pegas (spring seat) yang dipasangkan di kedua 

ujung-ujung pegas koil, sehingga beban bekerja lurus pada dudukan-dudukan, dan 

juga dengan batang-batang penjamin (suport bar) antara lain seperti upper arm, strut 

bar, atau lateral rod untuk mencegah timbulnya gaya-gaya lain.  

 

           Gambar 1.6 Pegas-pegas koil pada sistem suspensi  

                   belakang Toyota Crown 

 

Pegas-pegas koil hanya digunakan pada suspensi depan mobil-mobil 

penumpang tetapi pada akhir-akhir ini meulai dilengkapi pada susupensi belakang 
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dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan yang lebih baik pada waktu mobil 

berjalan.  

 

 

Pegas Batang Torsi (tosion bar spring) 

Pada batang pegas torsi, digunakan batang baja yang elastis. Bila salah satu 

ujung pegas batang diikatkan dengan keras dan pada ujung lainnya dipasangkana arm, 

dan bila arm ini bergerak ke atas dan ke bawah, maka batang akan cenderung menahan 

gerakan-gerakan ini akan menghasilkan efek penyerapan yang sama dengan pegas-

pegas model daun dan koil. 

Pegas torsi bekerja dalam hal yang sama, pegas model ini amat sederhana 

konstruksinya dannjuga tidak terlalu berat. Pegas ini banyak digunakan pada suspensi 

depan.  

 

Gambar 1.7 Batang pegas torsi 

 

Suspensi udara (air suspension) 

Pada suspensi udara, bellow berisikan udara dipasangkan pada tempat dimana 

dipasangkan pegas-pegas daun dan koil untuk menjamin berat kendaraan. Bekerjanya 

pegas ini disebabkan terjadinya kompresi elastik udara di dalam bellow-bellow dan 

ruang udara. Kelembutan pegas dapat diperoleh pada suspensi udara dan tambahan 

pula kekuatan kekuatan pegas berubah-ubah dengan adanya beban dengan demikian 

efek jalannya kendaraan tidak banyak berbeda antara kendaraan dengan beban dan 

tanpa beban. Sebaliknya, sistem suspensi memerlukan sebuah pompa untuk menekan 
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udata secukupnya sebagai kelengkapan tambahan lainnya terutama digunakan pada 

bus-bus dan kendaraan besar.  

 

Gambar 1.8 Suspensi udara 

 

Pegas berlubang (hollow spring) 

Hollow spring adalah potongan karet yang dibuat pada bagian atas poros 

control arm, atau pada bagian atas rangka. Dengan demikian hoollow spring 

kebanyakan digunakan sebagai pegas-pegas tambahan untuk mencegah rangka 

bertumbukan bila roda-roda mendapat kejutan-kejutan yang berlebihan dan terjadinya 

defleksi yang melebihi batas.  

 

Gambar 1.9 Hollow spring dalam keadaan terpasang 

 

2.   Shock Absorber (peredam kejut) 

Mengapa shock absorber diperlukan? 
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Seperti telah kita uraikan bahwa pegas dengan adanya defleksi dan 

perpanjangan, mencegah tumbukan yang diterima roda-roda yang diteruskan ke 

body. Tetapi bila tidak dipergunakan shock absorber untuk menyerpa getaran-

getaran dari pegas, akan mengakibatkan gerakan kendaraan menjadi buruk. Sebagai 

contoh, bila roda melalui suatu benjolan, maka pegasakan berdefleksi ke atas dan 

kejutan diredam oleh pegas. Setelah benjolan dilalui, berat kendaraan mendorong ke 

bawah pada pegas.  

Setelah benjolan dilalui, berat kendaraan mendorong ke bawah pegas hingga 

menjadi seimbang, kemudian pegas mendorong ke atas body kendaraan, tetapi 

kemudian berat kendaraan mendorong pegas ke bawah. Pekerjaan ini berlangsung 

terus hingga berat kendaraan dapat mengatasi reaksi pegas dan selama waktu ini, 

body kendaraan berayun-ayun terus. Keadaan dimana pegas terus menerus berayun 

disebut elastis pegas (spring elasticity). Karena itu, shock absorber digunakan untuk 

meredam elastis pegas-pegas yang berlebihan cenderung bergerak ke atas dan ke 

bawah setelah roda-roda mendapat benturan-benturan. 

             

 

Gambar 2.0 Prinsip kerja shock absorber  
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Cara kerja dan konstruksi shock absorber 

Pada umunya model shock absorber  model hidrolik dengan cara kerjanya 

adalah menaan gerakan pegas dengan adanya tahanan yang dihasilkan forcing  cairan 

melalui celah sempit yang terbuka. Peredam kejutan dapat digolongkan ke dalam 

model tuas (lever type) dan model kerja langsung (direct acting type) tergantung dari 

bagaimana gerakan pegas yang diteruskan ke peredam kejutan. Menurut kerjanya 

dibagi menjadi shock absorber kerja tunggal (single action), shock absorber kerja 

ganda (multiple action). Sedangkan menurut konstruksinya dibagi menjadi shock 

absorber tpe twin tube, shock absorber tipe mono-tube, sedangkan menurut kerjanya 

dibagi menjadi shock absorber tipe hidraulis, shock absorber berisi gas.  

Menurut cara kerjanya: 

a. Shock absorber kerja tunggal (single action) 

Efek meredam hanya terjadi pada waktu shock absorber berekspansi. Sebaliknya 

pada saat kompresi tidak terjadi efek meredam. 

 

Gambar 2.1 Shock absorber kerja tunggal 

b. Shock absorber kerja ganda (multiple action) 

Baik saat ekspansi maupun kompresi absorber selalu bekerja meredam. Pada 

ummnya kendaraan sekarang menggunakan tipe ini. 
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Gambar 2.2 Shock absorber kerja ganda 

 

Menurut konstruksinya: 

a. Shock absorber tipe twin tube 

Di dalam shock absorber tipe ini terdapat pressure tube dan outer tube yang 

membatasi working chamber (silinder dalam) dan reservoir chmaber (silinder 

kuat).  

 

Gambar 2.3 Shock absorber tipe 

b. Shock absorber tipe-mono tube 

Di dalam shock absorber hanya terdapat satu silinder (atau tanpa resorvoir) 
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Gambar 2.4  Shock absorber tipe-mono tube 

 

Menurut medium kerjanya: 

a. Shock absorber tipe hidraulis 

Disalamnnya hanya terdapat satu silinder (atau tanpa reservoir) 

b. Shock absorber berisi gas 

Ini adalah absorber hidraulis yang isi dengan gas. Gas yang biasanya digunakan 

adalah nitrogen, yang dijaga dengan temperatur rendah 10-15 kg/cm2 atau 

temperatur tinggi 20-30 kg/cm2  
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Gambar 2.5 Absorber hidraulis 

 

3. Ball Joint 

Ball joint menerima beban vertikal maupun lateral, disamping itu juga 

berfungsi sebagai sumbu putaran roda pada saat kendaraan membelok. 

Di bagian dalam ball joint terdapat gemuk untuk melumasi bagian yang 

bergesakan, pada saat interval tertentu gemuk harus diganti dengan tipe molibdenum 

disulfide lithium base. Pada tipe ball joint yang menggunakan dudukan dari resin tidak 

perlu pergantian gemuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Bagian dari ball joint 
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Gambar 2.7 Bagian Inti ball joint 

 

4. Stabilizer Bar 

Stabilizer bar berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya 

sentrifugal pada saat kendaraan membelok, disamping itu untuk meningkatkan traksi 

ban. Untuk suspensi depan, stabilizer bar biasanya dipasang pada kedua lower arm 

melalui bantalan karet dan linkage. Pada bagian tengah diikat ke tengah frame atau 

body pada dua tempat melalui bushing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 2.8 Arah puntiran stabilizer 

 

Bila roda kanan dan kiri bergerak ke atas dan ke bawah secara bersamaan dengan arah 

dan jarak yang sama, stabilizer bar harus bebas dari puntiran, 



20 
 

  
 

 

Gambar 2.9 Posisi stabilizer 

Umumnya pada saat kendaraan membelok, pegas roda bagian luar (outer 

spring) tertekan dan pegas roda bagian dalam (inner) mengembang. Akibatnya 

stabilizer bar akan terpuntir karena salah satu ujungnya tertekan ke atas dan ujung 

lainnya bergerak ke bawah. Batang stabilizer cenderung menahan terhadap puntiran. 

Tahanan terhadap puntiran ini berfungsi mengurangi body roll dan memlihara body 

dalam batas kemiringan yang aman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 3.0 Posisi stabilizer 
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5. Strut Bar 

Seperti diperlihatkan pada gambar di bawah, salah satu ujung strut bar di pasang pada 

lower suspension arm dan ujung lainnya dilihat ke bracket strut bar yang diikatkan ke 

body atau cross member melalui bantalan karet. Strut bar berfungsi menahan lower 

arm agar tidak bergerak maju atau mundur pada saat menerima kejutan dari 

permukaan jalan yag tidak rata atau dorongan akibat terjadinya pengereman.  

 

Gambar 3.1 Rangkaian strut bar 

 

6. Lateral Control Rod  

Lateral control rod dipasang antara axie dan body kendaraan, tujuannya untuk 

menahan axie pada posisinya terhadap beban samping. 
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Gambar 3.2 Posisi lateral rod 

 

7. Bumper 

Pada saat kendaraan melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar, pegas mengerut 

dan mengembang secara berlebihan. Keadaa ini dapat menyebabkan kerusakan pada 

komponen lainnya. Untuk itu bounding dan rebounding bumper dipasang sebagai 

pelindung frame, axle, shock absorber, dan lain-lain pada pegas mengkerut dan 

mengembang di luar batas maksimalnya.  

 

Gambar 3.3 Bounding dan rebounding pegas 
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Gambar 3.4 Bounding dan rebounding pada suspensi depan 

 

 

Gambar 3.5 Bounding dan rebounding pada suspensi belakang 

 

Gambar 3.6 Posisi bounding bumper 

 

Tipe Dan Karakteristik Suspensi 

Menurut konstruksinya suspensi dapat digolongkan menjadi dua tipe: 
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1. Suspensi rigid  

Pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh axle tunggal. 

 

 

 

 

Gambar. Suspensi rigid 

 

Gambar 3.7 Rangkaian suspensi rigid 

 

2. Suspensi model bebas 

Pada suspensi model bebas (independent suspension), masing-masing pada roda kiri 

dan kanan bergerak bebas (independent).  

 

Gambar 3.8 Rangkaian suspensi independen 

 

Suspensi Rigid Axle 

Suspensi tipe rigid axle (rigid axle suspension), roda kiri dan kanan dihubungkan 

oleh axle tunggal. Axle dihubungkan ke body dan frame melalui pegas (pegas daun atau 

pegas koil). Suspensi rigid banyak digunakan pada roda depan dan belakang bus dan 
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truck dan pada roda belakang mobil penumpang, karena konstruksinya kuat dan 

sederhana.  

 

Gambar 3.9 Konstruksi suspensi rigid axle 

 

Suspensi Model Bebas 

Pada suspensi model bebas (indepedent suspension) roda-roda kiri dan kanan 

tidak dihubungkan secara langsung pada axle tunggal. Kedua roda dapat bergerak secara 

bebas tanpa saling mempengaruhi. Biasanya suspensi model bebas ini digunakan pada 

roda depan mobil penumpang dan truck kecil. Sekarang suspensi model bebas digunakan 

juga pada roda belakang model penumpang.  

 

Gambar 4.0 Konstruksi suspensi model bebas 

 

Sistem Suspensi Depan 
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Perbedaan besar antara sistem suspensi depan dan belakang disebabkan roda 

depan dapat membelok. Ketika kendaraan roda membelok atau melalui jalan yang tidak 

rata, roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap 

gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan, disamping itu 

untuk mencegah roda bergoyang bergerak ke arah depan, belakang, samping, secara 

berlebihan, atau merubah kemiringan roda. Hal itu akan mempengaruhi jestabilan 

kendaraan karena faktor inilah suspensi model bebas sering digunakan pada roda depan. 

Sebagai contoh suspensi mode bebas adalah tipe Macpherson strut dan tipe double 

wishbone.  

 

Tipe macpherson strut 

Suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda depan mobil ukuran kecil dan 

medium. Komponen utama suspensi tipe strut adalah: lower arm, strut bar, stabilizer bar 

dan strut assembly. 

· Ujung lower arm dipasang pada suspension member melalui bushing karet dan dapat 

bergerak naik turun. Ujung lainnya dipasang ke steering knuckle arm melalui ball 

joint.  

 

Gambar 4.1 Konstruksi suspensi tipe machperson strut 



27 
 

  
 

· Strut bar berfungsi menahan gaya yang bekerja pada roda pada arah belakang, salah 

satu ujung strut bar dipasang pada lower arm dan ujung lainnya diikat pada lower arm 

dan ujung lainnya diikat pada cross member melalui bracket dan karet bantalan. 

· Stabilizer bar berfungsi mengurangi kemiringan kendaraan ketika membelok dan 

menambah kemampuan cengkram roda terhadap jalan agar kendaraan stabil. Stabilizer 

bar dipasang pada lower arm melalui bushing karet dan ring, dan pada body melalui 

bushing karet. 

· Pegas koil dipasang pada rakitan strut, dan sock absorber ditempatkan di dalam rakitan 

strut. 

· Sebagai bagian dari suspension linkage, shock absorber berfungsi menyerap kejutan 

dari jalan dan menopang berat kendaraan. Bagian atasnya dipasang pada fender apron 

melalui bantalan karet dan bearing. Bagian bawah strut diikat dengan baut pada 

steering knuckle.  

 

Gambar 4.2 Suspension linkage 
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Tipe macpherson strut dengan lower arm berbentul L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Rangkaian tipe macpherson strut 

 

Ada beberapa macam bentuk lower arm yang digunakan untuk menopang roda 

dan bodi kendaraan, diantaranya adalah bentuk lower arm berbentuk L. Bentuk ini adalah 

yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggeraknya roda di 

depan. Lower arm berbentuk L ini diikat pada body pada dua tempat melalui bushing, 

dan ke steering knuckle melalui ball joint. Keuntungannya dapat menahan gaya dari arah 

samping maupun arah depan belakang sehingga tidak perlu menggunakan strut bar. 

 

Tipe Double Wishbone Dengan Pegas Koil 

Suspensi model ini banyak digunakan pada roda depan mobil penumpang dan 

truck kecil. Roda dipasang pada body melalui dua lengan suspensi (upper dan lower 

arm). Shock absorber dan pegas koil dipasang diantara kedua arm tersebut di atas, 
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steering knuckle dan frame. Salah satu ujung arm dipasang pada body atau frame melalui 

bushing, dan ujung lainnya pada steering knuckle melalui ball joint. Bagian atas shock 

absorber diikat pada body atau frame, dan bagian bawahnya lower arm. Pegas koil 

terletak diantara lower arm. Pegas koil terletak diatara lower arm dan body frame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Konstruksi suspensi tipe double wisbhone 

 

Tipe Double Wishbone Dengan Batang Torsi 

Suspensi tipe ini banyak digunakan pada truck kecil yang menggunakan suspensi 

dengan pegas koiil dengan batang torsi dipasangkan pada upper atau lower arm. Sperti 

pada gambar di bawah ini, batang torsi (torsion bar) dipasang pada upper arm. Lower 

dihubungkan pada suspension member melalui bushing karet, upper arm dihubungkan ke 

poros arm dengan bushing karet. Torque arm diikatkan pada upper arm belakang dengan 

duat baut dan batang torsi di masukan pada dalamnya.  

Bagian depan dari setiap batang torsi dimasukan ke torque arm pada upper arm, 

dan bagian belakang dari batang torsi dipasang ke dalam anchor arm yang diikatkan ke 

coss member dengan baut penyetel anchor arm, sehingga penyetelan tinggi kendaraan 

menjadi mudah dengan menggunakan baut ini. Splin depan dan belakang dari masing-

masing batang torsi dilengkapi dengan tutup debu untuk menjaga agar lumpur, air dan 

sebagainya tidak masuk. 
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Gambar 4.5 Konstruksi tipe double wishbone dengan batang torsi 

 

Tipe Pegas Daun Paralel 

Suspensi tipe ini digunakan pada roda depan truck, bus dan lain-lain, gambar di 

bawah ini menunjukan suspensi dengan truck dengan penggerak empat roda. Bagian 

tengah pegas daun diikatkan pada axle housting dengan menggunakan baut U. 

Suspensi seperti ini pada gambar di bawah biasanya digunakan pada roda depan 

truck dengan penggerak roda belakang. Pegas daun diikatkan pada front axle (l beam) 

dengan baut U. 

 

Gambar 4.6 Konstruksi tipe pegas daun paralel 
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Sistem Suspensi Belakang 

Pada ummnya suspensi belakang menerima berat yang berlebihan dari 

penumpang dan barang. Keadaan ini menimbulkan kesukaran dalam menentukan 

kekerasan pegasnya, apabila pegas dibuat cukup keras untuk beban berat, akan menjadi 

terlalu keras bila kendaraan hanya dinaiki pengemudi. Sebaliknya bila dibuat cukup 

lembut untuk dinaiki pengemudi, pegas menjadi terlalu lemah sewaktu mendapat beban 

berat, demikian pula keadaanya dengan shock absorber. Keadaan ini dapat diatasi dengan 

menggunakan pegas daun atau tipe pegas lain yang mempunyai konstanta yang variabel, 

shock absorber yang diisi gas, dan lain-lain. 

Suspensi belakang dirancang agar axle selalu pada posisi yang benar, dan bila 

melalui jalan yang tidak rata roda-roda melambung tanpa mempengaruhi kestabilan arah 

roda depan.  

 

Tipe Pegas Daun Paralel 

Suspensi rigid axle ini banayak digunakan pada suspensi beakang kendaraan 

komersial. Tipe axle yang biasa menggunakan suspensi dengan pegas daun paralel 

disebut Live-axle, yaitu satu unit yang terdiri dari differential, axle shaft dan wheel hub. 

Live-axle dihubungkan ke propeller shaft fan frame dan dapat bergerak naik turun 

bersama pegas. Tipe ini tahan terhadap beban, gaya pengereman dan gaya penggerak. 
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Gambar 4.7 Konstruksi tipe pegas daun paralel 

 

Pada umumnya ujung depan dari setiap pegas daun diikatkan ke bracket pegas 

pada structural member atau frame melalui bushing karet dengan hanger pin. Ujung 

belakang pegas diikatkan ke bracket pegas pada struktural member atau frame melalui 

bushing karet dengan shackle. Seperti pada gambar di bawah, pada saat pegas berdefleksi 

dikarenakan perubahan beban, pegas menjadi panjang, dan shackle dapat mengimbangi 

perubahan tersebut.  

Bushing karet mempunyai dua fungsi yaitu: yaitu menyerap getaran dan 

mencegah getaran agar getaran tersebut tidak diteruskan ke body, di samping itu agar 

mata pegas dapat bergerak maju mundur ketika pegas daun melengkung dengan bagian 

pegas dihubungkan pada axle housing dengan baut U. 

 

Gambar 4.8 Bracket pegas pada structural member 

 

Pada gambar di bawah ini adalah contoh sistem suspensi belakang kendaraan 

penggerak roda depan. Pegas daun sistem ini terdapat di Corolla Wagon (EE 97) dimana 

diikatkan pada bagian tengah rear axle tube. 
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Gambar 4.9 Contoh sistem suspensi belakang  

kendaraan penggerak roda depan 

 

Tipe 4-Link 

Diantara suspensi rigid, tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan berkendaraan 

yang lebih baik. Karena penanganan posisi axle dan beban suspensi dilakukan secara 

terpisah. Biasanya suspensi ini menggunakan pegas koil.  

Pada posisi axle memikul dua lower control arm, dua upper control arm serta satu 

lateral rod, sedangkan untuk menopang beban dan menyerap kejutan hanya digunakan 

pegas. Gaya dari arah depan belakang yang ditimbulkan oleh sistem rem dan sistem 

penggerak ditahan oleh lower dan upper cotrol arm. Sedangkan gaya dari samping 

ditahan oleh lateral control rod, salah satu ujung dari setiap control arm atau lateral rod 

diikat pada body atau frame, dan ujung lainnya pada rear axle housing melalui bushing 

karet. Pegas daun dipasang diantara lower control arm atau rear axle housing dan body. 
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Gambar 5.0 Suspensi belakang tipe 4-link 

 

Tipe Semi – Trailing Arm 

Sistem suspensi ini adalah sistem suspensi independen yang dirancang untuk 

meningkatkan kekakuan (rigidility) dengan memperhatikan beban dari samping dan 

memperkecil perubahan aligment (toe-in, tread dan chamber) yang terjadi pada saat roda 

bergerak ke atas dan ke bawah. Pada umumnya sistem suspensi tipe ini mempunyai 

konstruksi yang sederhana dan tidak banyak memerlukan tempat. Karena itu banyak 

digunakan pada roda belakang mobil penumpang. 

 

Gambar 5.1 Garis sudut kendaraan  
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Swing axis pada suspension arm terletak di depan roda, dan arm dipasang dengan 

bushing pada suspension member sehingga axis membentuk sudut terhadap garis tengah 

kendaraan. Differential support member dipasang pada body melalui bushing sebagai 

penyangga differential. Di samping itu CV (constant veocity) joint biasanya digunakan 

sebagai joint pada drive shaft.  

 

Gambar 5.2 Suspensi tipe semi-trailing arm 

 

Tipe Double Wishbone 

Tipe ini merupakan sistem suspensi independen yang digunakan pada roda 

belakang  (rear wheel drive). Pada masing-masing roda ditopang oleh tiga suspension arm 

(satu upper dan dua lower suspension arm) yang diposisikan hampir tegak lurus dengan 

garis tengah kendaraan dan sebuah strut rod yang sejajar dengan garis tengah kendaraan. 

Salah satu ujung upper susension arm dipasang pada suspension member melalui bushing 

dan ujung lainnya pada axle carrier melalui ball joint.  

Salah satu ujung lower suspension arm dipasang pada suspension member melalui 

bushing, dan ujung lainnya dari arm no.1 dan arm no. 2 dipasang pada axle carrier 

melalui ball joint dan bushing.  
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Gambar 5.3 Rangkaian suspensi tipe double wishbone 

 

Strut rod berfungsi menahan gaya dari arah depan dan belakang, salah satu 

ujungnya dipasang pada suspension member melalui bushing dan ujung lainnya ke axle 

carrier melalui bushing. Pegas koil dan shock absorber menjadi satu dan dipasang pada 

axle carrier melalui bushing, dan bagian atasnya pada body melalui upper support. 

Stabilizer bar dipasang pada kedua ujung lower arm no.2 pada setiap sisi melalui link 

dan ball joint. Stabilizer dipasang pada suspension member pada dua titik dibagian 

tengah dengan melalui bushing karet.  

  

Tipe Strut Dual-Link 

Suspensi tipe ini digunakan pada roda belakang mobil yang mesinnya didepan dan 

penggerak roda depan, suspensi tipe ini termasuk salah satu tipe suspensi strut. Dengan 

roda-roda ditopang oleh dua suspension arm dan strur rod. Suspension arm terletak 

hampir tegak lurus dengan garis tengah kendaraan. Beban dari depan-belakang, sisi dan 

vertikal ditahan oleh kompeonen yang berbeda. Dengan demikian memudahkan dalam 

menghasilkan kendaraan yang stabil dan nyaman 
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Gambar 5.4 Suspensi tipe strut dual-link 

Gaya dan beban dari arah yang berbeda bekerja pada komponen berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertikal Pegas koil 

Shock Absorber 

Upper support rubber 
cashion 

 

Arah depan 
belakang 

 

Arah Samping 

Strut rod dan bushing 

Suspension arm dan bushing 
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Tipe Trailing Arm dengan Twist Beam 

 

Gambar 5.5 Suspensi tipe trailing arm dengan twist beam 

 

Suspensi tipe rigid ini digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan 

penggerak roda depan, bagian belakang suspension arm dihubungkan dengan jalan dilas 

pada axle beam. Disamping itu stabilizer bar pada kedua ujungnya juga sama dilas pada 

axle beam, beban yang diterima roda diteruskan menurut arahnya ke komponen yang 

bersangkutan, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertikal 
Pegas koil 

Shock Absorber dan lower 
bushing 

Upper support rubber cashion 

 

Arah depan belakang 

 

Arah Samping 

Suspension arm dan front 
belakang 

Lateral rod dan bushing 
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Pada saat roda-roda bergerak dengan arah yang berlawanan (yang satu ke atas dan 

lainnya ke bawah), gerakan putiran dari ujung suspension arm diteruskan ke dalam 

gerakan puntiran axle beam belakang yang terapasang pada stabilizer dan suspension arm 

belakang. Puntiran dari axle beam belakang dan stabilizer menghasilkan gaya reaksi yang 

berlawanan dengan puntiran suspension arm, penempatan coil spring menyempurnakan 

roll rigidity. Rol rigidity adalah penambahan momen pada suspensi depan dan belakang 

yang diperoleh pada saat kendaraan rolling dari sisi ke sisi, dimana diteruskan dari 

suspensi depan dan belakng ke bodi. Dengan mengurangi bodi rolling akan menghasilkan 

steering yang lebih nyaan dalam berkendara.  
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PEMERIKSAAN SISTEM SUSPENSI MODEL WISH BONE 

 

 

 

 

I. Tujuan  

1.  Memahami konstruksi dan cara kerja sistem suspensi 

2.  Memahami konstruksi dan prinsip kerja suspensi 

3.  Membongkar dan memasang sistem suspensi 

 

II. Alat dan bahan 

1. Alat                                                                    2.  Bahan 

      -  Tool box 1 set                                                -  2 suspensi depan dan belakang 

      -  Kunci ring dan kunci pas                                 -  Kain majun 

      -  Obeng (+) dan (-)                                           -  Nampan 

      -  Palu                                                              -  Information sheet dan job sheet 

 

III. Keselamatan kerja 

1. Memakai wearpack. 

2. Berdoa sesudah dan setelah praktek. 

3. Bekerja sesuai dengan prosedur. 

4. Menggunakan alat sesuai fungsinya. 

5. Membersihkan lab sesudah melaksanakan praktek.  

IV. Lembar Pengamatan 

§ Pemeriksaan keadaan pegas 

Hasil pemeriksaan  : 

Spesifikasi   : Pegas yang retak atau patah di ganti 

Kesimpulan   : 
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§ Pemeriksaan tinggi dan kelurusan pegas (untuk pegas coil) 

1…………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………. 

Hasil pemeriksaan  : 

Spesifikasi   : Pegas yang miring  dan terlalu pendek di ganti 

Kesimpulan   :          

§ Pemeriksaan boll joint 

a. Pemeriksaan boll joint atas           

b. Pemeriksaan boll  joint bawah 

Hasil pemeriksaan  : 

Sefisifikasi   : Ball joint tidak boleh terlalu kocak 

Kesimpulan   : 
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PERBAIKAN SISTEM SUSPENSI TIPE WISHBONE 

 

 

I. Tujuan 
a. Siswa mampu menganalisa serta melakukan pemeriksaan, pembongkaran, 

perbaikan, dan merakit kembali sesuai SOP 
 

II. Alat dan bahan 
1. Alat 

a. Palu karet  
b. Palu besi 
c. Obeng – dan + 
d. Kunci ring set 

2. Bahan 
Satu unit sistem suspensi belakang tipe kijang dan suspensi depan tipe wisbhone  

 
III. Keselamatan kerja 

a. Terapkan K3 
b. Laksanakan pekerjaan sesuai SOP 
c. Jika kurang jelas, tanyakan pada instruktur 

 
IV. Langkah kerja 

a. Siapkan alalt dan bahan yang diperlukan 
b. Lakukan pemriksaan pada sistem suspensi tipe wisbhone pada suspensi depan dan 

suspensi belakang 
 

V. Kesimpulan  
Tabel hasil pemeriksaan 

No. Nama Komponen Hasil Pemeriksaan 
1   
2   
3   
4   
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5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   

 
Sebutkan nama-nama komponen yang telah dilepas, kemudian periksa secara visual 
adanya (keausan, goresan, retak, patah, kotor) masing-masing bagian komponen. 
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IDENTIFIKASI KOMPONEN SISTEM SUSPENSI 

 

 

 

I. Tujuan 
Setelah melakukan praktek, siswa paham dan mampu untuk : 

a. Melepas dan memasang kembali komponen-komponen sistem suspensi 
b. Mengidentifikasi komponen-komponen sistem suspensi 
c. Mengetahui masing-masing sistem suspensi 
d. Mengetahui penyebab kerusakan komponen sistem suspensi 

 

II. Alat dan Bahan 
3. Alat 

e. Palu karet  
f. Palu besi 
g. Obeng – dan + 
h. Kunci ring set 

4. Bahan 
Satu unit sistem suspensi belakang tipe kijang dan suspensi depan tipe wisbhone  

 

III. Materi kompetensi 
a. Sistem suspensi 
b. Prinsip kerja sistem suspensi 

 

IV. Keselamatan kerja 
a. Gunakanlah alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja 
b. Gunakanlah alat-alat kerja sesuai dengan prosedur yang benar 
c. Hati-hati jangan sampai benda kerja dan alat jatuh 

 

V. Kesimpulan 
 

No. Nama Komponen Hasil Pemeriksaan 
1   
2   
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3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   

 

Sebutkan nama-nama komponen yang telah dilepas, kemudian periksa secara visual 

adanya (keausan, goresan, retak, patah, kotor) masing-masing bagian komponen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

  
 

Soal Latihan 

 

 

 

1) Sebutkan langkah pengecekan pegas yang baik dan benar sesuai SOP? 
2) Sebutkan nama komponen-komponen pada diagram di bawah ini? 

 

1) ........................ 

2) ......................... 

3) ......................... 

4) ........................  

5) ........................  

6) ........................  

7) ........................  

 

 

 

3) Sebut nama komponen-komponen pada diagram di bawah ini? 
 

1) ........................ 

2) ......................... 

3) ......................... 

4) ........................  

5) ........................  

6) ........................  

7) ........................  

8) ........................  

9) ........................  

10) ......................  
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DAFTAR NAMA UJI COBA INSTRUMEN  

 
 No Nama Siswa NIS Kode 

1 ACHMAD SIDIQ 11.2.6257 NS-1 
2 AJIK NUR ROKHMAD 11.2.6218 NS-2 
3 ALI SADIKIN 11.2.6220 NS-3 
4 ALWI ALFIYANTO 11.2.6221 NS-4 
5 AMIR MAHRUS 11.2.6259 NS-5 
6 ANDIKA YULIANTO 11.2.6222 NS-6 
7 ANJAR ISWIDIYANI 11.2.6260 NS-7 
8 ARIKAL MILKI GHUSLA 11.2.6261 NS-8 
9 DEBY AFRIANTO 11.2.6265 NS-9 

10 DENY ANDRIYANTO 11.2.6188 NS-10 
11 ERFAN NGADIARTO 11.2.6228 NS-11 
12 HAVID EDI KUSUMO 11.2.6272 NS-12 
13 HENDY KURNIAWAN 11.2.6273 NS-13 
14 HERMAWAN SETIADI 11.2.6274 NS-14 
15 IMBANG ARDI PRATAMA 11.2.6231 NS-15 
16 INDRA MACHRUS SAPUTRA 11.2.6193 NS-16 
17 MUHAMMAD MUSTAJIB 11.2.6279 NS-17 
18 NOOR ARIF AINUN NAJIB 11.2.6286 NS-18 
19 NOOR HARIYANTO 11.2.6203 NS-19 
20 NOVAL ARDI WINARTA 11.2.5939 NS-20 
21 NOVIAL ARNOL SUGIARTO 11.2.6287 NS-21 
22 NURIS SAYYIDA 11.2.6288 NS-22 
23 ROY OKTAFIANTO 11.2.6207 NS-23 
24 SATRIYO BAMBANG PURWANTO 11.2.6290 NS-24 
25 SULISTIAN PRABOWO 11.2.6213 NS-25 
26 SYAIFUL GUNAWAN 11.2.6248 NS-26 
27 UNTUNG MULYONO 11.2.6248 NS-27 
28 VANDI AHMAD FAISAL 11.2.6252 NS-28 
29 WIWIN ARDIYANTO 11.2.6253 NS-29 
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TABEL DATA INSTRUMEN 

              
No Kode 

Nomor Butir Soal 
Skor Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 NS-1 5 5 10 0 15 10 5 15 10 5 80 
 2 NS-2 5 0 10 10 15 15 5 8 10 5 83 
 3 NS-3 0 5 10 0 0 5 2 0 5 0 27 
 4 NS-4 2 5 2 10 15 15 5 0 10 5 69 
 5 NS-5 0 2 5 2 5 5 5 0 10 0 34 
 6 NS-6 2 5 10 0 15 3 0 0 10 5 50 
 7 NS-7 2 5 2 0 15 10 0 10 0 0 44 
 8 NS-8 0 0 10 2 15 5 0 0 10 0 42 
 9 NS-9 5 2 0 2 0 10 2 20 5 5 51 
 10 NS-10 5 5 10 5 5 10 0 20 10 5 75 
 11 NS-11 5 2 10 10 15 5 5 20 0 5 77 
 12 NS-12 2 0 3 0 15 3 0 20 10 0 53 
 13 NS-13 5 5 10 0 15 15 5 0 10 5 70 
 14 NS-14 5 0 10 10 15 5 0 0 0 5 50 
 15 NS-15 5 5 2 0 0 10 5 0 10 0 37 
 16 NS-16 2 0 0 0 10 7 5 2 0 5 31 
 17 NS-17 5 0 5 5 0 0 5 5 10 5 40 
 18 NS-18 5 5 10 5 15 7 0 15 10 0 72 
 19 NS-19 5 5 2 0 15 10 5 20 10 5 77 
 20 NS-20 2 5 10 2 10 5 5 20 10 0 69 
 21 NS-21 2 5 10 2 7 5 5 10 10 5 61 
 22 NS-22 0 5 2 0 15 10 0 20 0 0 52 
 23 NS-23 2 2 10 10 10 10 5 10 10 5 74 
 24 NS-24 0 5 10 10 0 3 5 20 5 5 63 
 25 NS-25 0 5 10 2 15 5 5 20 10 0 72 
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26 NS-26 5 5 5 10 10 15 5 0 10 5 70 
 27 NS-27 5 0 10 2 5 15 5 10 0 5 57 
 28 NS-28 5 5 5 0 10 5 5 10 10 5 60 
 29 NS-29 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0 20 
     

            

V
al

id
it

as
 

 
  
 

86 93 193 104 297 223 94 275 205 90 1660 

   0,46 0,35 0,47 0,36 0,34 0,48 0,35 0,53 0,40 0,45 
  rtabel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
  ket Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
  

              

RE
LI

AB
IL

IT
AS

 

Si
2 4,534 5,099 15,877 16,251 34,190 20,007 5,475 72,687 18,781 6,096 

  
∑Si

2
    198,9975 

           n 10 
           

St
2 303,0468 

           r11 0,381493 
           r tabel 0,3 
           kriteria Reliabel 
           

å X

xyr
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                                                        UJI VALIDITAS 

        
Kriteria    : Butir Soal Valid jika rxy > 
0,3 

 Hipotesis : 
 Ho : Soal valid 
 Ha : Soal tidak valid 
 Berikut ini contoh perhitungan validitas angket pada butir 

nomor 1. 
  No X Y X^2 Y^2 XY 

 
Perhitungan Validitas Soal 

1 5 80 25 6400 400 
   2 5 83 25 6889 415 
 

Rumus: 
 3 0 27 0 729 0 

 

 

4 2 69 4 4761 138 
 5 0 34 0 1156 0 
 6 2 50 4 2500 100 
 7 2 44 4 1936 88 
 8 0 42 0 1764 0 
 

Kriteria: 
 9 5 51 25 2601 255 

 
Butir soal valid jika rXY > r tabel 

10 5 75 25 5625 375 
 

Berikut perhitungan validitas butir untuk no 1,  
untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama. 11 5 77 25 5929 385 

 12 2 53 4 2809 106 
      13 5 70 25 4900 350 
 

rxy = 29 x 5397 - (86) x (1660) 

14 5 50 25 
2500 

250 

 
 

 

 

15 5 37 25 1369 185 
 

 {(29 x 382 - 7396)} {29 x 103506 - (2755600)}
16 2 31 4 961 62 

      17 5 40 25 1600 200 
  

= 0,46 
  18 5 72 25 5184 360 

      19 5 77 25 5929 385 
   20 2 69 4 4761 138 

 

Dengan n = 29 taraf kesalahan 5% diperoleh 0,46 dan taraf kesalahan  
1% = 0,47  Karena rXY > rtabel maka data disimpulkan reliabel 

21 2 61 4 3721 122 
  22 0 52 0 2704 0 
   23 2 74 4 5476 148 
   24 0 63 0 3969 0 
   25 0 72 0 5184 0 
   26 5 70 25 4900 350 
   27 5 57 25 3249 285 
   28 5 60 25 3600 300 
   29 0 20 0 400 0 
   ∑ 86 1660 382 103506 5397 
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Perhitungan Reliabilitas Instrumen 

         
Hipotesis : 

        
                                       
Ho : Instrumen reliabel   
Ha : Instrumen tidak reliabel 

        Rumus: 

Kriteria 
Apabila r11 > r tabel, 
maka dapat disimpulkan 
bahwa soal reliabel 

Perhitungan: 

a. Varians total 
 

  

St
2   = 103506 -  (1660)² 

   29 
 

 29 
  

 

= 303,05 
 b. Varians butir 
 Sᵢ² ₍₁₎ = 7396 -  (7396)² 

    
 

  
  29 

    
  

29 
    

 
= 4,53 

     Varians butir soal selanjutnya dihitung dengan rumus yang sama. 
 
c. Koefisien reliabilitas 

   

∑Si
2
    = 199,00 

     
r₁₁ 

 
= 
 

10 1 - 199,00 
   

  
10 303,05 

   
 

= 0,38 
     

 
    

Karena r₁₁ > 0,3 maka dapat 
disimpulkanbahwa instrumen tersebut reliabel. 

 

 
         

( )

N
N

SU
-SU

=

2
2

2
tS

1-
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DATA NILAI PRE TEST DAN POST TEST KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

          
          Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 
No. Kode Pre Test Post Test Peningkatan No. Kode Pre Test Post Test Peningkatan 

1 UE - 1 62 74 12,0 1 UK - 1 60 75 15,0 
2 UE - 2 70 74 4,0 2 UK - 2 65 85 20,0 
3 UE - 3 55 72 17,0 3 UK - 3 65 65 0,0 
4 UE - 4 50 75 25,0 4 UK - 4 55 60 5,0 
5 UE - 5 70 81 11,0 5 UK - 5 70 75 5,0 
6 UE - 6 60 80 20,0 6 UK - 6 70 75 5,0 
7 UE - 7 45 77 32,0 7 UK - 7 60 60 0,0 
8 UE - 8 60 77 17,0 8 UK - 8 60 65 5,0 
9 UE - 9 55 82 27,0 9 UK - 9 60 60 0,0 

10 UE - 10 45 80 35,0 10 UK - 10 45 55 10,0 
11 UE - 11 45 74 29,0 11 UK - 11 70 73 3,0 
12 UE - 12 50 70 20,0 12 UK - 12 65 75 10,0 
13 UE - 13 75 76 1,0 13 UK - 13 50 60 10,0 
14 UE - 14 67 75 8,0 14 UK - 14 50 50 0,0 
15 UE - 15 65 78 13,0 15 UK - 15 55 65 10,0 
16 UE - 16 60 75 15,0 16 UK - 16 60 70 10,0 
17 UE - 17 55 78 23,0 17 UK - 17 50 65 15,0 
18 UE - 18 60 77 17,0 18 UK - 18 60 60 0,0 
19 UE - 19 65 80 15,0 19 UK - 19 55 60 5,0 
20 UE - 20 60 74 14,0 20 UK - 20 65 70 5,0 
21 UE - 21 55 75 20,0 21 UK - 21 70 70 0,0 
22 UE - 22 45 80 35,0 22 UK - 22 55 70 15,0 
23 UE - 23 65 80 15,0 23 UK - 23 50 60 10,0 
24 UE - 24 55 81 26,0 24 UK - 24 45 55 10,0 
25 UE - 25 45 75 30,0 25 UK - 25 70 70 0,0 
26 UE - 26 65 78 13,0 26 UK - 26 70 77 7,0 
27 UE - 27 60 77 17,0 27 UK - 27 50 60 10,0 
28 UE - 28 55 76 21,0 28 UK - 28 45 55 10,0 
29 UE - 29 60 75 15,0 29 UK - 29 55 55 0,0 
30 UE - 30 60 83 23,0 30 UK - 30 60 60 0,0 
31 UE - 31 65 74 9,0 31 UK - 31 60 70 10,0 
32 UE - 32 55 74 19,0 32 UK - 32 70 70 0,0 
33 UE - 33 65 72 7,0 33 UK - 33 60 60 0,0 
34 UE - 34 65 75 10,0 34 UK - 34 60 62 2,0 



4 
 

  
 

35 UE - 35 70 81 11,0 35 UK - 35 60 60 0,0 
Jumlah 2059 2685 626,0 Jumlah 2070 2277 207,0 
Rata² 58,83 76,71 17,89 Rata² 59,14 65,06 5,91 
Minimal 45 70 1 Minimal 45 50 0 
Maksimal 75 83 35 Maksimal 70 85 20 
Varians 64,85 9,92 70,46 Varians 61,01 61,53 31,26 
Standar 
Deviasi 8,05 3,15 8,39 Standar 

Deviasi 7,81 7,84 5,59 
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UJI NORMALITAS  DATA PRE TEST KELOMPOK EKSPERIMEN 

            
 
 

Hipotesis 
 

 
Ho : Data berdistribusi normal 

 
Ha : Data tidak berdistribusi normal 

 
 

Pengujian Hipotesis: 

 
Rumus yang digunakan: 

 

 

 
 
 
 
 

Kriteria yang digunakan 

 
Ho diterima jika c2 < c2 tabel 

            
 

Pengujian Hipotesis 
    

 
Nilai maksimal = 75,0 

 
Panjang Kelas = 5,00 

 
 

Nilai minimal = 45,0 
 

Rata-rata ( x ) = 58,8 
 

 
Rentang = 30,0 

 
s = 8,05 

 
 

Banyak kelas = 6 
 

n = 35 
 

            

 
Kelas Interval Batas Kelas Z Untuk Batas 

Kelas Peluang untuk Z Luas Kelas 
Untuk Z Ei Oi 

(Oi-Ei)² 
 

 
Ei 

 
45,00 - 50,00 44,50 -1,78 0,46 0,09 3,01 7 5,288 

 
 

50,01 - 55,01 49,51 -1,16 0,38 0,17 6,04 7 0,151 
 

 
55,02 - 60,02 54,52 -0,54 0,20 0,24 8,34 8 0,014 

 
 

60,03 - 65,03 59,53 0,09 0,03 0,23 7,92 8 0,001 
 

( )å
=

-
=c

k

1i i

2
ii2

E

EO
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65,04 - 70,04 64,54 0,71 0,26 0,15 5,16 4 0,263 

 
 

70,05 - 75,05 69,55 1,33 0,41 0,07 2,54 1 0,935 
 

 
      75,55 2,08 0,48         

 
        

χ² = 6,651 
 

            
            
            
 

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh χ² tabel =  7,81 
    

            
            

 

 

 
 

          
            
            
            
            
    

6,651 7,81 
      

            
            
 

Karena χ² pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
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UJI NORMALITAS  DATA POST TEST KELOMPOK EKSPERIMEN 

     
 

Hipotesis 
     

 
Ho : Data berdistribusi normal 

    
 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 
    

     
 

Pengujian Hipotesis: 
    

 
Rumus yang digunakan: 

    
 

 

    
     
     
     
     
 

Kriteria yang digunakan 
    

 
Ho diterima jika c2 < c2 tabel 

    
            
 

Pengujian Hipotesis 
    

 
Nilai maksimal = 83,0 

 
Panjang Kelas = 2,17 

 
 

Nilai minimal = 70,0 
 

Rata-rata ( x ) = 76,7 
 

 
Rentang = 13,0 

 
s = 3,15 

 
 

Banyak kelas = 6 
 

n = 35 
 

            
 Kelas Interval Batas Kelas 

Z Untuk 
Batas 
Kelas 

Peluang untuk Z Luas Kelas 
Untuk Z Ei Oi 

(Oi-Ei)² 
 

 

Ei 

 
70,00 - 72,17 69,50 -2,29 0,49 0,04 1,53 3 1,400 

 
 

72,18 - 74,34 71,68 -1,60 0,45 0,13 4,44 6 0,545 
 

 
74,35 - 76,52 73,85 -0,91 0,32 0,23 8,13 9 0,094 

 
 

76,53 - 78,70 76,03 -0,22 0,09 0,27 9,39 7 0,608 
 

 
78,71 - 80,87 78,21 0,47 0,18 0,20 6,85 5 0,501 

 

( )å
=

-
=c

k

1i i

2
ii2

E

EO
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80,88 - 83,05 80,38 1,17 0,38 0,11 3,75 5 0,420 

 
 

      83,55 2,17 0,49         
 

        
χ² = 3,567 

 
            
            

 

 
Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh χ² tabel =  7,81 
  

     
            
            
            
            
    

3,567 7,81 
      

 
Karena χ² pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
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UJI NORMALITAS  DATA PRE TEST KELOMPOK KONTROL 

     
 

Hipotesis 
     

 
Ho : Data berdistribusi normal 

    
 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 
    

     
 

Pengujian Hipotesis: 
    

 
Rumus yang digunakan: 

    
 

 

    
     
     
     
     
 

Kriteria yang digunakan 
    

 
Ho diterima jika c2 < c2 tabel 

    
            
 

Pengujian Hipotesis 
    

 
Nilai maksimal = 70,0 

 
Panjang Kelas = 4,17 

 
 

Nilai minimal = 45,0 
 

Rata-rata ( x ) = 59,1 
 

 
Rentang = 25,0 

 
s = 7,81 

 
 

Banyak kelas = 6 
 

n = 35 
 

            
 Kelas Interval Batas 

Kelas 

Z Untuk 
Batas 
Kelas 

Peluang untuk Z Luas Kelas 
Untuk Z Ei Oi 

(Oi-Ei)² 
 

 

Ei 

 
45,00 - 49,17 44,50 -1,87 0,47 0,06 2,09 3 0,396 

 
 

49,18 - 53,34 48,68 -1,34 0,41 0,12 4,21 5 0,149 
 

 
53,35 - 57,52 52,85 -0,81 0,29 0,18 6,41 5 0,309 

 
 

57,53 - 61,70 57,03 -0,27 0,11 0,21 7,38 11 1,778 
 

 
61,71 - 65,87 61,21 0,26 0,10 0,18 6,43 4 0,917 

 

( )å
=

-
=c

k

1i i

2
ii2

E

EO
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65,88 - 70,05 65,38 0,80 0,29 0,14 4,90 7 0,897 

 
 

      70,55 1,46 0,43         
 

        
χ² = 4,446 

 
            
            
 

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh χ² tabel =  7,81 
    

            
            

  

 

 
 

         
            
            
            
    

4,446 
 

7,81 
     

            
 

Karena χ² pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
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UJI NORMALITAS  DATA POST TEST KELOMPOK KONTROL 

     
 

Hipotesis 
     

 
Ho : Data berdistribusi normal 

    
 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 
    

     
 

Pengujian Hipotesis: 
    

 
Rumus yang digunakan: 

    
 

 

    
     
     
     
     
 

Kriteria yang digunakan 
    

 
Ho diterima jika c2 < c2 tabel 

    
            
 

Pengujian Hipotesis 
    

 
Nilai maksimal = 85,0 

 
Panjang Kelas = 5,83 

 
 

Nilai minimal = 50,0 
 

Rata-rata ( x ) = 65,1 
 

 
Rentang = 35,0 

 
s = 7,84 

 
 

Banyak kelas = 6 
 

n = 35 
 

            
 Kelas Interval Batas 

Kelas 

Z Untuk 
Batas 
Kelas 

Peluang untuk Z Luas Kelas 
Untuk Z Ei Oi 

(Oi-Ei)² 
 

 

Ei 

 
50,00 - 55,83 49,50 -1,98 0,48 0,08 2,94 5 1,435 

 
 

55,84 - 61,68 55,34 -1,24 0,39 0,20 7,11 11 2,132 
 

 
61,69 - 67,52 61,19 -0,49 0,19 0,29 10,10 5 2,572 

 
 

67,53 - 73,36 67,03 0,25 0,10 0,24 8,44 8 0,023 
 

 
73,37 - 79,21 72,87 1,00 0,34 0,12 4,15 5 0,172 

 

( )å
=

-
=c

k

1i i

2
ii2

E

EO
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79,22 - 85,05 78,72 1,74 0,46 0,04 1,27 1 0,058 

 
 

      85,55 2,61 0,50         
 

        
χ² = 6,392 

 
            
            
 

Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh χ² tabel =  7,81 
    

            
            

  

 

 
 

         
            
            
            
    

6,392 
 

7,81 
     

            
 

Karena χ² pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
    

            



2 
 

  
 

UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA PRE TEST ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

   
   Hipotesis 

   
Ho : 

 
σ₁² = σ₂² 
 

Ha : σ₁² = σ₂²  

   Uji Hipotesis 
  

   Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
 

   
   

Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1) Tabel 
 

   

 
) 

                                            F 1/2a (nb-1):(nk-1 
  Dari data diperoleh: 
  

   Sumber Variasi Eksperimen Kontrol 
       Jumlah 2059 2070 
       n 35 35 
       x 58,83 59,14 
       Varians (s²) 64,85 61,01 
       Standart Deviasi (s) 8,05 7,81 
       

   Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
 

F = 
64,85 

  61,01 
  = 1,06 
  

   Pada a = 5% dengan: 
  dk pembilang   = nb - 1 
 

 = 35 - 1 
  = 34 
  dk penyebut  = nk -1  

 = 35 – 1 = 34 
        

  terkecilVarians

  terbesarVarians
 =
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F tabel = 1,98 
   

 
 

  
   
   
   
                        1,06                  1,98 

  
   Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai varians yang sama. 
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                   UJI KESAMAAN DUA VARIANS DATA POST TEST ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

       
       Hipotesis 

      
Ho : 

 
σ₁² ҂ σ₂² 
 

    Ha : σ₁² = σ₂²  
    

       Uji Hipotesis 
     

       Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
     

 
 

      
       Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1) Tabel   

   

 
 

      
       
       
       
       
  

F 1/2a (nb-1):(nk-1) 
        

       Dari data diperoleh: 
     

       
 

Sumber Variasi Eksperimen Kontrol 
        

 
Jumlah 2685 2277 

        
 

n 35 35 
        

 
x 76,71 65,06 

        
 

Varians (s²) 9,92 61,53 
        

 
Standart Deviasi (s) 3,15 7,84 

        
       
 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 
    

F = 
9,92 

     61,53 
     = 0,16 
     

       Pada a = 5% dengan: 
  

 
dk pembilang = nb - 1 

 
 

= 35 - 1 
 

 
= 34 

 
 

dk penyebut = nk -1  
 

 
= 35 - 1 

    
 

= 34 
    

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F =

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F =
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F tabel = 1,98 
     

 

 
 

 

     
       
       
       
       
 

0,16 1,98 
         

       Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok  
mempunyai varians yang sama. 
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        UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  PRE TEST ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

         

         Hipotesis 
        

Ho : 
 
σ₁²≠ σ₂² 
 

  Ha :  σ₁² = σ₂² 
   

         Uji Hipotesis 
       Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

       

 
 

        
         
         
         
         Dimana, 

         

 
 

        
         
         
         
         Ha diterima apabila   -t(1-1/2a)(n1+n2-2) t > t(1-1/2a)(n1+n2-2) 

      

 
 

        
         
         
         
         Dari data diperoleh: 

       
 

Sumber Variasi Eksperimen Kontrol 
     

 
Jumlah 2059 2070 

     
 

n 35 35 
     

 
x 58,83 59,14 

     
 

Varians (s²) 64,85 61,01 
     

 
Standart Deviasi (s) 8,05 7,81 

     
         Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

       

 
 

        
         
         
         s = 7,93 

       

21 n
1

n
1

 s

xx
 t 21

+

-
=

( ) ( )
2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11

-+
-+-

=
ss

( ) ( )
23535

78,6313512,8135
-+
-+-

=s
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         t = -0,17 

       
         Pada a = 5% dengan dk = 35 + 35 - 2 = 68 diperoleh ttabel =  1,67 

    
         
 

 

    
     
     
     
 

-1,67 -0,17 1,67 
     

         
Karena hasil t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum diberikan  
perlakuan kedua kelompok memiliki kemampuan awal yang sama. 

05,8

35
1

35
1

57,5906,58

+

-
=t
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                        UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  POST TEST ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL 

         

         Hipotesis 
        Ho : σ₁² ≠ σ₂² 

  
Ha :  

 
σ₁² = σ₂² 
 

   
         Uji Hipotesis 

       Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
       

 
 

        
         
         
         
         Dimana, 

         

 
 

        
         
         
         
         Ha diterima apabila   -t(1-1/2a)(n1+n2-2) t > t(1-1/2a)(n1+n2-2) 

       

 
 

        
         
         
         
         Dari data diperoleh: 

       
 

Sumber Variasi Eksperimen Kontrol 
     

 
Jumlah 2685 2277 

     
 

n 35 35 
     

 
x 76,71 65,06 

     
 

Varians (s²) 9,92 61,53 
     

 
Standart Deviasi (s) 3,15 7,84 

     
         Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

       

 
 

        
         
         
         s = 5,98 

       

21 n
1

n
1

 s

xx
 t 21

+

-
=

( ) ( )
2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11

-+
-+-

=
ss

( ) ( )
23535

46,6513592,9135
-+
-+-

=s
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         t = 8,16 

       
         Pada a = 5% dengan dk = 35 + 35 - 2 = 68 diperoleh ttabel =  1,67 

    
          

 
 

        
         
         
         
  

1,67 8,16 
     

         
Hasil penghitungan di atas, t hitung = 8.16 dan t tabel = 1,67. Karena t berada pada daerah penerimaan Ha,  
dimana t hitung > t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen lebih baik dari kelompok kontrol 

14,6

35
1

35
1

20,6571,76

+

-
=t
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DATA HASIL PRE TES DAN POS TES KELOMPOK KONTROL 

      
      
No. Kode 

Pre 
Test Kategori Post Test Kategori 

1 UK - 1 60 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
2 UK - 2 65 Tidak Tuntas 85 Tuntas 
3 UK - 3 65 Tidak Tuntas 65 Tidak Tuntas 
4 UK - 4 55 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
5 UK - 5 70 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
6 UK - 6 70 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
7 UK - 7 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
8 UK - 8 60 Tidak Tuntas 65 Tidak Tuntas 
9 UK - 9 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 

10 UK - 10 45 Tidak Tuntas 55 Tidak Tuntas 
11 UK - 11 70 Tidak Tuntas 73 Tuntas 
12 UK - 12 65 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
13 UK - 13 50 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
14 UK - 14 50 Tidak Tuntas 50 Tidak Tuntas 
15 UK - 15 55 Tidak Tuntas 65 Tidak Tuntas 
16 UK - 16 60 Tidak Tuntas 70 Tidak Tuntas 
17 UK - 17 50 Tidak Tuntas 65 Tidak Tuntas 
18 UK - 18 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
19 UK - 19 55 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
20 UK - 20 65 Tidak Tuntas 70 Tidak Tuntas 
21 UK - 21 70 Tidak Tuntas 70 Tidak Tuntas 
22 UK - 22 55 Tidak Tuntas 70 Tidak Tuntas 
23 UK - 23 50 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
24 UK - 24 45 Tidak Tuntas 55 Tidak Tuntas 
25 UK - 25 70 Tidak Tuntas 70 Tidak Tuntas 
26 UK - 26 70 Tidak Tuntas 77 Tuntas 
27 UK - 27 50 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
28 UK - 28 45 Tidak Tuntas 55 Tidak Tuntas 
29 UK - 29 55 Tidak Tuntas 55 Tidak Tuntas 
30 UK - 30 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
31 UK - 31 60 Tidak Tuntas 70 Tidak Tuntas 
32 UK - 32 70 Tidak Tuntas 70 Tidak Tuntas 
33 UK - 33 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 
34 UK - 34 60 Tidak Tuntas 62 Tidak Tuntas 
35 UK - 35 60 Tidak Tuntas 60 Tidak Tuntas 

Jumlah 2070 Jumlah Tuntas 2277 Jumlah Tuntas 
Rata - rata 59,14 0 65,06 7 
Minimal 45 0% 50 20% 
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Maksimal 70 Jumlah Tidak 
Tuntas 85 Jumlah Tidak 

Tuntas 
Varians 61,01 35 61,53 28 

Standart 
Deviasi 7,81 100% 7,84 80% 
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DATA HASIL PRE TES DAN POS TES KELOMPOK EKSPERIMEN 

      
      
No. Kode 

Pre 
Test Kategori Post 

Test Kategori 

1 UK - 1 62 Tidak Tuntas 74 Tuntas 
2 UK - 2 70 Tidak Tuntas 74 Tuntas 
3 UK - 3 55 Tidak Tuntas 72 Tuntas 
4 UK - 4 50 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
5 UK - 5 70 Tidak Tuntas 81 Tuntas 
6 UK - 6 60 Tidak Tuntas 80 Tuntas 
7 UK - 7 45 Tidak Tuntas 77 Tuntas 
8 UK - 8 60 Tidak Tuntas 77 Tuntas 
9 UK - 9 55 Tidak Tuntas 82 Tuntas 

10 UK - 10 45 Tidak Tuntas 80 Tuntas 
11 UK - 11 45 Tidak Tuntas 74 Tuntas 
12 UK - 12 50 Tidak Tuntas 70 Tidak Tuntas 
13 UK - 13 75 Tuntas 76 Tuntas 
14 UK - 14 67 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
15 UK - 15 65 Tidak Tuntas 78 Tuntas 
16 UK - 16 60 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
17 UK - 17 55 Tidak Tuntas 78 Tuntas 
18 UK - 18 60 Tidak Tuntas 77 Tuntas 
19 UK - 19 65 Tidak Tuntas 80 Tuntas 
20 UK - 20 60 Tidak Tuntas 74 Tuntas 
21 UK - 21 55 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
22 UK - 22 45 Tidak Tuntas 80 Tuntas 
23 UK - 23 65 Tidak Tuntas 80 Tuntas 
24 UK - 24 55 Tidak Tuntas 81 Tuntas 
25 UK - 25 45 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
26 UK - 26 65 Tidak Tuntas 78 Tuntas 
27 UK - 27 60 Tidak Tuntas 77 Tuntas 
28 UK - 28 55 Tidak Tuntas 76 Tuntas 
29 UK - 29 60 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
30 UK - 30 60 Tidak Tuntas 83 Tuntas 
31 UK - 31 65 Tidak Tuntas 74 Tuntas 
32 UK - 32 55 Tidak Tuntas 74 Tuntas 
33 UK - 33 65 Tidak Tuntas 72 Tuntas 
34 UK - 34 65 Tidak Tuntas 75 Tuntas 
35 UK - 35 70 Tidak Tuntas 81 Tuntas 

Jumlah 2059 Jumlah Tuntas 2685 Jumlah Tuntas 
Rata - rata 58,83 1 76,71 34 
Minimal 45 3% 70 97% 
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Maksimal 75 Jumlah Tidak 
Tuntas 83 Jumlah Tidak 

Tuntas 
Varians 64,85 34 9,92 1 

Standart 
Deviasi 8,05 97% 3,15 3% 
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