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ABSTRAK 

Feri Triyono. 2012. ―Komparasi Hasil Belajar Siswa Pada Kompetensi Dasar 

Menggunakan Alat Ukur Elektronik dengan Media Alat Sebenarnya dan Media 

Animasi.‖ 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada 

kompetensi dasar menggunakan alat ukur elektronik dengan media alat 

sebenarnya dan media animasi, serta untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

hasil belajar siswa pada kompetensi dasar menggunakan alat ukur elektronik 

dengan media alat sebenarnya dan media animasi. Penyusunan dan perancangan 

animasi yang digunakan sebagai media pembelajaran pada penelitian ini 

dilakukan oleh peneliti. Pembuatan animasi menggunakan software Adobe Flash 

Professional CS5. Software Adobe Flash Professional CS5 ini memiliki kelebihan 

diantaranya program mudah untuk dijalankan. Penelitian ini dilakukan di SMK 

Nusantara 1 Comal karena sarana dan prasarana seperti media pembelajaran LCD 

sudah memenuhi kriteria namun pemanfaatan animasi dalam pembelajaran masih 

kurang sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di sekolahan 

tersebut. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen The Static Group Pre-

test Post-test Design, menggunakan tes sebagai alat pengumpul data penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Teknik Kendaraan Ringan 

SMK Nusantara 1 Comal tahun pelajaran 2011/ 2012. Pada penelitian ini sampel 

diambil secara acak dengan undian. Hasil dari undian didapatkan kelas X TKR 2 

sebagai kelas eksperimen dan X TKR 3 sebagai kelas kontrol. Dari hasil analisis 

deskriptif diketahui bahwa hasil pre-test dan post-test pada kedua kelompok 

penelitian mengalami peningkatan. Namun besarnya peningkatan berbeda antara 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dapat dilihat bahwa pada kelompok 

kontrol terjadi peningkatan nilai hasil belajar sebesar 48,56% dari rata-rata awal 

47,27 menjadi 70,23. Sedangkan hasil analisis pre-test dan post-test kelompok 

eksperimen atau kelompok yang diajarkan menggunakan media animasi 

menunjukkan peningkatan yang lebih besar yaitu dari rata-rata awal 48,71 

menjadi 80,53 prosentase peningkatan sebesar 65,32%. Peningkatan yang 

signifikan pada media animasi disinyalir karena kelompok belajar yang diajarkan 

besar yaitu 44 siswa, sehingga pembelajaran dengan media animasi dinilai lebih 

mudah untuk dipahami dan dimengerti karena contoh penggunaan alat ukur 

elektronik mampu ditampilkan dengan menggunakan LCD proyektor sehingga 

seluruh siswa yang berada di kelas dapat memperhatikan. Hasil analisis uji-t nilai 

post-test juga menunjukkan adanya perbedaan dari dua kelompok penelitian.  

Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil 

belajar kompetensi dasar menggunakan alat ukur elektronik dengan media alat 

sebenarnya dan media animasi pada pembelajaran kompetensi dasar 

menggunakan alat ukur elektronik siswa kelas X Teknik Kendaraan Ringan SMK 

Nusantara 1 comal tahun 2012.  

 

 

Kata Kunci : Media alat sebenarnya, media animasi, alat ukur elektronik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu menyiapkan siswa untuk 

memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap professional. Untuk 

menyiapkan lulusan SMK yang berkualitas sesuai tujuan diatas harus 

didukung sumber daya yang baik diantaranya guru, kurikulum, alat serta 

sarana dan prasarana  sekolah yang menunjang kegiatan proses belajar 

mengajar (PBM). Guru memiliki peranan penting dalam keberhasilan 

belajar siswa karena terlibat langsung dalam proses belajar mengajar. Guru 

selayaknya memiliki kompetensi yang memadahi dalam menguasai berbagai 

materi yang diajarkan di kelas. Selain itu seorang guru juga harus tepat 

dalam pemilihan media pembelajaran sehingga didapatkan hasil belajar 

siswa yang baik. 

Pembelajaran alat ukur elektronik merupakan suatu kompetensi yang 

membutuhkan suatu media yang tepat karena pada pembelajaran ini 

berkesinambungan dengan kompetensi praktek. Selain itu juga materi ini 

terdapat alat-alat yang riskan terjadi kerusakan sehingga siswa dituntut untuk 

menguasai cara penggunaan dan fungsi dari bagian-bagiannya. Proses 

pembelajaran ini media yang sering digunakan yaitu media alat sebenarnya 

dan media animasi. Pada kedua media ini terdapat banyak kelebihan dan 

kekurangan ketika digunakan sebagai media pembelajaran. 
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Media alat sebenarnya yaitu suatu pembelajaran dengan 

memanfaatkan objek atau benda sebenarnya sebagai media dalam proses 

pembelajaran. Dari objek benda ini kemudian dijelaskan oleh guru kepada 

siswa. Proses pembelajaran ini siswa dapat melihat alat sesungguhnya secara 

langsung dan melihat bagian-bagian dari alat tersebut, namun ketika masuk 

proses penggunaannya seorang guru harus menggambarkan sehingga dirasa 

kurang efisien. Penjelasan dengan media alat sebenarnya juga kurang efektif 

jika digunakan pada kelompok belajar yang besar karena media yang kecil 

dan tidak bisa diperbesar sehingga hanya jelas untuk siswa yang duduk 

didepan, selain itu siswa akan bergantung pada pembelajaran verbal dari guru 

dan penjelasan cenderung tidak runtut sehingga terkadang ada penjelasan 

yang terlewatkan. Jika dilihat dari hal lain media alat sebenarnya ini lebih 

mudah dalam penyampaian karena ketika pembelajaran guru tanpa persiapan 

yang rumit dan cukup membawa benda sebenarnya serta pengetahuan materi 

dari seorang guru. 

Penggunaan media alat sebenarnya juga pernah dilakukan penelitian 

oleh Suwarno (2009: 36) yang berjudul Pengunaan Media Mikrometer untuk 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Alat Ukur Bagi Siswa Kelas X-MB 

Teknik Mekanik Otomotif SMK Pelita Nusantara 2 Semarang. Pada penelitian 

ini membuktikan bahwa hasil belajar mengalami peningkatan sebesar 85% 

dari pembelajaran awal yang tuntas 20% menjadi 95% dengan jumlah 40 

siswa. 



3 

 

 

 

Selain itu juga terdapat media animasi, media animasi yaitu suatu 

seni memanipulasi gambar menjadi seolah-olah hidup dan bergerak. Animasi 

ini dapat digunakan dengan tujuan pendidikan yaitu digunakan sebagai media 

pembelajaran. Media animasi pada proses pembelajaran yaitu dengan 

membuat gambar tiruan dari suatu alat yang akan dipelajari dan gambar 

tersebut dibuat seolah-olah hidup. Gambar tersebut dapat juga disisipi catatan 

yang mendukung sehingga siswa dapat memperhatikan gambar dan membaca 

keterangan serta siswa tidak tergantung pembelajaran verbal dari guru. Media 

animasi dianggap lebih baik karena materi dan contoh penggunaan alat ukur 

mampu ditampilkan dengan menggunakan LCD proyektor sehingga seluruh 

siswa yang berada di kelas dapat memperhatikan. Jika dilihat dari sisi lain 

media ini terlihat lebih efektif dan efisien karena materi yang disampaikan 

dapat secara runtut dan guru tidak lagi menggambarkan cara penggunaannya 

di papan tulis. Jika dilihat dari kekurangannya media ini terlalu rumit karena 

sebelum proses pembelajaran seorang guru dituntut untuk merancang proses 

pembelajaran, membuat media dan guru dituntut harus menguasai komputer. 

Berdasarkan uraian media animasi diatas, pada penelitian yang 

sebelumnya pernah dilakukan oleh Anam dkk (2009:10) yang berjudul 

Pembelajaran Ceramah dengan Media Animasi untuk Meningkatkan 

Kemampuan Siswa dalam Membaca Gambar Proyeksi, menghasilkan bahwa 

ada peningkatan kemampuan siswa membaca gambar proyeksi yang 

pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran ceramah bermedia 

animasi lebih tinggi dari pada yang pembelajarannya ceramah biasa. 
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Pembelajaran metode ceramah dengan media animasi, hasil rata-rata tes awal 

sebesar 77,38 dan rata-rata tes akhir sebesar 89,54.  

Subjek penelitian yang diambil pada penelitian ini adalah siswa kelas 

X Teknik Kendaran Ringan SMK Nusantara 1 Comal dengan pertimbangan 

Proses pembelajaran menggunakan alat ukur elektronik pada sekolah tersebut 

masih menggunakan media alat sebenarnya. Walaupun sarana dan pra sarana 

untuk menggunakan media animasi seperti LCD dan komputer sudah tersedia 

namun belum digunakan secara maksimal karena animasi mengenai alat ukur 

elektronik masih tergolong jarang. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik 

untuk membuat media animasi dengan software Adobe Flash Professional 

CS5 setelah itu  membandingkan hasil belajarnya dengan media sebelumnya. 

Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

komparasi hasil belajar siswa pada kompetensi dasar menggunakan alat ukur 

elektronik dengan media alat sebenarnya dan media animasi. 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Pada penelitian ini untuk menghindari salah penafsiran maka penulis 

memberikan batasan masalah. Penelitian ini menggunakan media alat 

sebenarnya dan media animasi. Media alat sebenarnya ini meliputi 

multitester, tach-dwell dan timing light. Penggunaan kedua media ini pada 

pembelajaran kompetensi menggunakan alat ukur elektronik dengan kelas 

yang berbeda dan pada akhirnya hasil pembelajaran tersebut akan 

dibandingkan setelah dilakukan perlakuan, sehingga akan dihasilkan media 

yang baik terhadap hasil belajarnya. 
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Salah satu tujuan dari suatu pembelajaran adalah penguasaan materi 

siswa terhadap apa yang diajarkan. Untuk lebih memudahkan siswa dalam 

penguasaan materi maka diperlukan suatu media yang tepat. Disini penulis 

akan mengangkat beberapa masalah diantaranya yaitu : 

1. Bagaimana hasil belajar siswa pada kompetensi menggunakan alat ukur 

elektronik dengan media alat sebenarnya?  

2. Bagaimana hasil belajar siswa pada kompetensi menggunakan alat ukur 

elektronik dengan media animasi? 

3. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa pada kompetensi menggunakan 

alat ukur elektronik dengan media alat sebenarnya dan media animasi? 

C. Penegasan Istilah 

Berdasarkan judul penelitian ini penulis perlu memberikan 

penegasan sebagai pedoman untuk penulisan skripsi. Ini dimaksudkan 

sebagai pedoman untuk menghindari salah pemahaman oleh pembaca. 

Beberapa istilah yang dijelaskan antara lain: 

1. Komparasi 

Komparasi dalam bahasa inggris comparation adalah perbandingan. 

Dalam penelitian ini perbandingan yang dilakukan yaitu membandingkan 

hasil belajar dengan media alat sebenarnya dan media animasi pada 

kompetensi menggunakan alat ukur elektronik dengan kelas yang berbeda. 
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2. Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa 

yang ditunjukan dari nilai tes kognitif pada akhir pembelajaran, setelah 

siswa memperoleh perlakuan. 

3. Media Alat Sebenarnya. 

Media alat sebenarnya yaitu sebuah penyampaian pembelajaran yang 

memanfaatkan objek benda sesungguhnya atau alat sebenarnya sebagai 

media pembelajaran. Media alat sebenarnya ini kemudian akan dijelaskan 

oleh guru tentang cara penggunaannya, bagian-bagiannya dan fungsinya. 

Media alat sebenarnya yang digunakan dalam pembelajaran ini meliputi 

AVO meter, tach-dwell dan timing light. 

4. Media Animasi 

Animasi adalah suatu seni untuk memanipulasi gambar menjadi seolah-

olah hidup dan bergerak, yang terdiri dari animasi 2 dimensi maupun 3 

dimensi. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan penelitian tersebut maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada kompetensi menggunakan 

alat ukur elektronik dengan media alat sebenarnya. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa pada kompetensi menggunakan 

alat ukur elektronik dengan media animasi. 
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3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar siswa pada 

kompetensi menggunakan alat ukur elektronik dengan media alat 

sebenarnya dan media animasi. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada 

pihak lain, diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk mahasiswa 

Pendidikan Teknik Mesin bahwa penggunaan animasi dapat membantu 

pemahaman dalam memahami dan menggunakan alat ukur elektronik. 

b. Dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

khususnya bagi mahasiswa dan dosen Pendidikan Teknik Mesin. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan yang baik bagi SMK, bahwa animasi dapat 

digunakan dalam membantu proses belajar mengajar kompetensi 

menggunakan alat-alat ukur.  

b. Memberikan masukan dan acuan bagi pemerintah dalam penyusunan 

sistem pembelajaran yang lebih inovatif khususnya penggunaan media 

pembelajaran. 

c. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga 

dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. 

d. Bagi pendidik dapat meningkatkan profesionalisme. 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar, skripsi dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, 

bagian isi dan bagian akhir skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut. 

1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, halaman pengesahan, 

pernyataan, moto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, 

daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Bab I. Pendahuluan, berisi  latar belakang masalah, rumusan  

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab II. Landasan Teori dan Hipotesis, berisi teori-teori yang 

mendukung terhadap alasan pemilihan judul dan kerangka berpikir serta 

hipotesis. 

Bab III. Metode Penelitian, berisi rancangan penelitian, populasi, 

sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, persiapan uji coba 

instrumen, analisis uji coba instrumen, hasil uji coba instrumen, dan metode 

analisis data. 

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang 

hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan. 

Bab V. Penutup, berisi simpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Hakikat Belajar 

Menurut Gagne dan Berliner dalam Anni dkk (2007:2) belajar 

merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya dari hasil 

pengalaman. Morgan dalam Anni dkk (2007:2) juga menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik 

dan pengalaman. Sedangkan menurut Slavin dalam Anni dkk (2007:2), belajar 

merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. Arsyad 

(2011:1) juga mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses yang 

kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Dari definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perbahan 

perilaku yang terjadi karena adanya interaksi dengan lingkungan sehingga 

dapat memperoleh pengalaman, pengetahuan, keterampilan serta nilai sikap. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar adalah sebagai proses yang menimbulkan terjadinya suatu 

perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku dan  kecakapan. Sampai 

dimanakah perubahan itu dapat tercapai atau berhasil yang semua ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat digolongkan menurut Anni dkk 

(2007: 14) adalah: 

a. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ 

tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional; 
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dan kondisi sosial seperti kemampuan bersosialisasi dengan 

lingkungan. 

b. Kondisi Eksternal, antara lain variasi dan derajat kesulitan materi 

(stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana 

lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi 

kesiapan, proses dan hasil belajar. 

 

3. Media Pembelajaran 

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan (Arsyad 2011:3). Menurut Heinich (1982) dalam Dinbakir 

(2009) menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

digunakan untuk membawa/ menyampaikan pesan atau informasi yang 

bertujuan intruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Gerlach 

& Ely (1971) dalam Arsyad (2011:3) mengatakan bahwa media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

ketrampilan atau sikap. 

Pendapat beberapa ahli tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar, dengan maksud untuk menyampaikan pesan 

dan informasi  pembelajaran  dari  sumber  (guru)  kepada  penerima  (siswa),  

agar interaksi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara efektif. 

Kemajuan teknologi memunculkan berbagai macam media pengajaran dengan 

teknologi dan fasilitas yang lebih banyak disertai dengan adanya daya guna 

serta efisiensi yang lebih tinggi. 

Media pembelajaran dibagi menjadi tiga bagian yaitu media auditif, 

media visual dan media audiovisual : 
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a. Media Auditif (media dengar) 

Media ini  mengandalkan kemampuan suara  yang digunakan untuk 

merangsang  indera  pendengaran  pada  waktu  proses  penyampaian 

bahan pembelajaran, misalnya: kaset, piringan hitam dan radio tape 

recorder. 

b. Media visual (media pandang atau lihat) 

Media visual mengandalkan indera penglihatan, digunakan untuk 

membantu indera penglihatan pada saat menerima mata pelajaran, 

misalnya : gambar, chart, peta (globe), slide film dan film bisu. 

c. Media Audiovisual (media pandang dengar) 

Media ini mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini 

mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis 

media, auditif dan visual, misalnya: film, televisi, dan komputer. 

4. Media Alat Sebenarnya 

Media alat sebenarnya yaitu sebuah penyampaian pembelajaran yang 

memanfaatkan objek benda sesungguhnya atau alat sebenarnya sebagai media 

pembelajaran. Media alat sebenarnya ini kemudian akan dijelaskan oleh guru 

tentang cara penggunaannya, bagian-bagiannya dan fungsinya. Media alat 

sebenarnya yang digunakan dalam pembelajaran ini meliputi multitester, tach-

dwell dan timing light. Pada proses pembelajarannya guru akan menjelaskan 

materi alat ukur elektronik dengan membawa alat sebenarnya didepan kelas. 

Dari alat sebenarnya tersebut akan dijelaskan bagian-bagian dan fungsinya. 

Fungsi dari alat sebenarnya dalam pembelajaran sangat erat hubungannya 
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dengan minat belajar siswa. Dengan alat sebenarnya dapat menumbuhkan 

motivasi belajar siswa sehingga terjadi interaksi yang baik antara guru dan 

siswa. tujuan pembelajaran alat sebenarnya ini sebagai sarana siswa untuk 

menguasai nama-nama komponen pada alat ukur elektronik, fungsi dari 

masing-masing komponen dan cara pengukuran yang sesuai standar pabrik, 

serta untuk menunjukan pada siswa tentang alat ukur sehingga nantinya ketika 

praktik tidak asing lagi. 

5. Media Animasi 

Animasi adalah suatu seni untuk memanipulasi gambar menjadi seolah-

olah hidup dan bergerak, yang terdiri dari animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi 

(Puspitosari 2011:2). Animasi 2D membuat benda seolah hidup dengan 

menggunakan kertas atau komputer. Animasi 3D merupakan animasi yang 

dibuat dengan menggunakan model dari lilin boneka dan menggunakan kamera 

animasi yang dapat merekam frame demi frame. Ketika gambar-gambar 

tersebut diproyeksikan secara berurutan dan cepat, lilin atau boneka tersebut 

akan terlihat seperti hidup dan bergerak. 

Animasi 3D dapat juga dibuat dengan menggunakan komputer. Proses 

awalnya adalah membentuk model, pemberian tekstur, warna hingga cahaya. 

Kemudian model tersebut diberi kerangka, warna, hingga cahaya dan gerakan 

yang dirancang satu-persatu. 

Beberapa kelebihan media gambar animasi adalah : 

a. Mampu menyampaikan konsep yang kompleks secara visual dan dinamik. 

b. Mampu menarik perhatian yang lebih. 
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c. Mampu meningkatkan motivasi serta merangsang imajinasi. 

d. Memudahkan proses penerangan konsep. 

Pada penelitian ini, peneliti membuat animasi menggunakan software 

Adobe Flash Professional CS5. perangkat software  yang digunakan untuk 

menayangkan gambar animasi adalah Adobe flash player. Terdapat banyak 

program aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat animasi pada Adobe 

Flash Professional CS5. Beberapa faktor mengapa menggunakan Adobe Flash 

Professional CS5 dalam pembuatan animasi antara lain (puspitosari 2010:6) : 

a. memiliki kemampuan untuk membuat presentasi yang atraktif baik 

presentasi otomatis atau presentasi interaktif. 

b. kemudahan dalam melakukan penyisipan unsur multimedia seperti 

sound, gambar, ataupun video. 

c. program mudah untuk dijalankan. 

Berikut tampilan lembar kerja pada software Adobe Flash Professional CS5. 

 

Gambar 1. Tampilan Awal Adobe Flash Professional CS5 
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Gambar 2. Proses Pembuatan Animasi 

6. Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap 

orang sepanjang hidupnya. Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang 

dalam belajar maka perlu dilakukan suatu evaluasi, tujuannya untuk 

mengetahui hasil yang diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar 

berlangsung. Secara sederhana hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil atau 

prestasi yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. 

Menurut Anni dkk (2007:5) hasil belajar merupakan segala perubahan 

perilaku pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Oleh karena itu hasil 

belajar bukan ukuran, tetapi dapat diukur setelah melakukan kegiatan belajar. 

Keberhasilan seseorang dalam mengikuti program pembelajaran dapat dilihat 

dari prestasi belajar seseorang tersebut. 
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7. Alat Ukur Elektronik 

Alat ukur elektronik merupakan suatu alat ukur yang bekerja atas dasar 

arus yang mengalir (Kosim 2005:12). Pada prinsipnya memilih alat ukur 

elektronik adalah upaya untuk mendapatkan alat ukur yang sesuai dengan 

besaran-besaran yang hendak diketahui nilai besarannya (Tim FT UNY 

2003:7). Hal ini berkaitan dengan upaya untuk menentukan nilai kuantitas 

besaran listrik yang hendak diketahui. Ada 2 besaran listrik yang esensial yang 

hendak diketahui nilai besarannya, yaitu arus dan tegangan. Pada dunia 

otomotif alat ukur elektronik yang sering digunakan meliputi AVO meter 

(Multitester), Tachometer, Dwell tester, dan timing light. 

a. AVO meter (Multitester) 

1) Jenis-jenis AVO meter 

a) AVO meter analog 

AVO meter analog yaitu sebuah AVO meter yang hasil 

pengukurannya ditunjukan dengan jarum skala. Pada AVO meter jenis ini 

memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, selain itu juga membutuhkan 

pemahaman tentang pembacaan skala pada jarum hasil pengukurannya. 

Berikut bagian-bagian dari AVO meter analog: 

 
Gambar 3. Test  lead AVO meter 
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Gambar 4. Bagian-bagian AVO meter 

Dari gambar AVO meter diatas dapat dijelaskan bagian-bagian dan 

fungsinya : 

1. Pointer adalah jarum penunjuk skala. 

2. Scale yaitu besaran-besaran angka sebagai pembacaan meter. Pembacaan 

skala juga harus memperhatikan arah dari range selector. Contoh 

pembacaan skala: 

a. Pembacaan skala tegangan DC/AC 

 

Gambar 5. Skala Tegangan DC/AC 

Jika range selector diarahkan pada 2.5 V, skala maksimum yang 

digunakan yaitu 25. Perhitungan yang digunakan yaitu: 
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 Hasilnya yaitu 1,5 V. 

b. Pembacaan skala Arus DC 

 

Gambar 6. Skala Arus DC 

Jika range selector diarahkan pada 250mA, skala maksimum yang 

digunakan yaitu 25. Perhitungan yang digunakan yaitu: 

 

 

Hasilnya yaitu 150 mA. 

c. Pembacaan skala ohm 

 

Gambar 7. Skala Resitansi (Ohm) 

Jika range selector diarahkan pada X100, Perhitungan yang 

digunakan yaitu: 

  

 

= 10 x 100 

= 1000 Ω atau 1K. 

Hasil penunjuk jarum x Arah range selector 
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3. Pointer calibration screw berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum 

penunjuk dengan cara memutar sekrupnya ke kanan atau ke kiri dengan 

menggunakan obeng pipih kecil.  

4. Positive terminal (20A DC only) yaitu sebuah lubang kutub terminal 

positif yang digunakan untuk mengukur arus DC 20A. 

5. Lubang kutub negatif dan positif terminal ini digunakan sebagai tempat 

test lead black dan test lead red. Test lead yaitu sebuah kabel yang 

terhubung dengan lubang kutub dari AVO meter yang dihubungkan 

langsung dengan komponen yang akan di tes.  

6. Ohm calibration knob berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk pada 

posisi nol.  

7. Range selector berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas 

ukurannya. AVO meter biasanya terdiri dari empat posisi pengukuran, 

yaitu : 

a. Posisi ohm meter berarti AVO meter berfungsi untuk mengukur 

resistansi maupun tahanan. Posisi ―K‖ untuk 1000 dengan demikian 

10 K berarti 10.000 dan sebagainya. Daerah pengukuran pada ohm 

meter ini meliputi: 

Tabel 1. Range Selector Ohm Meter 

Range Tingkat tahanan yang dapat diukur (Ω) 

X1 0  1 K 

X10 0  10 K 

X100 0  100 K 

X1 K 0  ∞ 
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b. Posisi ACV (Volt AC) berarti AVO meter berfungsi untuk mengukur 

tegangan AC. Berikut daerah pengukuran pada posisi ACV:  

Tabel 2. Range Selector Pada ACV 

Range Voltage  yang dapat diukur 

10 0  10 

50 10  50 

250 50  250 

500 250  500 

1000 500  1000 

 

c. Posisi DCV (Volt DC) berarti AVO meter berfungsi mengukur 

tegangan DC. Berikut daerah pengukuran tegangan DC: 

Tabel 3. Range Selector Pada DCV 

Range Voltage  yang dapat diukur 

2.5 0  2.5 

10 2.5  10 

50 10  50 

500 50  500 

1000 500  1000 

 

d. Posisi DCA dan DCmA (miliampere DC) berarti AVO meter 

berfungsi untuk mengukur kuat arus DCA dan DCmA. Daerah 

pengukuran pada DCA yaitu 0-20A dan DCmA 0-250mA. 

Dari ke empat batas ukur di atas untuk tipe tiap AVO meter yang satu 

dengan yang lain batas ukurannya belum tentu sama. 

b) AVO meter digital 

AVO meter digital yaitu sebuah AVO meter yang hasil 

pengukurannya ditunjukan dengan angka-angka dari tampilan digital. Jenis 
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AVO meter ini mudah dalam pembacaan hasil pengukuran karena hasil 

pengukurannya ditunjukan langsung dengan angka-angka dan hasil 

pengukurannya lebih teliti dibandingkan model analog. Penggunaan AVO 

meter jenis ini tidak jauh berbeda dengan model analog perbedaannya 

terletak pada pembacaan hasil pengukurannya. 

 

Gambar 8. AVO Meter Jenis Digital 

2) Penggunaan AVO meter 

a) Pemeriksaan awal AVO meter 

Sebelum menggunakan multitester analog, harus memastikan bahwa 

jarum penunjuk ada di bagian garis ujung sebelah kiri pada skala. Sekali telah 

dilakukan penyetelan pada skala 0, tidak diperlukan pengecekan terlalu 

sering. 

 

Gambar 9. Penyetelan Skala 0 
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b) Mengukur tegangan DC 

Untuk mengukur tegangan DC (misal dari baterai kendaraan), range 

selector AVO meter diatur pada kedudukan DCV dengan batas ukur yang 

lebih besar dari tegangan yang akan diukur. Test lead merah pada kutub (+) 

AVO meter dihubungkan ke kutub positip sumber tegangan DC yang akan 

diukur, dan test lead hitam pada kutub (-) AVO meter dihubungkan ke kutub 

negatip (-) dari sumber tegangan yang akan diukur. Untuk mendapatkan 

ketelitian yang paling tinggi, usahakan jarum penunjuk meter berada pada 

kedudukan paling maksimum, caranya dengan memperkecil batas ukurnya 

secara bertahap dari 1000 V ke 500 V, 250 V dan seterusnya. Dalam hal ini 

yang perlu diperhatikan adalah bila jarum sudah didapatkan kedudukan 

maksimal jangan sampai batas ukurnya diperkecil lagi, karena dapat merusak 

multimeter. 

 

 

 

 

Gambar 10. Pengukuran Tegangan DC 

c) Mengukur tegangan AC 

Untuk mengukur tegangan AC dari suatu sumber listrik AC, range 

selector AVO meter diputar pada kedudukan ACV dengan batas ukur yang 

paling besar misal 1000 V. Kedua test lead AVO meter dihubungkan ke 

kedua kutub sumber listrik AC tanpa memandang kutub positif atau negatif. 

Selanjutnya caranya sama dengan cara mengukur tegangan DC di atas. 
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Gambar 11. Pengukuran AC 

d) Mengukur arus DC 

1. Arus DC 0-250mA 

Hubungkan kabel tes lead pada terminal AVO meter (kabel pengetes 

yang berwarna merah dihubungkan ke positif dan kabel pengukur yang 

berwarna hitam ke terminal negatif) dan setel range selector ke 250mA  

DC. Kemudian putuskan arus listrik. 

Hubungkan test lead yang berwarna merah (dari terminal positif AVO 

meter) ke terminal positif sumber arus dan test lead yang berwarna hitam 

(dari terminal negatif AVO meter) ke terminal negatif sumber arus. Dengan 

kata lain, AVO meter dihubungkan dalam bentuk seri ke sumber arus dan 

beban, dan baca skala DC A ditunjukan oleh jarum penunjuk. 

 

Gambar 12. Pengukuran Arus DC 0-250mA 
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2. Arus DC 0-20A 

Pengukuran arus listrik pada dasarnya diukur dengan cara yang sama 

seperti pengukuran arus DC dari 0 sampai 250mA kecuali untuk perubahan 

berikut: 

Test lead yang berwarna merah dihubungkan ke terminal positif yang 

hanya digunakan untuk mengukur 20A DC, maka range selektor diarahkan 

pada DC 20A. Pembacaan jarum penunjuk juga pada skala 20A DC. 

 

Gambar 13. Pengukuran Arus DC 0-20A 

e) Mengukur Ohm 

1. Kalibrasi ohm 

 

Gambar 14. Kalibrasi Ohm Meter 

Sebelum melakukan pengukuran ohm, langkah pertama yang 

dilakukan yaitu harus memutar tombol kalibrasi ohm. Kedua ujung test lead 



24 

 

 

 

dibuat berhubungan singkat sampai pembacaan jarum penunjuk 0 pada skala 

ohm. Kalibrasi ini diperlukan setiap kali merubah range. 

2. Pengukuran ohm 

 Ada beberapa skala untuk mengukur tahanan. Setiap kali mengeset 

tingkatan range, maka harus dilakukan kalibrasi jarum penunjuk (pointer). 

Lepaskan hubungan dengan beban yang akan diukur, kemudian hubungkan 

kedua ujung kabel pengetesan pada beban, ini berarti kedua terminal dapat 

berhubungan pada ujung beban. 

 

Gambar 15. Pengukuran Beban 

3. Pengetesan hubungan 

Untuk memeriksa hubungan kelistrikan range selektor diset pada Ω 

X1 dan kalibrasi skalanya. Kemudian hubungkan kabel pengetesan pada 

komponen. Hubunganya normal bila jarumnya selalu menunjuk ke kiri. 

Yang perlu diperhatikan bahwa pengukuran tahanan dan pengecekan 

hubungan dapat dilakukan hanya setelah seluruh hubungan komponen 

dilepaskan dari arus listrik. Bila masih berhubungan dengan arus listrik 

kemungkinan tegangan akan mengalir ke tester dan dapat membakar 

tahanan koil yang ada dalam internal coil resistance.  
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b. Tachometer dan Dwell Tester 

Menurut Kosim (2005: 35) tachometer adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur putaran mesin atau RPM (Rotary Per Minute). 

Biasane digunakan untuk menyetel idle speed dan mengatur campuran. 

Tachometer ini jug bisa digunakan untuk menguji keseimbangan tenaga piston, 

campuran bahan bakar pada karburator, efisiensi air cleaner dan maju 

mundurnya sistem pengapian distributor.  

Dwell tester adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut dwell 

atau sudut cam pada sistem pengapian (Mahuri 2011). Pengertian sudut dwell 

mengacu pada sudut pemutaran distributor selama kontak point tertutup. Sudut 

dwell harus diatur dengan benar sesuai spesifikasi pabrik. Jika sudut dwell 

terlalu kecil (celah kontak point terlalu besar) koil pengapian mungkin tidak 

mendapat cukup waktu untuk membangkitkan medan magnit, yang akan 

menghasilkan tegangan sekunder yang lemah. Jika sudut dwell terlalu besar ( 

celah kontak point terlalu kecil ) tegangan induksi primer akan melompat 

diantara celah kontak point, bukannya mengisi kapasitor, collapsenya medan 

magnet pada coil menjadi lambat yang akan mengakibatkan tegangan skunder 

menjadi rendah. Seiring dengan perkembangannya alat ini digabungkan menjadi 

satu yang sering disebut dengan Tach-Dwell. Penyatuan kedua alat ini 

dimaksudkan agar dapat digunakan secara bersamaan. 

 

 

 



26 

 

 

 

1) Bagian – bagian Tach-Dwell 

 
Gambar 16. Bagian-bagian Tach-Dwell Tester 

a) Pointer adalah Jarum penunjuk yang bergerak dan menunjukan skala 

meter dengan besaran yang sesuai dari benda yang diukur. 

b) Adjus nut pointer berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk 

dengan cara memutar sekrupnya ke kanan atau ke kiri dengan 

menggunakan obeng pipih kecil. 

c) Function switch berfungsi untuk memilih posisi pengukuran yang akan 

dilakukan.  

d) Adjust ohm berfungsi untuk kalibarasi atau proses nol pada pengukuran 

resistansi atau hubungan (ohm). 

e) cylinder switch berfungsi untuk memilih jumlah silinder atau piston dari 

mesin yang akan diukur. 

f) Black clamp adalah penjepit kabel hitam yang dihubungkan dengan masa 

dari mesin. 

g) Red clamp yaitu penjepit kabel merah dari alat ukur yang dihubungkan 

dengan negatif coil. 
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h) Meter scale yaitu besaran-besaran angka sebagai pembacaan meter. 

Pembacaan skala ini membutuhkan pemahaman agar tidak salah dalam 

membaca hasil pengukuran. Dalam membaca skala juga harus 

memperhatikan arah dari Function switch. 

2) Penggunaan tach-dwell 

a) Cara menggunakan tachometer 

1. Arahkan function switch pada LO-RPM atau HI-RPM tergantung pada 

tes yang akan dilakukan. 

2. Arahkan cylinder switch pada nomer silinder yang dibutuhkan. 

3. Hubungkan penjepit kabel hitam pada masa atau chasis dari mesin. 

4. Hubungkan penjepit kabel merah pada terminal distributor dari ignition 

coil (negative coil). 

5. Hidupkan mesin dan baca meter skala secara tepat. 

b) Cara menggunakan dwell tester 

 

Gambar 17. Pemasangan Tach-Dwell Tester 

1. Arahkan function switch pada posisi dwell. 

2. Arahkan cylinder switch pada nomer silinder yang dibutuhkan. 

3. Hubungkan penjepit kabel hitam pada masa atau chasis dari mesin. 
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4. Hubungkan penjepit kabel merah pada terminal distributor dari ignition 

coil (negative coil). 

5. Hidupkan mesin dan biarkan atau setel hingga mesin idle. 

6. Baca sudut dwell pada skala meter secara tepat. 

c. Timing Light 

Menurut mahuri (2011) timing lihgt adalah suatu alat berbentuk lampu 

sorot yang akan menyala kalau sensornya mendapat tegangan. Alat ini 

dugunakan untuk memeriksa saat (waktu) penyalaan busi pada motor bensin. 

Karena alat ini hanya menyala (sesaat) pada saat yang bersamaan dengan 

menyalanya busi, sehingga posisi torak dan poros engkol dapat diketahui pada 

saat busi menyala. Ini yang disebut ―timing‖ pada sistem pengapian.  

1) Jenis-jenis timing light 

a) External baterai 

Timing light jenis ini menggunakan daya listik dari luar atau dari 

kendaraan sehingga terdapat dua kabel untuk baterai.  

 
Gambar 18. Timing Light External Baterai 

b) Internal baterai 

Timing light jenis internal baterai ini penggunaan arusnya langsung dari 

baterai yang disimpan dari alat tersebut sehingga tidak mengambil arus dari 
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luar atau arus dari kendaraan. Pada alat jenis ini hanya terdapat satu kabel dan 

itu hanya dihubungkan ke busi. 

 
Gambar 19. Timing Light Internal Baterai 

2) Cara menggunakan timing light 

 
Gambar 20. Pemasangan Timing Light 

a. Hubungkan penjepit kabel merah dan hitam pada baterai. 

b. Hubungkan  kabel  sinyal busi pada kabel busi yang dekat dengan pully 

crankshaft atau kabel busi nomer 1. 

c. Hidupkan mesin dan putaran mesin pada idle. 

d. Bidikan timing light pada indikator timing yang tertera di depan front cover. 

e. kendurkan mur pengunci distributor dan putar bodi distributor hingga 

penanda timing pada puly searah dengan besaran angka yang ditentukan 

pada front cover. 
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f. Kencangkan mur pengunci distributor dan cek kembali timing. 

g. Ulangi langkah diatas untuk mengatur trailing side tempo distributor dengan 

menghubungkan timing light ke kabel busi. 

 

Gambar 21. Penggunaan dan Penyetelan dengan Timing Light 

B. Kerangka Berpikir 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktifitas belajar. Hasil belajar siswa 

dipengaruhi beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa yaitu media pembelajaran. Pada proses pembelajaran 

menggunakan alat ukur elektronik media yang sering digunakan yaitu media 

alat sebenarnya dan media animasi. 

Pembelajaran dengan media alat sebenarnya siswa dapat melihat 

langsung alat yang dipelajari. Dengan media ini juga seorang guru tidak 

membutuhkan persiapan yang matang karena cukup membawa alat 

sebenarnya dan pengetahuan dari seorang guru. Siswa juga dapat dijelaskan 

penggunaan alat tersebut secara nyata, namun ketika untuk mengetahui proses 
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pengukuran seorang guru harus menggambarkan. Selain itu juga penjelasan 

dengan media ini bersifat verbal sehingga siswa tergantung dari guru. kadang 

karena penjelasan tidak runtut ada hal-hal yang terlewatkan untuk dijelaskan. 

Media pembelajaran animasi dapat menampilkan gambar yang 

bergerak, sehingga siswa dapat dengan mudah tertarik untuk memperhatikan 

materi yang disampaikan. media animasi dinilai lebih efektif karena contoh 

penggunaan alat ukur elektronik mampu ditampilkan dengan menggunakan 

LCD proyektor sehingga seluruh siswa yang berada di kelas dapat 

memperhatikan. Sebelum proses pembelajaran berlangsung seorang guru 

harus merancang gambar yang akan dijelaskan, kemudian gambar tersebut 

dibuat animasi dan dituntut untuk menguasai komputer selain itu juga harus 

ada perangkat lain yang mendukung seperti LCD proyektor. 

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui perbandingan hasil belajar menggunakan alat ukur elektronik 

dengan media alat sebenarnya dan media animasi, hasilnya akan diketahui 

adanya perbedaan pemahaman siswa dalam memahami materi menggunakan 

alat ukur elektronik sehingga akan diketahui juga media manakah yang lebih 

mudah untuk dipahami dan menarik perhatian bagi siswa. 

C. Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah: ada perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa pada kompetensi 

dasar menggunakan alat ukur elektronik dengan media alat sebenarnya dan 

media animasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2010:117) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang diambil dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas X Teknik Kendaraan Ringan SMK Nusantara 1 

Comal tahun pelajaran 2012/ 2013. 

Dari data yang diperoleh, siswa kelas X Teknik Kendaraan 

Ringan SMK Nusantara 1 Comal tahun pelajaran 2012/2013 yaitu: 

Tabel 4. Populasi Penelitian 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1. TKR 1 44 

2. TKR 2 44 

3. TKR 3 44 

Total 132 

 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari siswa kelas X 

program studi keahlian teknik kendaraan ringan di SMK Nusantara 1 

Comal. Pada penelitian ini sampel diambil secara acak dengan undian. 
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Hasil dari undian didapatkan kelas X TKR 2 sebagai kelas eksperimen 

dan X TKR 3 sebagai kelas kontrol. Teknik sampling yang dilakukan 

adalah simple random sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam 

populasi itu (Sugiyono 2010:120). 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto 2010:161). Variabel dalam penelitian ini adalah: 

4. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya mempengaruhi variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemberian perlakuan 

pembelajaran dengan menggunakan media Animasi. 

5. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel sebagai akibat dari variable bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar kompentesi dasar 

menggunakan alat ukur elektronik siswa kelas X SMK Nusantara 1 Comal. 

C. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Dalam hal ini peneliti memberikan perlakuan secara langsung yaitu 

dengan memberikan pembelajaran menggunakan media alat sebenarnya 

pada kelas kontrol, dan pembelajaran menggunakan media animasi pada 

kelas eksperimen. 
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Desain eksperimen yang digunakan adalah desain eksperimen jenis 

the pretest-posttest control group design, yaitu adanya pra tes dan pasca 

tes pada kelompok eksperimen. 

Tabel 5. Desain Penelitian 

Kelompok 

(group) 

Pra Tes 

(pre-test) 

Perlakuan 

(treatment) 

Pasca Tes 

(post-test) 

C Y1 X1 Y2 

E Y1 X2 Y2 

 

Keterangan: 

C  = Kelompok kontrol 

E  = Kelompok eksperimen  

X1 = Pembelajaran dengan alat sebenarnya 

X2 = Pembelajaran dengan animasi. 

Y1 = Pra test kompetensi menggunakan alat ukur elektronik. 

Y2 = Pasca test kompetensi menggunakan alat ukur elektronik. 

2. Pelaksanaan Eksperimen 

a. Pembuatan Media Animasi 

Penyusunan dan perancangan media animasi yang akan 

digunakan untuk penelitian setelah dilakukan observasi pada sekolah 

yang dijadikan subjek penelitian. Pembuatan animasi meliputi 3 

pokok pembahasan alat ukur yaitu AVO meter, Tach-Dwell dan 

Timing light dengan pertimbangan ketiga alat ini yang sering 

digunakan pada materi praktik sehingga nantinya guru tidak 

menjelaskan dari awal ketika praktik, selain itu alat ukur tersebut 
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riskan terjadi kerusakan ketika dalam penggunaanya tidak memahami. 

Berikut tampilan media animasi yang telah dibuat. 

 

Gambar 23. Animasi AVO meter 

 

Gambar 24. Animasi Tach-Dwell 
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Gambar 25. Animasi Timing Light 

b. Pembuatan soal 

Soal dibuat berupa pilihan ganda yang berjumlah 35 butir soal yang 

akan digunakan pada pre test dan post test. 

c. Uji coba instrument 

Uji coba instrument dilakukan untuk mengetahui kevalidtan dan 

reliabilitas soal. Soal diuji cobakan pada siswa yang sudah pernah 

mengambil pelajaran yang akan diujikan. Setelah dilakukan uji coba 

instrumen, soal yang valid 30 butir dan 5 butir soal tidak vaid. 

d. Tes Sebelum Perlakuan (pre test) 

Sebelum siswa mendapatkan pelajaran, setiap siswa harus 

mempunyai bahan persepsi (entry behavior) yang diperlukan. Bila 

pengetahuannya tidak memadai, ia akan mendapati kesulitan, dan 

sebaiknya diberikan pengajaran yang tepat. Entry behavior ini dapat 
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diketahui melalui pre test. Pre test  ini dikenakan pada kelas sampel, 

baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Soal tes yang berupa 

pilihan ganda di uji cobakan pada kelas uji coba instrumen sehingga 

didapatkan soal-soal tes yang valid dan reliabel untuk eksperimen. 

e. Pemberian Perlakuan (treatment) 

Perlakuan diberikan kepada kelompok eksperimen. Perlakuan 

yang diberikan berupa sistem pembelajaran menggunakan media 

animasi yang pada akhir akan diberikan pemberian latihan soal atau 

post test. 

Dalam pembelajaran dengan media animasi diharapkan  siswa 

akan termotivasi dan tidak mengandalkan pembelajaran verbal dari 

guru  sehingga  pengetahuan  siswa  tentang materi tidak bergantung 

dari apa yang diberikan oleh guru. Pada kondisi ini diharapkan siswa 

lebih aktif untuk bertanya atau menjawab permasalahan pada materi 

yang sedang dibahas. Sedangkan pada kelas kontrol perlakuan yang 

diberikan adalah pembelajaran dengan media alat sebenarnya. 

f. Tes Hasil Belajar (Post test) 

Tes akhir atau tes hasil belajar diperoleh dari tes uji coba setelah 

dianalisis. Tes tersebut diberikan kepada kelompok eksperimen dan 

kontrol setelah dilakukan pre test dan perlakuan (treatment). Tes 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diberi perlakuan 

dengan pembelajaran menggunakan media animasi dan media alat 

sebenarnya. 
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D. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Alur Kegiatan Penelitian 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Arikunto (2010:161) menjelaskan data adalah hasil pencatatan 

peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka. Untuk memperoleh data yang 

baik dalam sebuah penelitian dipengaruhi oleh cara memperoleh data dan 

harus mengikuti metode dengan teknik yang sesuai pada permasalahan 

penelitian yang dibahas. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah sebagai berikut : 

1. Metode Observasi 

Menurut pengertian psikologik, observasi atau pengamatan, 

meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

seluruh alat indera. Jadi, observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap (Arikunto, 2006 :156). 

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah pendataan mengenai 

proses pembelajaran dan media yang digunakan pada kompetensi dasar 

menggunakan alat ukur elektronik serta sarana dan prasarana untuk 

menjalankan media animasi seperti keberadaan LCD proyektor dan 

komputer di SMK Nusantara 1 comal. 

2. Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2010:274) metode dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya. 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai daftar 

nama-nama siswa yang akan menjadi sampel dan responden dalam uji 
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coba instrumen penelitian, dan mendapatkan data nilai yang kemudian 

dianalisis dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan 

belajar mengajar.  

3. Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto 2010:193). Instrumen yang berupa tes ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi (Arikunto 

2010:266). Responden yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu siswa 

yang telah ditentukan sebelumnya. Bentuk tes tersebut yaitu tes objektif  

berbentuk pilihan ganda dengan lima pilihan jawaban. Bentuk tes yang 

dilakukan yaitu  pre test dan post test. Pre test ini dilakukan ketika 

sebelum siswa mendapat treatment dan bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan awal dari siswa. Post test merupakan bentuk tes kedua yang 

dilakukan setelah siswa mendapat treatment dan bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan siswa setelah dilakukan treatment.  

F. Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal 

instrumen dalam uji coba memenuhi syarat yang ditentukan, sehingga perlu 

adanya analisis terhadap instrumen tersebut. Analisis tersebut diantaranya: 
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1. Validitas 

Validitas tes adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang 

valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto 2010: 211). 

Untuk menguji validitas butir-butir instrumen dilakukan dengan 

menghitung besar kecilnya skor yang diperoleh dari butir dengan skor total 

menggunakan korelasi product moment. 

  

      

 






2222 yyNxxN

yxxyN
rxy  

Keterangan: 

xyr = Koefisien korelasi antara variabel X dan Variabel Y 

N = Banyaknya peserta tes 

x = Skor item soal 

y = Skor total 

(Arikunto 2010: 317). 

Butir-butir soal yang diperoleh akan dikonsultasikan dengan tabel 

korelasi product momen signifikan 5%. Butir-butir soal harus memiliki 

muatan > rtabel dan butir-butir soal yang memiliki muatan < rtabel 

dinyatakan gugur. 
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Tabel 6. Hasil Perhitungan Validitas Soal Instrumen 

No Kategori Soal Jumlah Soal Nomor Soal 

1. Valid 30 1, 2, ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 

23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34. 

2. Tidak Valid 5 19, 24, 31, 32, 35. 

 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik (Arikunto 2010: 221). Menurut Purwanto (2004:139) 

reliabilitas yaitu ketetapan atau ketelitian suatu alat evaluasi. Suatu alat 

evaluasi dikatakan andal jika alat tersebut dapat dipercaya, konsisten atau 

stabil dan produktif. 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  2006:178). 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas penelitian menggunakan uji 

reliabilitas internal dapat ditentukan dengan rumus KR-20 : 

 

(Sugiyono 2011: 359). 

Keterangan :  

r11  = Reliabilitas Instrumen 

k    = Jumlah item soal dalam instrumen 

S
2
t  = Varians total 
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Pi   =   

qi   =  

Kemudian r11 yang diperoleh di konsultasikan dengan tabel produk 

moment. Bila r hitung > r tabel dengan signifikasi 5% maka instrumen 

dinyatakan reliabel. 

3. Taraf Kesukaran 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal maka perlu menentukan 

besarnya P dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Arikunto 

2009:208) : 

 

 

Keterangan : 

P = Indeks kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar. 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes. 

Dengan kriteria tingkat kesukaran soal sebagai berikut: 

P : 0,00 – 0,30 = Butir soal sukar  

P : 0,30 – 0,70 = Butir soal sedang 

P : 0,7 – 1,00 = Butir soal mudah 

(Arikunto 2009:210) 
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Tabel 7. Hasil Perhitungan Indeks Kesukaran Soal 

No Kategori Jumlah Soal Nomor Soal 

1. Sukar 2 19, 31. 

2. Sedang 20 

4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 

20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 

32, 34, 35. 

3. Mudah 13 
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 22, 

23, 27, 33,  

 

G. Metode Analisis Data 

1. Analisis Tahap awal 

Sebelum perlakuan diberikan kepada kelompok eksperimen, 

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

digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dari kelompok kontrol dan 

eksperimen. Hasil pengukuran pre-test yang dilakukan pada kedua 

kelompok tersebut diharapkan dapat menunjukkan bahwa kedua 

kelompok mempunyai kemampuan awal yang sama. Uji yang digunakan 

untuk mengetahui perbedaan kemampuan awal kedua kelompok 

menggunakan uji t. 

2. Analisis Tahap Akhir 

Setelah diberikan perlakuan terhadap kedua kelas eksperimen 

tersebut maka perlu adanya tes untuk mengambil data hasil belajar siswa. 

Dari data hasil belajar tersebut kemudian dianalisis dan dibandingkan 

untuk mengetahui mana yang hasilnya lebih baik antara kedua kelas 

eksperimen. Analisis data yang digunakan adalah: 
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a. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perbandingan hasil belajar kompetensi menggunakan alat 

ukur elektronik dengan media alat sebenarnya dan media animasi. 

Untuk tujuan tersebut, maka akan dibandingkan rata-rata hasil belajar 

dari kedua media tersebut dengan menggunakan rumus : 

       (Sudjana 2005: 70) 

 

Keterangan : 

 = Mean atau nilai rata-rata 

fi = Frekuensi kelas 

xi = tanda kelas interval 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk mengetahui distribusi 

data yang diperoleh dilakukan uji normalitas dengan rumus Chi-

kuadrat. 
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K : banyaknya kelas interval 

(Sudjana, 2005: 273) 

Selanjutnya harga data yang diperoleh dibandingkan dengan 

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

yang diuji akan berdistribusi normal jika data < tabel. 

c. Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

eksperimen mempunyai tingkat varians yang sama atau tidak, 

sehingga dapat digunakan untuk menentukan rumus uji hipotesis yang 

akan digunakan. Rumus yang digunakan untuk uji homogenitas 

adalah: 

 

 

Dengan kriteria pengujiannya : jika Fhitung < F1/2α(V1,V2)  ,α = 

5%, maka dapat dikatakan kedua kelompok kesamaan varians. 

(Sudjana, 2005: 250). 

d. Uji Hipotesis 

Uji dua pihak : Uji t 

Sesuai dengan hipotesis, maka teknik analisis yang dapat 

digunakan adalah uji t dua pihak untuk mengetahui perbandingan hasil 

belajar dan pembelajaran mana yang lebih baik. Rumus yang 

digunakan sebagai berikut (Sudjana 2005: 239) :   

kecilVariansTer

besarVariansTer
F 
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Keterangan: 

1X  : Rerata kelompok eksperimen 

2X  : Rerata kelompok kontrol  

n1 : Jumlah subjek kelompok eksperimen 

n2 : Jumlah subjek kelompok kontrol  

S : Simpangan 

 

 

 

Dalam Uji perbedaan dua rata-rata post test, hipotesis statistik 

yang diajukan adalah :  

Ho : μ1≤ μ2  (tidak ada perbedaan nilai rata-rata post test kelompok 

eksperimen dengan nilai rata-rata kelompok kontrol). 

Ha : μ1> μ2  (ada perbedaan nilai rata-rata post test kelompok 

eksperimen dengan nilai rata-rata post test kelompok kontrol). 

Pernyataan uji analisis uji t-test  adalah  Ho diterima jika - t1-½α < t < 

t1-½α dimana t1-½α didapat dari daftar distribusi dengan dk = (n1+n2-2) 

dan peluang (1-½α). untuk harga-harga t lainnya Ho ditolak (Sudjana 

2005: 239). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Tahap Awal 

Sebelum perlakuan diberikan kepada kedua kelompok penelitian, 

kedua kelompok tersebut diberikan pre-test terlebih dahulu. Pre-test pada 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dari kedua 

kelompok penelitian yaitu kelompok kontrol pembelajaran dengan media 

alat sebenarnya dan kelompok eksperimen pembelajaran dengan media 

animsi. 

Setelah data pre-test diperoleh kemudian dilakukan uji-t untuk 

mengetahui kemampuan awal kedua kelompok tersebut. Hasil uji-t nilai 

pre-test antara kelompok kontrol pembelajaran dengan media alat 

sebenarnya dan kelompok eksperimen pembelajaran dengan media 

animasi.  

Tabel 8. Hasil Uji-t Nilai Pre test  

Data Kelompok Rata-rata thitung ttabel Kriteria 

Pre test 
Kontrol 47.27 

0.70 1.99 Tidak berbeda 

nyata Eksperimen 48.71 

 

Dari Tabel 8, didapatkan bahwa hasil uji-t pada hasil belajar Pre-Test 

-ttabel(0,025:43)  = - 1,99 <  thitung(0,025:43) = 0,70 < ttabel(0,025:43)  = 1.99  sehingga 

disimpulkan bahwa H0 diterima atau kedua kelompok penelitian berada 

pada kemampuan awal yang sama disajikan pada lampiran. 
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2. Analisis Tahap Akhir 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui perbedaan peningkatan 

hasil belajar menggunakan alat ukur elektronik antara kelompok kontrol 

pembelajaran dengan menggunakan media alat sebenarnya dan kelompok 

eksperimen pembelajaran dengan media animasi. Langkah yang dilakukan 

adalah dengan membandingkan rata-rata hasil belajar dari kedua kelompok 

tersebut terlihat pada diagram berikut. 

 

Gambar 26. Diagram Rata-rata Hasil Belajar Pre Test dan Post Test 

Hasil belajar kompetensi dasar menggunakan alat-alat ukur elektronik 

pada kelompok eksperimen yang diberikan dengan media animasi dan 

pada kelompok kontrol dengan media alat sebenarnya terjadi peningkatan 

yang signifikan dapat dilihat pada tabel 9. 
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Tabel 9. Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Kelompok 
Nilai rata-rata 

Pre-Test 

Nilai rata-rata 

Post-Test 
Peningkatan 

Persentase 

Peningkatan 

Kontrol 47.27 70.23 22,95 48,56 % 

Eksperimen 48.71 80.53 31,82 65,32 % 

 

Pada Tabel 9 terlihat terjadi peningkatan rata-rata hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran menggunakan alat ukur elektronik dari kelompok 

kontrol setelah dilakukan pembelajaran dengan media alat sebenarnya. 

Nilai rata-rata yang diperoleh pada pre-test = 47,27 menjadi nilai rata-rata 

post-test = 70,23, dengan demikian terjadi peningkatan sebesar = 22,95 

atau 48,96%. 

Besarnya peningkatan hasil belajar menggunakan alat ukur elektronik 

pada kelompok kontrol pembelajaran dengan menggunakan alat 

sebenarnya dapat dilihat pada Grafik 1. 

 

Grafik 1. Peningkatan Hasil Belajar Kelompok Kontrol 
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Pada Tabel 9 juga terlihat bahwa terjadi peningkatan rata-rata hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran menggunakan alat ukur elektronik dari 

kelompok eksperimen setelah dilakukan pembelajaran menggunakan 

media animasi. Nilai rata-rata yang diperoleh pada pre-test = 48,71 

menjadi nilai rata-rata post-test = 80,53, dengan demikian terjadi 

peningkatan sebesar = 31,82 atau 65,32%. Besarnya peningkatan tersebut 

dapat dilihat pada Grafik 2. 

 

Grafik 2. Peningkatan Hasil Belajar Kelompok Eksperimen 

Berdasarkan peningkatan rata-rata hasil belajar yang diperlihatkan 

pada Tabel 8, dapat disimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa 

menggunakan alat ukur elektronik dengan pembelajaran menggunakan 

media animasi atau kelompok eksperimen lebih tinggi daripada 

pembelajaran menggunakan media alat sebenarnya atau kelompok kontrol. 

Besarnya peningkatan hasil belajar tersebut terlihat pada Grafik 3. 
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Grafik 3. Perbandingan Peningkatan Hasil Belajar Kelompok Kontrol 

dengan Kelompok Eksperimen 

 

Pembebelajaran pada kelompok eksperimen  menggunakan metode 

ceramah, penyampaiannya dibantu dengan media animasi yang lebih 

interaktif, dengan materi yang runtut, disertai gambar serta animasi gerak 

pada proses pengukuran yang tercantum pada media berbasis adobe flash. 

Penerimaan siswa terhadap materi yang dipelajari memberikan dampak 

positif. Media animasi juga dianggap efektif karena materi dan contoh 

penggunaan alat ukur elektronik mampu ditampilkan dengan 

menggunakan LCD proyektor sehingga seluruh siswa yang berada di kelas 

dapat memperhatikan.  

Ketika proses pembelajaran didalam kelas dapat secara jelas 

mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Media ini 

dipermudah melalui animasi yang menggambarkan proses penggunaan alat 

ukur elektronik. Kondisi inilah yang disinyalir menjadi penyebab mengapa 
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hasil belajar pada kelompok eksperimen cenderung lebih tinggi 

dibandingkan dengan pembelajaran pada kelompok kontrol.  

b. Uji Normalitas 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji prasyarat 

yaitu normalitas data. Dengan menggunakan uji chi kuadrat apabila 

diperoleh nilai  
2
 hitung < 

2
tabel dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi 

normal. Hasil uji normalitas data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

dan terangkum pada tabel 10. 

Tabel 10. Uji Normalitas Data 

Kelompok Data 
2

hitung dk 
2

tabel Kriteria 

Eksperimen 
Pre test 6.136 5 11.07 Normal 

Post test 6.875 5 11.07 Normal 

Kontrol 
Pre test 5.023 5 11.07 Normal 

Post test 6.672 5 11.07 Normal 

 

Terlihat dari tabel diatas, nilai 
2
hitung dari masing-masing data pre 

test dan post test pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol 

masih di bawah 
2
tabel pada taraf signifikansi 5% dengan dk = k-1 = 6-1 = 

5 yaitu 11,07, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal 

sehingga untuk pengujian selanjutnya digunakan statistik parametrik yakni 

uji t. 

c. Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

eksperimen mempunyai tingkat varians yang sama atau tidak, sehingga 

dapat digunakan untuk menentukan rumus uji hipotesis yang akan 
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digunakan. Kriteria pengujiannya adalah untuk α = 5% dengan dkpembilang = 

n-1, dkpenyebut = n-1, Ho diterima apabila Fhitung ≤ Ftabel yang berarti kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama besar. 

Tabel 11. Ringkasan Hasil Uji Homogenitas Varians 

Kelompok Varians dk F hitung F tabel 

Kontrol 82,89 44 
1,24 1,83 

Eksperimen 102,81 44 

 

Berdasarkan hasil analisis data post-test yang dilakukan diperoleh 

Fhitung sebesar 1,24 < Ftabel  sebesar 1,83. Simpulan uji homogenitas ini 

adalah populasi penelitian mempunyai kesamaan varians atau kedua 

kelompok masuk dalam kriteria homogen disajikan pada lampiran 17. 

d. Uji Hipotesis 

Hipotesis yang menyatakan ada perbedaan hasil belajar antara 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan media alat sebenarnya dan 

media animasi diuji menggunakan uji t. Hasilnya dapat dilihat pada 

lampiran dan terangkum pada tabel 12. 

Tabel 12. Hasil Uji t 

Data Kelompok Rata-rata thitung ttabel Kriteria 

Pre test 
Eksperimen 48.71 

0.70 1.99 Tidak berbeda 

nyata Kontrol 47.27 

Post test 
Eksperimen 80.53 

5.02 1.99 Berbeda nyata 
Kontrol 70.23 

 

Berdasarkan pada tabel 12, nilai thitung data pre test sebesar 0,70 < 

ttabel (1,99) yang berarti bahwa rata-rata pre test antara kedua kelompok 

tidak berbeda nyata. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sebelum 
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dilakukan pembelajaran kedua kelompok benar-benar berangkat dari 

kondisi awal yang sama atau tidak berbeda nyata. 

Berdasarkan hasil uji t untuk data post test diperoleh thitung = 5,02 > 

ttabel = 1,99 yang berarti bahwa setelah dilakukan pembelajaran dengan 

media animasi, hasil belajar siswa lebih besar secara nyata dibandingkan 

dengan pembelajaran dengan media alat sebenarnya. 

B. Pembahasan 

Pembelajaran alat ukur elektronik merupakan suatu kompetensi 

yang membutuhkan suatu media yang tepat karena pada pembelajaran ini 

sangat berkesinambungan dengan kompetensi praktek. Selain itu juga 

materi ini terdapat alat-alat yang sangat riskan terjadi kerusakan sehingga 

siswa dituntut menguasai cara penggunaan dan fungsi dari bagian-

bagiannya. Penggunaan  metode ceramah dengan media alat sebenarnya 

dan papan tulis masih menjadi pilihan utama guru untuk menyampaikan 

materi pelajaran. 

Media alat sebenarnya yaitu suatu pembelajaran dengan 

memanfaatkan objek atau benda sebenarnya sebagai media dalam proses 

pembelajaran. Dari objek benda ini kemudian dijelaskan oleh guru kepada 

siswa. Pada proses pembelajaran ini siswa dapat melihat alat 

sesungguhnya secara langsung dan melihat bagian-bagian dari alat 

tersebut, ketika menjelaskan cara pengukuran alat ukur tersebut guru harus 

menggambarkan pada papan tulis sehingga dirasa peneliti kurang efisien. 

Selain itu pada media ini siswa akan bergantung dari pembelajaran verbal  
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guru sehingga terkadang ada hal yang terlupakan untuk dijelaskan karena 

penjelasan tidak runtut.  

Selain itu juga terdapat media animasi, media animasi yaitu suatu 

seni memanipulasi gambar menjadi seolah-olah hidup dan bergerak. 

Animasi ini dapat digunakan dengan tujuan pendidikan yaitu digunakan 

sebagai media pembelajaran. Media animasi pada proses pembelajaran 

yaitu dengan membuat gambar tiruan dari suatu alat yang akan dipelajari 

dan gambar tersebut dibuat seolah-olah hidup. Selain itu dari gambar 

tersebut dapat disisipi catatan yang mendukung sehingga siswa dapat 

memperhatikan gambar dan membaca keterangan sehingga siswa tidak 

tergantung pembelajaran verbal dari guru. Media ini juga dinilai menarik 

sehingga siswa akan tertarik mempelajarinya. Jika dilihat dari sisi lain 

media ini terlihat lebih efektif dan efisien karena materi yang disampaikan 

dapat secara runtut dan guru tidak lagi menggambarkan cara 

penggunaannya pada papan tulis. Selain itu juga ketika sudah jadi animasi 

bisa digunakan selamanya tanpa membuat ulang. Jika dilihat dari 

kekurangannya media ini terlalu rumit karena sebelum proses 

pembelajaran seorang guru dituntut untuk merancang animasi yang akan 

digunakan sebagai media, guru juga dituntut harus menguasai komputer. 

Melihat dari pernyataan tersebut Permasalahan yang terjadi adalah kurang 

efisiennya pembelajaran menggunakan alat ukur elektronik dengan media 

alat sebenarnya. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian untuk 

membuktikan kebenaran dengan membandingkan kedua media tersebut 
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sehingga dihasilkan media mana yang lebih mudah untuk dipahami oleh 

siswa. 

Penelitian yang dilakukan yaitu komparasi hasil belajar siswa pada 

kompetensi dasar menggunakan alat ukur elektronik dengan media alat 

sebenarnya dan media animasi menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil 

analisis tahap awal dari hasil pre-test antara kelompok kontrol 

pembelajaran dengan menggunakan media alat sebenarnya dan kelompok 

eksperimen pembelajaran dengan media animasi menunjukkan bahwa 

kemampuan awal dari dua kelompok penelitian tersebut adalah sama. 

Sehingga dengan tidak adanya perbedaan kemampuan awal maka kedua 

kelompok penelitian tersebut telah memenuhi kriteria untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut.  

Hasil analisis deskriptif diketahui bahwa hasil pre-test dan post-test 

pada kedua kelompok penelitian mengalami peningkatan. Namun besarnya 

peningkatan berbeda antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

Hasil analisis pre-test dan post-test kelompok eksperimen pembelajaran 

menggunakan alat ukur elektronik dengan media animasi menunjukkan 

peningkatan yang lebih besar. Besarnya peningkatan rata-rata kelompok 

eksperimen dari rata-rata awal 48,71 menjadi 80,53 prosentase 

peningkatan sebesar 65,32%. Dari sini diketahui bahwa penggunaan media 

animasi mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Peningkatan nilai hasil belajar siswa menggunakan alat ukur 

elektronik dengan menggunakan media animasi dimungkinkan karena 
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media ini mampu memberikan gambaran kepada siswa yang sebelumnya 

belum pernah mengetahui tentang penggunaan alat ukur elektronik. 

Tampilan dalam media animasi yang disajikan mencakup pengetahuan 

mengenai alat ukur elektronik, penjelasan mengenai langkah-langkah 

pengukuran mulai dari tahap persiapan, proses, hingga pembacaan hasil 

pengukuran. Gambaran ini mampu memberikan pemahaman dan motivasi 

belajar siswa karena media animasi memiliki kelebihan menarik dan 

efektif. Media animasi dianggap efektif karena materi dan contoh 

penggunaan alat ukur mampu ditampilkan dengan menggunakan LCD 

proyektor sehingga seluruh siswa yang berada di kelas dapat 

memperhatikan. 

Sebaliknya hasil analisis deskriptif post-test pada kelompok kontrol 

pembelajaran alat ukur elektronik dengan media alat sebenarnya 

menunjukkan hasil peningkatan yang lebih rendah dibandingkan dengan 

kelompok eksperimen pembelajaran dengan media animasi. Dapat dilihat 

bahwa pada kelompok kontrol terjadi peningkatan nilai hasil belajar dari 

rata-rata awal 47,27 menjadi 70,23 prosentase peningkatan sebesar 

48,56%. Hal tersebut dimungkinkan karena pembelajaran dengan media 

alat sebenarnya kurang efektif pada pembelajaran dengan kelompok 

belajar yang jumlah siswanya banyak seperti pada penelitian ini, sehingga 

pembelajaran monoton untuk siswa yang duduk didepan saja sedangkan 

siswa yang duduk dibagian belakang kurang memperhatikan materi yang 

disampaikan. Media alat sebenarnya juga dirasa kurang efisien karena 
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ketika menjelaskan cara menggunakan alat ukur tersebut harus 

menggambarkan di papan tulis. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji kesamaan rata-rata kelompok 

kontrol pembelajaran dengan media alat sebenarnya dan kelompok 

eksperimen pembelajaran dengan media animasi menunjukkan adanya 

perbedaan kemampuan dalam memahami materi menggunakan alat ukur 

elektronik antara kedua kelompok penelitian tersebut. Hal tersebut 

menguatkan hasil analisis deskriptif sebelumnya bahwa ada perbedaan 

hasil belajar menggunakan alat ukur elektronik dengan media alat 

sebenarnya dan media animasi. Peningkatan kemampuan memahami 

menggunakan alat ukur elektronik kelompok eksperimen pembelajaran 

dengan media animasi lebih tinggi daripada kelompok kontrol 

pembelajaran dengan media alat sebenarnya dimungkinkan karena 

kelompok belajar dengan jumlah siswa yang banyak membutuhkan sebuah 

media yang tepat. pembelajaran dengan media animasi dinilai lebih mudah 

untuk dipahami dan dimengerti karena contoh penggunaan alat ukur 

mampu ditampilkan dengan menggunakan LCD proyektor sehingga 

seluruh siswa yang berada di kelas dapat memperhatikan dan termotivasi. 

Selain itu peningkatan yang terjadi antara kedua kelompok 

penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya 

tentang pembelajaran menggunakan media animasi yang dilakukan Anam 

dkk (2009: 11) menyimpulkan bahwa penggunaan metode pembelajaran 

ceramah yang dilengkapi media animasi ternyata menghasilkan rata-rata 
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kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan metode 

pembelajaran ceramah biasa yang selama ini digunakan oleh sebagian 

besar guru teknik otomotif. 

Penelitian lain yang serupa juga pernah dilakukan oleh Winarto 

(2009: 15) dengan judul penelitian peningkatan kemampuan membaca 

jangka sorong melalui penggunaan multimedia pada mata pelajaran 

penggunaan dan pemeliharaan alat ukur bagi siswa kelas X teknik mekanik 

Otomotif SMK Pelita Nusantara 2 Semarang semester 1 pada tahun 

2008/2009. Pada penelitiannya Winarto Menyimpulkan bahwa 

penggunaan multimedia nilai hasil belajar siswa menunjukan peningkatan 

secara signifikan. Hal ini dapat terlihat dari hasil belajar kondisi awal dan 

kondisi akhir terdapat peningkatan hasil belajar dari rata-rata nilai 62 

menjadi 72,25 terjadi peningkatan sebesar 16,53%. Menurut Blank (1991) 

dalam Winarto (2009: 13) multimedia adalah merupakan gabungan dari 

suara-suara, video, animasi, teks, dan gambar yang dijadikan satu sehingga 

lebih menarik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga dari 

pernyatan kedua penelitian tersebut dapat membenarkan bahwa 

penggunaan media pembelajaran terutama animasi dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memahami materi menggunakan alat ukur 

elektronik. 

Melalui pembelajaran dengan media animasi  menyebabkan siswa 

menjadi lebih fokus mengikuti pembelajaran, sehingga hasil yang dicapai 

menjadi lebih optimal. Seperti halnya pendapat Hamalik (dalam Arsyad, 
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2011:25) menyatakan bahwa media pembelajaran memiliki manfaat 

meletakkan dasar-dasar yang kongkrit untuk berpikir, untuk itu 

mengurangi verbalisme. Cara penggunaan alat ukur elektronik ketika 

melakukan sebuah pengukuran merupakan suatu hal yang harus dipahami. 

Melalui media animasi ini dapat memberikan penjelasan secara lebih 

konkrit serta dapat mengurangi verbalistik jika dibandingkan dengan 

media alat sebenarnya. Media animasi yang digunakan secara 

visualisasinya dapat menarik perhatian siswa. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Hamalik (dalam Arsyad, 2011: 25) yang menyatakan bahwa 

manfaat media pembelajaran adalah memperbesar perhatian siswa, 

meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh 

karena itu membuat pelajaran lebih mantap. 

Penggunaan media animasi ini juga memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi sehingga lebih efektif dan menghemat waktu atau 

lebih efisien karena materi tidak perlu digambarkan terlebih dahulu pada 

papan tulis, cukup dengan menampilkan media animasi semua materi yang 

diajarkan dapat terlihat. Menurut Kemp dan Dayton (1985) dalam Hidayat 

(2010) dalam Kamriatiramli (2011) Keluhan yang selama ini sering kita 

dengar dari guru adalah, selalu kekurangan waktu untuk mencapai target 

kurikulum. Sering terjadi guru menghabiskan banyak waktu untuk 

menjelaskan suatu materi pelajaran. Hal ini sebenarnya tidak harus terjadi 

jika guru dapat memanfaatkan media secara maksimal. Dengan media, 

guru tidak harus menjelaskan materi pelajaran secara berulang ulang, 
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sebab hanya dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih 

mudah memahami pelajaran. 

Pengujian hipotesis juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

terhadap nilai hasil belajar siswa antara kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen. Perbedaan tersebut terlihat dengan adanya peningkatan 

terhadap hasil belajar menggunakan alat ukur elektronik pada kelompok 

eksperimen. Hal ini menguatkan hasil analisis deskriptif sebelumnya 

bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa pembelajaran menggunakan alat 

ukur elektronik dengan media animasi pada kelompok eksperimen dan 

media alat sebenarnya pada kelompok kontrol. 

Dengan demikian penelitian ini secara umum dapat disimpulkan 

bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa dengan media animasi dan media 

alat sebenarnya pada pembelajaran kompetensi dasar menggunakan alat 

ukur elektronik siswa kelas X Teknik Kendaraan Ringan SMK Nusantara 

1 comal tahun 2012. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil belajar siswa dengan media alat sebenarnya yaitu dari rata-rata awal 

sebesar 47,27 menjadi 70,23 prosentase peningkatan sebesar 48,56%. 

2. Hasil belajar siswa dengan media animasi yaitu dari rata-rata awal sebesar 

48,71 menjadi 80,53 prosentase peningkatan sebesar 65,32%. 

3. Ada perbedaan hasil belajar siswa pada kompetensi dasar menggunakan 

alat ukur elektronik dengan media alat sebenarnya prosentase peningkatan 

sebesar 48,56% dan media animasi prosentase peningkatan sebesar 

65,32%. 

B. Saran 

Adapun saran – saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan 

pemikiran yang berkaitan dengan penelitian, yaitu antara lain: 

1. Pada kelompok belajar yang jumlah siswanya cukup banyak sebaiknya 

menggunakan media animasi dalam proses pembelajarannya, mengingat 

media animasi dinilai lebih efisien karena contoh penggunaan alat ukur 

mampu ditampilkan dengan menggunakan LCD proyektor sehingga 

seluruh siswa yang berada di kelas dapat memperhatikan dan termotivasi. 

2. Guru/ pengajar dapat mengembangkan penggunaan media animasi untuk 

materi alat ukur lain seperti alat ukur mekanik, sehingga dapat 

mempermudah siswa dalam memahami apa yang dipelajar.
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Lampiran 1. Daftar Siswa Uji Coba Instrumen 

Kelas XI TKR 3 

No Nis Nama 
1 10. 7524 Dwi Agung Ihsani 

2 11. 7958 Abdul Ghofur 

3 11. 7959 Abdul Latif 

4 11. 7960 Abib Gunawan 

5 11. 7961 Ahmadi 

6 11. 7962 Ahyat Faridin 

7 11. 7963 Aji Purnomo 

8 11. 7964 Anggi Novian 

9 11. 7965 Arif Setiawan 

10 11. 7966 Aslori 

11 11. 7967 Danang Anjasmoro 

12 11. 7968 Danu Setiawan 

13 11. 7969 Diwa Eltony 

14 11. 7970 Fajar Musodik 

15 11. 7971 Frido Arief Fiansyah 

16 11. 7972 Haekal 

17 11. 7973 Heri Mulyono 

18 11. 7974 Ibnu Utomo 

19 11. 7975 Iqbal Prastianto 

20 11. 7976 Iwan Setiawan 

21 11. 7977 Jefri Sutopo 

22 11. 7978 Muhamad Syaifudin 

23 11. 7979 Misbachul Akrom 

24 11. 7980 Mohamad Irfan Siswo Carito 

25 11. 7981 Muchammad Hasan Basri 

26 11. 7982 Muhammad Miftah Khutorik 

27 11. 7983 Muhammad Afandi 

28 11. 7984 Muhsmmsd Agung Firmansyah 

29 11. 7985 Muhamad Ilman 

30 11. 7986 Muh. Alwi Zamallulel 

31 11. 7987 Mukminun 

32 11. 7988 Nanda Miftahfauzi Al Aziz 

33 11. 7989 Nurudin 

34 11. 7990 Rahmat Santosa 

35 11. 7991 Rendi Kurniawan 

36 11. 7992 Royful Kurniawan 

37 11. 7993 Rudi Komaruddin 

38 11. 7994 Slamet Widodo 

39 11. 7995 Sobirin 

40 11. 7996 Taufik 

41 11. 7997 Tito Ekomaulana 

42 11. 7998 Toni Puji Rahesta 

43 11. 8001 Wisnu Aji Pamungkas 

44 11. 8002 Wito Wibowo 
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Lampiran 2. Daftar Siswa Kelompok Kontrol 

Kelas X TKR 3 

No Pendaftaran Nama 
1 2250 Adang Setiawan 

2 1034 Agung Aji Prayogo 

3 1251 Agus Winarto 

4 1170 Ahmad Diqyah Aenurrofiq 

5 1032 Ahmad Rozali 

6 2020 Alan Akbar Arisandi 

7 1009 Ari Fathunnajib 

8 1267 Arif Maulana 

9 1196 Ashar Aziz 

10 1005 Bagas Prastyo 

11 1048 Bagus Hadi Pribowo 

12 2176 Budi Prasetya 

13 1038 Ciswanto 

14 1081 Dian Faiqi 

15 1258 Krisdianto 

16 1098 Dwi Setiawan 

17 1047 Eko Purwanto 

18 1123 Faizal Nurhadi 

19 2237 Fendri Irawan 

20 2027 Gatot Adi Setyo 

21 1044 Hasan Rismanto 

22 1120 Imam Khairama 

23 1042 Irvan Rizki 

24 1087 Khoirul Imam 

25 2073 M. Irfan Saifudin 

26 2132 M. Rikiyo 

27 1269 Moh. Firdaus 

28 1018 Muamarudin 

29 2010 Muhammad Agus Falafudin 

30 1112 Muhammad Junaedi 

31 2021 Muhammad Syaefudin 

32 2199 Nanang Septiawan 

33 1022 Nukman Nursofyan 

34 3020 Pendi Utomo 

35 2057 Rinto Pangestu 

36 1276 Rudi Prasetyo 

37 1045 Sigit Haryanto 

38 1099 Sofyan Aditiyo 

39 1101 Suyanto 

40 1025 Teguh Nur Hasan 

41 2092 Tri Hadi Wijayanto 

42 2018 Veri Agustiawan 

43 3019 Wildanul Mukholadun 

44 2093 Yusroni al-Arobi 
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Lampiran 3. Daftar Siswa Kelompok Eksperimen 

Kelas X TKR 2 

No Pendaftaran Nama 
1 2164 Abdullah Al Ghuzawani 

2 1027 Afif Khusaeri 

3 2062 Agus Purnomo 

4 3062 Ahmad Condro Widiyanto 

5 1026 Ahmad Reo Salafudin 

6 2172 Akmad Rifai 

7 2145 Andyka Bayu Prasetya 

8 1119 Ari Susyanto 

9 1011 Aris Pujiono 

10 2067 Badar Teguh 

11 1191 Bagus Afrizal 

12 1171 Bambang Erwanto 

13 2074 Cipto Prabowo 

14 1273 Denis Listiadi 

15 1080 Dian Lukito 

16 1234 Dimas Kamandanu 

17 2033 Eko Kurniadi 

18 2159 Erik Saputra 

19 2054 Febriyanto Khumansah 

20 2113 Galih Purwoko 

21 1169 Hadi Wiguno 

22 1259 Iin Suhartono 

23 1085 Imron Rosadi 

24 1248 Jaenal Arifin 

25 2179 Kusnoto 

26         2157   M. Noer Devianto 

27 1072 Moh. Sukandar 

28 1165 Muamar 

29 2037 Muhamad Eka Nursidik 

30 1270 Muhammad Amin 

31 2063 Muhammad Fauzi Yunan 

32 2009 Muhammad Rifai 

33 2142 Murjito 

34 2134 Noval Mubarok 

35 1162 Nurul Bayan 

36 2160 Restu Aditia 

37 2222 Rizki Zakaria 

38 1012 Saipul Ardiansyah 

39 2159 Slamet Widodo 

40 2979 Susandi 

41 1187 Syekhi Widodo 

42 1035 Tri Atmojo 

43 1141 Ulil Albab 

44 2116 Wildan Gustiano Arifin 
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SOAL TES 

KOMPETENSI MENGGUNAKAN ALAT UKUR ELEKTRONIK 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Baca dan pahamilah setiap pertanyaan yang tersedia. 

2. Pilihlah satu jawaban yang menurut saudara paling benar dan berilah tanda 

silang (X) pada kolom yang disediakan. 

3. Kerjakan soal menurut kemampuan anda tanpa pengaruh orang lain. 

4. Kumpulkan kembali soal dan jawaban saudara setelah selesai dikerjakan. 

B. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling 

benar ! 

1. Alat ukur elektronik merupakan suatu alat yang bekerja atas dasar pada.. 

a. Energi potensial   d. Gaya putar  suatu benda 

b. Tekanan pada suatu benda  e. Sudut yang terbentuk 

c. Arus listrik yang mengalir 

2. Berikut merupakan alat ukur yang termasuk dalam alat ukur elektronik, 

kecuali.. 

a. Multitester    d. Compression tester 

b. Tachometer    e. Timing light 

c. Dwell tester 

3.  Berikut merupakan fungsi dari multitester, kecuali.. 

a. Mengukur tegangan AC  d. Mengukur kuat arus 

b. Mengukur tegangan DC  e. Mengukur tahanan 

c. Mengukur sudut cam pengapian 

4. Apa fungsi dari alat ukur timing light.. 

a. Mengukur sudut cam pengapian d. Mengukur kuat arus 

b. Memeriksa saat pengapian e. Mengukur tahanan 

c. Mengukur putaran mesin 

5. Untuk mengetahui RPM (rotasi per menit) pada suatu kendaran 

menggunakan alat ukur yaitu.. 

a. Multitester    d. Compression tester 

b. Tachometer    e. Timing light 

c. Dwell tester 

6. Berapa daerah pengukuran tegangan DC pada multitester.. 

a. 0 - 50     d. 5 - 50 

b. 0 - 500    e. 5 - 500 

c. 0 – 5000 

7. Apa yang dimaksud dengan kalibrasi.. 

a. Pemilihan range selector  d. Pengetesan hubungan 

b. Pengukuran tahanan   e. Memposisikan 0 jarum skala 



70 

 

 

 

c. Memposisikan test lead 

8. Perhatikan gambar berikut! 

 
Dari gambar diatas yang dihubungkan ke positif baterai, negatif baterai dan 

busi nomer 1 secara berurutan ditunjukan oleh nomer.. 

a. 2, 3, 4    d. 1, 2, 3 

b. 4, 3, 2    e. 3, 2, 4 

c. 3, 4, 2 

9. Dari gambar diatas yang ditunjukan nomer 1 berfungsi sebagai.. 

a. Kalibrasi    d. pengukur kuat arus 

b. Saklar    e. Tahanan 

c. variasi 

10. Pada Tach-Dwell terdapat 2 kabel yaitu positif dan negatif, kemana kedua 

kutub ini dihubungkan ketika menggunakan alat ukur ini.. 

a. Negatif coil dan masa  d. IG dan masa 

b. Positif dan negatif baterai  e. Positif coil dan IG 

c. Positif dan negatif coil 

11. Ketika melakukan pengukuran arus baterai yang diketahui 12 V DC, range 

selector harus diarahkan pada.. 

a. 2.5     d. 50 

b. 5     e. 100 

c. 10 

12. Kapan kalibrasi ini dilakukan pada alat ukur.. 

a. Akhir pengukuran   d. Setelah pengukuran 

b. Tengah Pengukuran   e. Kapan saja 

c. Sebelum pengukuran 

13. Ketika pengukuran tahanan didapat 10 Ω range selector diarahkan pada X 

10, berapa tahanan dari komponen tersebut.. 

a. 1Ω    d. 1 K Ω 

b. 10 Ω    e. 10 K Ω 

c. l00 Ω 

14. Dilhat dari jenisnya, hasil pengukuran multitester dapat ditunjukan dengan 

jarum skala yang biasa disebut dengan jenis.. 

a. Digital   c. Analog  e. Branded 
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b. Clasik   d. Calibration 

15. Perhatikan gambar berikut! 

 
Dari gambar diatas range selector, ohm calibration knob, pointer dan pointer 

calibration screw, secara berurutan ditunjukan oleh nomer.. 

a. 3, 4, 1, 8    d. 3, 5, 7, 8 

b. 3, 1, 6, 8    e. 3, 5, 8, 6 

c. 5, 6, 7, 8 

16. Dari gambar diatas yang ditunjukan nomer 5 berfungsi untuk.. 

a. Memposisikan skala   d. Pengetesan hubungan 

b. Pengukuran tegangan  e. Memilih daerah pengukuran 

c. Mengkalibrasi ohm 

17. Perhatikan gambar berikut! 

 
Dari gambar diatas jika range selector diarahkan pada 2,5 DC V, skala 

maksimum yang digunakan adalah 10, berapa hasil pengukuran dari 

komponen tersebut.. 

a. 6 V     d. 4 V 

b. 1.5 V     e. 150 V 

c. 15 V 

18. Dari gambar diatas jika range selector diarahkan pada X 10 Ω, berapa hasil 

pengukuran dari komponen tersebut.. 

a. 40 Ω     d. 4 Ω 

b. 150 Ω    e. 60 Ω 
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c. 15 Ω 

19. Ketika menggunakan timing light, setelah semua kabel dihubungkan dan 

bisa digunakan untuk pemeriksaan, sorotan dari timing light ini diarahkan 

pada.. 

a. Flywheel   d. Cylinder head 

b. Centrifugal advancer  e. Rocker arm 

c. Pully crankshaft 

20. Perhatikan gambar berikut! 

 
Dari gambar diatas merupakan proses pengukuran.. 

a. Tegangan AC   d. Kuat arus DC 

b. Tegangan DC   e. Tahanan 

c. Kontinuitas 

21. Multitester memiliki 2 jenis yaitu.. 

a. Besar dan kecil   d. Analog dan jarum 

b. Kanan dan kiri   e. Digital dan angka 

c. Analog dan digital 

22. Arus listrik dinyatakan dalam satuan.. 

a. Ampere    d. Decibel 

b. Tegangan    e. Tahanan 

c. Volt 

23. Secara teoritis untuk mempermudah pembelajaran, pengukur nilai tahanan/ 

resistansi (Ohm meter) ditampilkan dengan simbol.. 

 

 
 

24. Ketika menggunakan timing light untuk menyetel maju dan mundurnya 

sudut pengapian bagian mana yang harus diputar.. 

a. Distributor    d. Pully crankshaft 
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b. Vacum advancer   e. Busi nomer satu 

c. front cover 

25. Perhatikan gambar berikut! 

 
Dari gambar tersebut function switch, Cylinder switch, meter scale dan 

adjust nut pointer ditunjukan loeh nomer.. 

a. 1,8,2,6    d. 3,5,2,8 

b. 1,2,3,5    e. 2,8,3,4 

c. 3,5,8,2 

26. Berdasarkan gambar diatas gambar nomer 3 berfungsi untuk.. 

a. Kalibrasi proses nul   d. mengatur kedudukan jarum 

b. Memilih jumlah silinder  e. Memilih posisi pengukuran 

c. Penjepit kabel 

27. Dengan memperhatikan gambar diatas yang yang dihubungkan dengan 

negatif coil ditunjukan nomer.. 

a. 5     d. 7 

b. 4     e. 6 

c. 3 

28. Jika dilihat dari jenis-jenisnya timing light mempunya 2 jenis yaitu.. 

a. Digitaldan analog   d. branded dan klasik 

b. Besar dan kecil   e. Kiri dan kanan 

c. Internal dan external baterai 

29. Berikut merupakan fungsi dari meter scale, kecuali.. 

a. Membaca hasil pengukuran resistansi 

b. Membaca hasil pengukuran tegangan AC 

c. Membaca hasil pengukuran arus 

d. Membaca batas pengukuran tahanan 

e. Membaca hasil pengukuran tegangan DC 

30. Walaupun cenderung lebih berat alat ukur ini juga hanya memiliki satu 

kabel, yaitu kabel menuju busi merupakan jenis timing light dari.. 

a. Internal baterai   d. Analog 
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b. External baterai   e. Klasik 

c. Digital 

31. Selain digunakan untuk mengukur rotasi putaran per menit tachometer juga 

biasanya digunakan untuk...kecuali 

a. Idle speed     d. keseimbangan tenaga 

b. Mengatur campuran bahan bakar  e. Putaran roda depan 

c. Efisiensi air cleaner 

32. Jika hasil pengukuran sudut dwell kecil ini berarti.. 

a. Celah kontak point kecil        d. Celah kontak point collapse 

b. Celah kontak point besar           e. Celah kontak point rusak 

c. Celah kontak point luas 

33. Pada selector alat ukur AVO meter terdapat huruf K yang mempunyai nilai 

besaran.. 

a. 1000 Ω          d. 10.000 Ω 

b. 100 Ω             e. 1 Ω 

c. 10 Ω 

34. Cylinder switch pada alat ukur tach-dwell berfungsi untuk.. 

a. Mengatur arus    d. memilih jumlah silinder 

b. Mengatur campuran bahan bakar  e. memilih jenis mesin 

c. Mengatur Efisiensi air cleaner 

35. Ketika melakukan pemeriksaan coil dan kabel busi pada sistem pengapian, 

alat ukur yang digunakan yaitu.. 

a. Tachometer     d. Timing light 

b. Dwell tester     e. Dial indicator 

c. AVO meter 

 

 

 

 

——Selamat Mengerjakan—— 
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SOAL TES 

KOMPETENSI MENGGUNAKAN ALAT UKUR ELEKTRONIK 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Baca dan pahamilah setiap pertanyaan yang tersedia. 

2. Pilihlah satu jawaban yang menurut saudara paling benar dan berilah tanda 

silang (X) pada kolom yang disediakan. 

3. Kerjakan soal menurut kemampuan anda tanpa pengaruh orang lain. 

4. Kumpulkan kembali soal dan jawaban saudara setelah selesai dikerjakan. 

B. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang 

paling benar ! 

1. Alat ukur elektronik merupakan suatu alat yang bekerja atas dasar pada.. 

a. Energi potensial   d. Gaya putar  suatu benda 

b. Tekanan pada suatu benda  e. Sudut yang terbentuk 

c. Arus listrik yang mengalir 

2. Berikut merupakan alat ukur yang termasuk dalam alat ukur elektronik, 

kecuali.. 

a. Multitester    d. Compression tester 

b. Tachometer    e. Timing light 

c. Dwell tester 

3.  Berikut merupakan fungsi dari multitester, kecuali.. 

a. Mengukur tegangan AC  d. Mengukur kuat arus 

b. Mengukur tegangan DC  e. Mengukur tahanan 

c. Mengukur sudut cam pengapian 

4. Apa fungsi dari alat ukur timing light.. 

a. Mengukur sudut cam pengapian d. Mengukur kuat arus 

b. Memeriksa saat pengapian e. Mengukur tahanan 

c. Mengukur putaran mesin 

5. Untuk mengetahui RPM (rotasi per menit) pada suatu kendaran 

menggunakan alat ukur yaitu.. 

a. Multitester    d. Compression tester 

b. Tachometer    e. Timing light 

c. Dwell tester 

6. Berapa daerah pengukuran tegangan DC pada multitester.. 

a. 0 - 50     d. 5 - 50 

b. 0 - 500    e. 5 - 500 

c. 0 – 5000 

7. Apa yang dimaksud dengan kalibrasi.. 

a. Pemilihan range selector  d. Pengetesan hubungan 

b. Pengukuran tahanan  e. Memposisikan 0 jarum skala 

c. Memposisikan test lead 
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8. Perhatikan gambar berikut! 

 
Dari gambar diatas yang dihubungkan ke positif baterai, negatif baterai dan 

busi nomer 1 secara berurutan ditunjukan oleh nomer.. 

a. 2, 3, 4    d. 1, 2, 3 

b. 4, 3, 2    e. 3, 2, 4 

c. 3, 4, 2 

9. Dari gambar diatas yang ditunjukan nomer 1 berfungsi sebagai.. 

a. Kalibrasi    d. pengukur kuat arus 

b. Saklar    e. Tahanan 

c. variasi 

10. Pada Tach-Dwell terdapat 2 kabel yaitu positif dan negatif, kemana kedua 

kutub ini dihubungkan ketika menggunakan alat ukur ini.. 

a. Negatif coil dan masa  d. IG dan masa 

b. Positif dan negatif baterai  e. Positif coil dan IG 

c. Positif dan negatif coil 

11. Ketika melakukan pengukuran arus baterai yang diketahui 12 V DC, range 

selector harus diarahkan pada.. 

a. 2.5     d. 50 

b. 5     e. 100 

c. 10 

12. Kapan kalibrasi ini dilakukan pada alat ukur.. 

a. Akhir pengukuran   d. Setelah pengukuran 

b. Tengah Pengukuran  e. Kapan saja 

c. Sebelum pengukuran 

13. Ketika pengukuran tahanan didapat 10 Ω range selector diarahkan pada X 

10, berapa tahanan dari komponen tersebut.. 

a. 1Ω    d. 1 K Ω 

b. 10 Ω   e. 10 K Ω 

c. l00 `Ω 

14. Dilhat dari jenisnya, hasil pengukuran multitester dapat ditunjukan dengan 

jarum skala yang biasa disebut dengan jenis.. 

a. Digital   c. Analog  e. Branded 

b. Clasik   d. Calibration 
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15. Perhatikan gambar berikut! 

 
Dari gambar diatas range selector, ohm calibration knob, pointer dan pointer 

calibration screw, secara berurutan ditunjukan oleh nomer.. 

a. 3, 4, 1, 8    d. 3, 5, 7, 8 

b. 3, 1, 6, 8    e. 3, 5, 8, 6 

c. 5, 6, 7, 8 

16. Dari gambar diatas yang ditunjukan nomer 5 berfungsi untuk.. 

a. Memposisikan skala  d. Pengetesan hubungan 

b. Pengukuran tegangan  e. Memilih daerah pengukuran 

c. Mengkalibrasi ohm 

17. Perhatikan gambar berikut! 

 
Dari gambar diatas jika range selector diarahkan pada 2,5 DC V, skala 

maksimum yang digunakan adalah 10, berapa hasil pengukuran dari 

komponen tersebut.. 

a. 6 V     d. 4 V 

b. 1.5 V     e. 150 V 

c. 15 V 

18. Dari gambar diatas jika range selector diarahkan pada X 10 Ω, berapa hasil 

pengukuran dari komponen tersebut.. 

a. 40 Ω     d. 4 Ω 

b. 150 Ω    e. 60 Ω 

c. 15 Ω 
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19. Perhatikan gambar berikut! 

 
Dari gambar diatas merupakan proses pengukuran.. 

a. Tegangan AC   d. Kuat arus DC 

b. Tegangan DC   e. Tahanan 

c. Kontinuitas 

20. Multitester memiliki 2 jenis yaitu.. 

a. Besar dan kecil   d. Analog dan jarum 

b. Kanan dan kiri   e. Digital dan angka 

c. Analog dan digital 

21. Arus listrik dinyatakan dalam satuan.. 

a. Ampere    d. Decibel 

b. Tegangan    e. Tahanan 

c. Volt 

22. Secara teoritis untuk mempermudah pembelajaran, pengukur nilai tahanan/ 

resistansi (Ohm meter) ditampilkan dengan simbol.. 

 

 
 

23. Perhatikan gambar berikut! 
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Dari gambar tersebut function switch, Cylinder switch, meter scale dan 

adjust nut pointer ditunjukan loeh nomer.. 

a. 1,8,2,6    d. 3,5,2,8 

b. 1,2,3,5    e. 2,8,3,4 

c. 3,5,8,2 

24. Berdasarkan gambar diatas gambar nomer 3 berfungsi untuk.. 

a. Kalibrasi proses nul  d. mengatur kedudukan jarum 

b. Memilih jumlah silinder  e. Memilih posisi pengukuran 

c. Penjepit kabel 

25. Dengan memperhatikan gambar diatas yang yang dihubungkan dengan 

negatif coil ditunjukan nomer.. 

a. 5     d. 7 

b. 4     e. 6 

c. 3 

26. Jika dilihat dari jenis-jenisnya timing light mempunya 2 jenis yaitu.. 

a. Digital dan analog   d. branded dan klasik 

b. Besar dan kecil   e. Kiri dan kanan 

c. Internal dan external baterai 

27. Berikut merupakan fungsi dari meter scale, kecuali.. 

a. Membaca hasil pengukuran resistansi 

b. Membaca hasil pengukuran tegangan AC 

c. Membaca hasil pengukuran arus 

d. Membaca batas pengukuran tahanan 

e. Membaca hasil pengukuran tegangan DC 

28. Walaupun cenderung lebih berat alat ukur ini juga hanya memiliki satu 

kabel, yaitu kabel menuju busi merupakan jenis timing light dari.. 

a. Internal baterai   d. Analog 

b. External baterai   e. Klasik 

c. Digital 

29. Pada selector alat ukur AVO meter terdapat huruf K yang mempunyai nilai 

besaran.. 

a. 1000 Ω          d. 10.000 Ω 

b. 100 Ω             e. 1 Ω 

c. 10 Ω 

30. Cylinder switch pada alat ukur tach-dwell berfungsi untuk.. 

a. Mengatur arus    d. memilih jumlah silinder 

b. Mengatur campuran bahan bakar  e. memilih jenis mesin 

c. Mengatur Efisiensi air cleaner 

——Selamat Mengerjakan—— 
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SOAL TES 

KOMPETENSI MENGGUNAKAN ALAT UKUR ELEKTRONIK 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Baca dan pahamilah setiap pertanyaan yang tersedia. 

2. Pilihlah satu jawaban yang menurut saudara paling benar dan berilah tanda 

silang (X) pada kolom yang disediakan. 

3. Kerjakan soal menurut kemampuan anda tanpa pengaruh orang lain. 

3. Kumpulkan kembali soal dan jawaban saudara setelah selesai dikerjakan. 

B. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang 

paling benar ! 

1. Apa fungsi dari alat ukur timing light.. 

a. Mengukur sudut cam pengapian d. Mengukur kuat arus 

b. Memeriksa saat pengapian e. Mengukur tahanan 

c. Mengukur putaran mesin 

2. Apa yang dimaksud dengan kalibrasi.. 

a. Pemilihan range selector  d. Pengetesan hubungan 

b. Pengukuran tahanan  e. Memposisikan 0 jarum skala 

c. Memposisikan test lead 

3. Kapan kalibrasi ini dilakukan pada alat ukur.. 

a. Akhir pengukuran   d. Setelah pengukuran 

b. Tengah Pengukuran  e. Kapan saja 

c. Sebelum pengukuran 

4. Berikut merupakan alat ukur yang termasuk dalam alat ukur elektronik, 

kecuali.. 

a. Multitester    d. Compression tester 

b. Tachometer    e. Timing light 

c. Dwell tester 

5.  Berikut merupakan fungsi dari multitester, kecuali.. 

a. Mengukur tegangan AC  d. Mengukur kuat arus 

b. Mengukur tegangan DC  e. Mengukur tahanan 

c. Mengukur sudut cam pengapian 

6. Untuk mengetahui RPM (rotasi per menit) pada suatu kendaran 

menggunakan alat ukur yaitu.. 

a. Multitester    d. Compression tester 

b. Tachometer   e. Timing light 

c. Dwell tester 

7. Berapa daerah pengukuran tegangan DC pada multitester.. 

a. 0 - 50    d. 5 - 50 

b. 0 - 500    e. 5 - 500 

c. 0 – 5000 

Post Test 
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8. Ketika pengukuran tahanan didapat 10 Ω range selector diarahkan pada X 

10, berapa tahanan dari komponen tersebut.. 

a. 1Ω    d. 1 K Ω 

b. 10 Ω   e. 10 K Ω 

c. l00 Ω 

9. Perhatikan gambar berikut! 

 
Dari gambar diatas yang dihubungkan ke positif baterai, negatif baterai dan 

busi nomer 1 secara berurutan ditunjukan oleh nomer.. 

a. 2, 3, 4    d. 1, 2, 3 

b. 4, 3, 2    e. 3, 2, 4 

c. 3, 4, 2 

10. Dari gambar diatas yang ditunjukan nomer 1 berfungsi sebagai.. 

a. Kalibrasi    d. pengukur kuat arus 

b. Saklar    e. Tahanan 

c. variasi 

11. Pada Tach-Dwell terdapat 2 kabel yaitu positif dan negatif, kemana kedua 

kutub ini dihubungkan ketika menggunakan alat ukur ini.. 

a. Negatif coil dan masa  d. IG dan masa 

b. Positif dan negatif baterai  e. Positif coil dan IG 

c. Positif dan negatif coil 

12. Alat ukur elektronik merupakan suatu alat yang bekerja atas dasar pada.. 

a. Energi potensial   d. Gaya putar  suatu benda 

b. Tekanan pada suatu benda  e. Sudut yang terbentuk 

c. Arus listrik yang mengalir 

13. Dilhat dari jenisnya, hasil pengukuran multitester dapat ditunjukan dengan 

jarum skala yang biasa disebut dengan jenis.. 

a. Digital   c. Analog  e. Branded 

b. Clasik   d. Calibration 

14. Ketika melakukan pengukuran arus baterai yang diketahui 12 V DC, range 

selector harus diarahkan pada.. 

a. 2.5     d. 50 

b. 5     e. 100 

c. 10 
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15. Perhatikan gambar berikut! 

 
Dari gambar diatas range selector, ohm calibration knob, pointer dan pointer 

calibration screw, secara berurutan ditunjukan oleh nomer.. 

a. 3, 4, 1, 8    d. 3, 5, 7, 8 

b. 3, 1, 6, 8    e. 3, 5, 8, 6 

c. 5, 6, 7, 8 

16. Dari gambar diatas yang ditunjukan nomer 5 berfungsi untuk.. 

a. Memposisikan skala  d. Pengetesan hubungan 

b. Pengukuran tegangan  e. Memilih daerah pengukuran 

c. Mengkalibrasi ohm 

17. Perhatikan gambar berikut! 

 
Dari gambar diatas jika range selector diarahkan pada 2,5 DC V, skala 

maksimum yang digunakan adalah 10, berapa hasil pengukuran dari 

komponen tersebut.. 

a. 6 V     d. 4 V 

b. 1.5 V     e. 150 V 

c. 15 V 

18. Dari gambar diatas jika range selector diarahkan pada X 10 Ω, berapa hasil 

pengukuran dari komponen tersebut.. 

a. 40 Ω     d. 4 Ω 

b. 150 Ω    e. 60 Ω 

c. 15 Ω 
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19. Walaupun cenderung lebih berat alat ukur ini juga hanya memiliki satu 

kabel, yaitu kabel menuju busi merupakan jenis timing light dari.. 

a. Internal baterai   d. Analog 

b. External baterai   e. Klasik 

c. Digital 

20. Secara teoritis untuk mempermudah pembelajaran, pengukur nilai tahanan/ 

resistansi (Ohm meter) ditampilkan dengan simbol.. 

 

 
21. Perhatikan gambar berikut! 

 
Dari gambar diatas merupakan proses pengukuran.. 

a. Tegangan AC   d. Kuat arus DC 

b. Tegangan DC   e. Tahanan 

c. Kontinuitas 

22. Multitester memiliki 2 jenis yaitu.. 

a. Besar dan kecil   d. Analog dan jarum 

b. Kanan dan kiri   e. Digital dan angka 

c. Analog dan digital 

23. Arus listrik dinyatakan dalam satuan.. 

a. Ampere    d. Decibel 

b. Tegangan    e. Tahanan 

c. Volt 
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24. Perhatikan gambar berikut! 

 
Dari gambar tersebut function switch, Cylinder switch, meter scale dan 

adjust nut pointer ditunjukan loeh nomer.. 

a. 1,8,2,6    d. 3,5,2,8 

b. 1,2,3,5    e. 2,8,3,4 

c. 3,5,8,2 

25. Berdasarkan gambar diatas gambar nomer 3 berfungsi untuk.. 

a. Kalibrasi proses nul   d. mengatur kedudukan jarum 

b. Memilih jumlah silinder  e. Memilih posisi pengukuran 

c. Penjepit kabel 

26. Dengan memperhatikan gambar diatas yang yang dihubungkan dengan 

negatif coil ditunjukan nomer.. 

a. 5     d. 7 

b. 4     e. 6 

c. 3 

27. Pada selector alat ukur AVO meter terdapat huruf K yang mempunyai nilai 

besaran.. 

a. 1000 Ω          d. 10.000 Ω 

b. 100 Ω             e. 1 Ω 

c. 10 Ω 

28. Berikut merupakan fungsi dari meter scale, kecuali.. 

a. Membaca hasil pengukuran resistansi 

b. Membaca hasil pengukuran tegangan AC 

c. Membaca hasil pengukuran arus 

d. Membaca batas pengukuran tahanan 

e. Membaca hasil pengukuran tegangan DC 

29. Jika dilihat dari jenis-jenisnya timing light mempunya 2 jenis yaitu.. 

a. Digital dan analog   d. branded dan klasik 

b. Besar dan kecil   e. Kiri dan kanan 

c. Internal dan external baterai 
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30. Cylinder switch pada alat ukur tach-dwell berfungsi untuk.. 

a. Mengatur arus    d. memilih jumlah silinder 

b. Mengatur campuran bahan bakar  e. memilih jenis mesin 

c. Mengatur Efisiensi air cleaner 

 

 

 

 

——Selamat Mengerjakan—— 
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KOMPETENSI DASAR MENGGUNAKAN ALAT UKUR ELEKTRONIK 

Lembar Jawaban 

 

 

Nama   :     Hari/ Tanggal  : 

No. Absen  :     Paraf  : 

Kelas   :  

 

 

1. a b c d e  16. a b c d e  31. a b c d e 

2. a b c d e  17. a b c d e  32. a b c d e 

3. a b c d e  18. a b c d e  33. a b c d e 

4. a b c d e  19. a b c d e  34. a b c d e 

5. a b c d e  20. a b c d e  35. a b c d e 

6. a b c d e  21. a b c d e        

7. a b c d e  22. a b c d e        

8. a b c d e  23. a b c d e        

9. a b c d e  24. a b c d e        

10. a b c d e  25. a b c d e        

11. a b c d e  26. a b c d e        

12. a b c d e  27. a b c d e        

13. a b c d e  28. a b c d e        

14. a b c d e  29. a b c d e        

15. a b c d e  30. a b c d e        
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Lampiran 23. Silabus Menggunakan Alat-alat Ukur                 

 

SILABUS 

 

Nama Sekolah :  SMK NUSANTARA 1 COMAL 

Mata Pelajaran :  Dasar Kompetensi kejuruan Teknik Kendaraan Ringan  

Kelas/Semester :  X / 1 

Standar Kompetensi :  Menggunakan alat – alat ukur (measuring tools) 

Kode Standar Kompetesi  :  TKR-01-06 

Alokasi Waktu :  22  Jam pelajaran     

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR  MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 

ALOKASI WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 
TM 

(1) 

PS 

(2) 

PI 

(4) 

1. Mengidentifikasi alat 

– alat ukur 

 Mampu mengidentifikasi 

alat – alat ukur 

 Mampu menyebutkan 

fungsi masing – masing 
alat – alat ukur  

 Mampu menggunakan 

alat – alat ukur tersebut 

 Jenis – jenis alat – alat ukur 

 Fungsi masing – masing alat 

ukur 

 Penggunaan alat ukur  

 Mengidentifikasi alat –alat ukur  

 Mempelajari fungsi alat ukur 

 Melakukan pengukuran 

. 

Tes tertulis 

 

 

2   Buku : 

New Step 

2. Menggunakan alat 

ukur mekanik 

 Mampu menyebutkan 

jenis alat ukur yang 

termasuk dalam alat 
ukur mekanik 

 Mampu menggunakan 

alat ukur mekanik 

 Mampu memilih alat 
ukur mekanik yang 

paling sesuai 

 Jenis , dan fungsi alat ukur 

mekanik. 

 Pengukuran berbagai jenis 
dimensi dengan alat ukur 

mekanik 

 Prosedur pengukuran dengan 

K3. 

 Mempelajari jenis dan fungsi 

alat ukur mekanik 

 Melakukan pengukuran 
menggunakan alat ukur mekanik 

 Mempelajari  prosedur 

pengunaan alat ukur mekanik 

dengan mengali impormasi pada 
modul. 

Tes tertulis 

 

 

2 2 

(4) 

4 

(16) 

 

3. Menggunakan alat 

ukur pneumatik 

 Mampu menyebutkan 

jenis alat ukur yang 

termasuk dalam alat 

ukur pneumatik 
 Mampu menggunakan 

alat ukur pneumatik 

 Mampu memilih alat 
ukur pneumatik yang 

paling sesuai 

 Jenis , dan fungsi alat ukur 

pneumatik. 

 Pengukuran berbagai jenis 

dimensi dengan alat ukur 
pneumatic 

 Prosedur pengukuran dengan 

K3. 

 Mempelajari jenis dan fungsi 

alat ukur pneumatik 

 Melakukan pengukuran 

menggunakan alat ukur 
pneumatik 

 Mempelajari  prosedur 

pengunaan alat ukur pneumatik 
dengan mengali impormasi pada 

modul. 

Tes tertulis 

 

 

2 2 

(4) 

 Buku : 

New Step 

4. Menggunakan alat 

ukur elektrik / 

 Mampu menyebutkan 

jenis alat ukur yang 

 Jenis , dan fungsi alat ukur 

elektrik/elektronik. 

 Mempelajari jenis dan fungsi 

alat ukur lektrik/elektronik 

Tes tertulis 2 2  Buku : New 
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KOMPETENSI DASAR INDIKATOR  MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 

ALOKASI WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 
TM 

(1) 

PS 

(2) 

PI 

(4) 

elektronik termasuk dalam alat 

ukur elektrik/elektronik 

 Mampu menggunakan 

alat ukur 
elektrik/elektronik 

 Mampu memilih alat 

ukur elektrik/elektronik 
yang paling sesuai. 

 Pengukuran berbagai jenis 

dimensi dengan alat ukur 

elektrik/elektronik 

 Prosedur pengukuran dengan 
K3. 

 Melakukan pengukuran 

menggunakan alat ukur 

elektrik/elektronik 

 Mempelajari  prosedur 
pengunaan alat ukur 

elektrik/elektronik dengan 

mengali impormasi pada modul. 

 

 

 

(4) Step 

5. Merawat alat-alat ukur  Mampu melakukan 
pemeliharaan rutin dan 

pe-nyimpanan alat ukur 

sesuai spesifikasi pabrik. 

 Mampu melakukan 
pemeriksaan dan penye-

telan secara rutin pada 

alat ukur termasuk kali-

brasi alat ukur 
dilaksanakan sebelum 

digunakan. 

 

 Pemeliharaan dan 
penyimpanan alat ukur 

 Pemeriksaan dan penyetelan 

alat ukur 

 Perawatansesuai prosedur 
dan K3.  

 

 Menjelaskan prosedur 
pemeliharaan dan penyimpanan 

alat ukur  

 Menjelaskan prosedur 

pemeriksaan dan penyetelan alat 
ukur 

 Merawat alat ukur sesuai 

prosedur K3.    

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

2 2 

(4) 

 Buku : New 

Step 

 

 

1
0

8
 



Lampiran 24. Surat Keterangan Penelitian  109                 

 



Lampiran 25. Surat Kelengkapan Skripsi  110                 

 



111 

 

 

 



112 

 

 

 



Lampiran 26. Dokumentasi Kelompok Kontrol  113 

   

              

 

          

 

      

 

       

 

 

 



Lampiran 27. Dokumentasi Kelompok Eksperimen 114 

 

 

         

 

          

 

          

 

 


