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ABSTRAK 

 

Agus Sulistiyanto. 2013. “Perbaikan Job Sheet Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Kompetensi Perbaikan/Servis Engine dan Komponen-Komponennya”. 
Skripsi, Jurusan Tenik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.  

Permasalahan yang diungkap dalam skripsi ini adalah tentang perbaikan job 

sheet terhadap hasil belajar kompetensi perbaikan/servis engine dan komponen-
komponennya pada siswa kelas XII Mekanik Otomotif SMK Muhammadiyah 1 
Muntilan Kabupaten Magelang Semester Gasal Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan job sheet yang 
sudah ada dari guru dan job sheet yang telah diperbaiki oleh peneliti terhadap hasil 

belajar pada kompetensi perbaikan/servis engine dan komponen-komponennya pada 
siswa kelas XII SMK Muhammadiyah 1 Muntilan Kabupaten Magelang. Penelitian 
ini menggunakan desain eksperimen jenis control group pre test-post test. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII SMK Muhammadiyah 1 Muntilan 
Kabupaten Magelang yang berjumlah 79 siswa terbagi dalam tiga kelas yaitu XII MO 

1, XII MO2, dan XII MO3. Penelitian yang dilakukan hanya dua kelas yang diambil 
berdasarkan random sampling dengan undian didapat siswa kelas XII MO3 sejumlah 
27 siswa sebagai kelas kontrol dan XII MO1 sejumlah 28 siswa sebagai kelas 

eksperimen. Hasil analisis data mendapatkan bahwa hasil belajar pada kompetensi 
perbaikan/servis engine dan komponen-komponennya antara kelompok kontrol 

dengan kelompok eksperimen hasil belajarnya (pre test) tidak ada perbedaan yang 
signifikan. Sedangkan pada kelompok eksperimen pembelajaran dengan 
menggunakan job sheet yang sudah diperbaiki oleh peneliti  dan pada kelompok 

kontrol pembelajaran dengan menggunakan job sheet  yang sudah ada dari guru hasil 
belajarnya (post test) terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya hasil belajar siswa yang menggunakan job sheet yang sudah ada dari guru 
sebesar 81,48 % dan hasil belajar siswa yang menggunakan job sheet yang telah 
diperbaiki sebesar 85,71 %. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbaikan job sheet 

pembelajaran pada kompetensi perbaikan/servis engine dan komponen-komponennya 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII SMK Muhammadiyah 1 Muntilan 

Kabupaten Magelang Semester Gasal Tahun Ajaran 2012/2013.  

Kata kunci: hasil belajar, perbaikan job sheet, perbaikan/servis engine dan 
komponen-  komponennya. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 
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PERSEMBAHAN 

1. Bapak Ibu tercinta yang senantiasa 

mendo’akan penulis agar tercapai semua 

cita-citanya. 

2. Adikku tersayang. 

3. Keluarga besar yang selalu memberikan 

motivasi kepada penulis. 

4. Teman-temanku sepejuangan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Pendidikan merupakan proses dalam pembangunan manusia untuk 

mengembangkan dirinya agar dapat menghadapi segala permasalahan yang 

timbul pada diri manusia itu sendiri. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU No. 

20 Tahun 2003, Bab I, Pasal 1, Ayat 1).  

Pada dasarnya pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik 

dan peserta didik. Proses komunikasi yang terjadi tidak selamanya berjalan 

dengan lancar, bahkan dapat menimbulkan salah pengertian, ataupun salah 

konsep. Untuk itu pendidik harus mampu memberikan suatu alternatif 

pembelajaran bagi peserta didiknya agar dapat memahami konsep-konsep yang 

telah diajarkan. 

Salah satu tempat untuk melaksanakan pembelajaran adalah Sekolah 

Menengah Kejuruan. Dalam proses belajar mengajar di Sekolah Menengah 
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Kejuruan, guru dan siswa merupakan komponen utama. Dalam hal ini guru harus 

membimbing dan mengarahkan  siswa agar berperan secara aktif, sehingga 

proses belajar mengajar berhasil dengan baik. Oleh karena itu guru dituntut 

memahami sepenuhnya materi yang akan diajarkan, dan memilih pendekatan dan 

metode secara tepat. 

Kompetensi bidang keahlian teknik mekanik otomotif adalah kinerja 

profesional dan memiliki keahlian dalam dunia otomotif. Kompetensi 

perbaikan/servis engine dan komponen-komponennya merupakan salah satu 

kompetensi pada mata pelajaran kejuruan yang diajarkan pada siswa kelas XII 

keahlian mekanik otomotif. Kompetensi tersebut mengajarkan kepada siswa 

secara menyeluruh dan detail tentang aspek kognitif (pemahaman), afektif 

(sikap) dan psikomotorik (keterampilan) sehingga diharapkan siswa 

berkompeten dan memiliki kinerja (skill) khususnya dalam melakukan tune up 

motor bensin. Selain itu siswa juga diharapkan mampu melakukan  uji emisi gas 

buang, agar siswa tersebut dapat mengetahui apakah hasil pekerjaan tune up 

yang telah dilakukan kadar gas buangnya sudah standar atau belum. Karena 

jaman sekarang uji emisi gas buang sangat penting demi menjaga kelestarian  

lingkungan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SMK 

Muhammadiyah 1 Muntilan, Kabupaten Magelang diketahui bahwa hasil belajar 

siswa pada kompetensi perbaikan/servis engine dan komponen-komponennya 
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masih rendah dan belum memenuhi standar KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimum) yang ditentukan oleh kurikulum SMK Muhammadiyah 1 Muntilan 

Kabupaten Magelang yaitu dengan nilai 7,00. Berdasarkan nilai raport mid 

semester kelas XII Tahun ajaran 2011/2012, jumlah siswa yang lulus dengan 

memenuhi standar KKM adalah sekitar 75%, dengan hasil tersebut maka 25% 

siswa  belum menguasai materi dalam pembelajaran. Dimana pada pembelajaran 

sebelumnya siswa merasa kurang jelas dan bingung dalam melakukan praktik. 

Hal tersebut dikarenakan job sheet yang ada sekarang kurang dapat dipahami 

oleh siswa  dalam melakukan praktik . Isi  job sheet yang terbatas karena belum 

adanya tujuan-tujuan, urutan petunjuk kerja, gambar komponen, spesifikasi 

ukuran, hasil pengukuran dan kesimpulan, sehingga siswa tidak bisa langsung 

melaksanakan praktik kalau tidak dijelaskan terlebih dahulu. Dalam hal ini siswa 

lebih banyak mendengarkan penjelasan dari guru, maka guru cenderung lebih 

aktif dan siswa cenderung pasif. Siswa juga tidak tahu langkah kerja yang harus 

diperiksa pada saat melakukan tune up  motor bensin secara berurutan. Dengan 

demikian siswa kurang bergairah dalam belajar, sehingga akan berefek terhadap 

prestasi/hasil belajarnya.  

Job sheet adalah suatu pedoman atau petunjuk praktik yang disusun secara 

sistematis, operasional dan terarah untuk digunakan siswa dalam kegiatan 

praktik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

pembelajaran di sekolah baik waktu, tenaga, maupun fasilitas guna mencapai 

tujuan secara optimal. Diktat adalah bahan ajar yang disusun berdasarkan 
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kurikulum dan silabus,terdiri dari bab-bab yang memuat materi pelajaran. Work 

sheet adalah lembara- lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik. Job sheet dalam hal ini adalah suatu petunjuk praktik yang berisi tujuan-

tujuan, urutan petunjuk kerja, gambar komponen, spesifikasi ukuran, hasil 

pemeriksaan, dan kesimpulan mengenai praktik yang telah dilaksanakan.  

Perbaikan job sheet diharapkan mampu memberikan pengalaman untuk 

memudahkan siswa belajar baik dalam penguasaan atau pemahaman pada 

kompetensi perbaikan/servis engine dan komponen-komponennya yang dapat 

memberikan kontribusi nyata terhadap hasil belajar yang dicapai, karena job 

sheet mempunyai kelebihan yaitu dapat mendorong siswa untuk menggunakan 

berbagai indera, terutama indera pengilihatan (visual) sehingga dengan seringnya 

memanfaatkan job sheet, maka akan memperkuat daya ingat dan pemahaman. 

Keberhasilan suatu bembelajaran dapat dilihat dari hasil test yang telah diberikan 

oleh guru yang merupakan hasil belajar siswa sehingga hal-hal yang berkaitan 

dengan hasil belajar dan aktivitas siswa perlu diteliti untuk diambil manfaatnya.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Perbaikan job sheet Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Kompetensi Perbaikan/Servis Engine 

dan Komponen-Komponennya.     
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B. Pembatasan Masalah 

Permasalahan mengenai perbaikan job sheet pada kompetensi 

perbaikan/servis engine dan komponen-komponennya di SMK Muhammadiyah 1 

Muntilan Kabupaten Magelang sangat komplek, sehingga diperlukan suatu 

batasan masalah yang jelas dalam peneliti ini. Adapun permasalahan yang perlu 

dibatasi adalah: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada siswa kelas XII Mekanik otomotif 

di SMK Muhammadiyah 1 Muntilan Kabupaten Magelang Semester 

Gasal Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Materi yang akan dibahas dan diteskan dibatasi pada aspek kognitif 

(pengetahuan) Pada kompetensi perbaikan/servis engine dan 

komponen-komponennya yang meliputi fungsi, cara kerja, 

pemeriksaan komponen, analisis masalah, gambar komponen, dan cara 

melakukan uji emisi gas buang. 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah perbaikan job sheet 

pada kompetensi perbaikan/servis engine dan komponen-komponennya dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII Mekanik Otomotif SMK 

Muhammadiyah 1 Muntilan Kabupaten Magelang Semester Gasal Tahun Ajaran 

2012/2013? 
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D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah perbaikan job sheet pembelajaran dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa SMK Muhammadiyah 1 Muntilan Kabupaten Magelang pada 

kompetensi perbaikan/servis engine dan komponen-komponennya? 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi sekolah, sebagai informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi dalam proses pembelajaran.  

2. Bagi guru, sebagai bahan acuan untuk mengajar.  

3. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan praktik tune up. 

4. Bagi peneliti, digunakan untuk menambah pengetahuan dalam membekali 

diri sebagai calon guru otomotif yang memperoleh pengalaman penelitian 

secara ilmiah agar kelak dapat dijadikan modal sebagai guru dalam 

mengajar. 

F. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian dalam pemakaian istilah- istilah yang 

berkaitan dengan judul skripsi ini, maka perlu adanya penegasan istilah yang 

digunakan. Adapun istilah- istilah yang perlu diberi penegasan adalah: 

1. Perbaikan 
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Perbaikan berasal dari kata baik, perbaikan adalah pembetulan hal 

(hasil, perbuatan, usaha dan sebagainya), (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2005:91). 

2. Kompetensi  

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, 

nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak 

(Mulyasa, 2006:37).  

3. Job Sheet  

Martha dalam Jumargo (2011:61) menjelaskan bahwa job sheet 

adalah lembaran- lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, 

petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas.  

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan segala perubahan perilaku pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar Anni, dkk(2007: 5).  

5. Servis engine  

    Servis engine merupkan servis yang bertujuan untuk mengembelikan 

tenaga motor agar sesuai dengan standarnya (Boentarto, 2003: 1).  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Proses Belajar Mengajar 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peran utama. Peristiwa belajar 

mengajar banyak berakar pada berbagai pandangan dan konsep. Oleh karena 

itu, perwujudan proses belajar mengajar dapat terjadi dalam berbagai model.  

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

merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya dari hasil 

pengalaman. Sedangkan menurut Slavin belajar merupakan perubahan 

individu yang disebabkan oleh pengalaman. Dari dua 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.  

Menurut Usman (2011:4) menerangkan bahwa “proses belajar mengajar 

merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan gurudan 

siswa atas dasar hubungan timbale balik. Interaksi atau hubungan timbal balik 

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapau tujuan tertentu.  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses dan Hasil Belajar 
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Keberhasilan dalam suatu proses pembelajaran di sekolah tidak hanya 

ditentukan oleh tenaga pendidiknya saja, akan tetapi untuk menentukan 

keberhasilan proses pembelajaran setidaknya ada beberapa faktor yang dapat 

digolongkan menurut Anni, dkk (2007:14) untuk  menentukan proses dan 

hasil belajar di sekolah,  adalah sebagai berikut: 

a. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ 

tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional; 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 

mempengarui kesiapan, proses dan hasil belajar.  

3. Media Pembelajaran  

Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran 

Sugandi,dkk (2004:30). Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran 

berfungsi meningkatkan peranan strategi bembelajaran. Sebab media 

pembelajaran menjadi salah satu komponen pendukung strategi pembelajaran 

di samping komponen waktu dan metode mengajar. Suparman, Atwi dalam 

Sugandi, dkk (2004:30) media digunakan  dalam kegiatan instruksional antara 

lain karena: (1) Media dapat memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak 

tampak oleh mata menjadi dapat dilihat dengan jelas, (2) dapat menyajikan 
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benda yang jauh dari subyek belajar, (3) menyajikan pristiwa yang komplek, 

rumit, dan berlangsung cepat menjadi sistematik dan sederhana sehingga 

mudah diikuti. 

 

4. Job sheet Pembelajaran 

 Martha dalam Jumargo (2011:61) menjelaskan bahwa  job sheet 

adalah lembaran- lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, 

petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Job sheet dalam 

penelitian ini adalah suatu petunjuk praktik yang berisi tujuan-tujuan, urutan 

petunjuk kerja, gambar komponen, spesifikasi ukuran, hasil pemeriksaan dan 

kesimpulan mengenai praktik yang telah dilaksanakan di laboratorium 

otomotif. Dengan kegiatan  praktik tersebut, siswa diharapkan memperoleh 

kompetensi-kompetensi yang belum dikuasai dari hasil belajar teori dan 

mengevaluasi kompetensinya untuk mengukur keberhasilan belajar serta 

meningkatkan aktivitas siswa selama praktik.  

  Dengan perbaikan job sheet diharapkan, bahwa mengajar bukan hanya 

sekedar menyampaikan pengetahuan dari guru ke siswa, akan tetapi mengajar 

dianggap sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang siswa 

untuk belajar. Dengan demikian, proses pembelajaran dengan menggunakan 

job sheet adalah proses interaksi baik antara guru dan siswa, antara siswa dan 

siswa, maupun siswa dengan lingkungannya. Selain itu perbaikan job sheet 

mampu memberikan pengalaman untuk memudahkan siswa belajar baik 
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dalam penguasaan atau pemahaman materi/sub kompetensi yang dapat 

memberikan kontribusi nyata terhadap hasil belajar yang dicapai. 

Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dilihat dari hasil test yang diberikan 

oleh guru yang merupakan hasil belajar siswa sehingga hal-hal yang berkaitan 

dengan hasil belajar siswa perlu diteliti untuk diambil manfaatnya.  

 Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnnya yang berjudul 

peningkatan hasil belajar melalui penerapan media pembelajaran job sheet 

pada panel peraga sistem kelistrikan otomotif. Penelitian tersebut telah 

mencapai hasil yang baik. Berdasarkan perhitungan diperoleh uji hipotesis 

menunjukkan hasil peningkatan pembelajaran ceramah dengan menggunakan  

job sheet yaitu pada kelas eksperimen mengalami peningkatan sebesar 13,88, 

dengan skor rata-rata pre test 58,19 mengalami peningkatan yang signifikan 

pada rata-rata post test menjadi 72,07. Sedangkan hasil belajar pada kelompok 

kontrol yang menggunakan pembelajaran ceramah tanpa media job sheet 

mengalami peningkatan sebesar 12,44, dengan skor rata-rata pre test 58,86 

menjadi 71,30 pada rata-rata post test (Muhammad Fitron 

Noktaviyanda:2011). 

5. Hasil Belajar 

Anni, dkk (2007:5) hasil belajar atau prestasi belajar adalah suatu hasil 

yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Oleh karena 

itu prestasi belajar bukan ukuran, tetapi dapat diukur setelah melakukan 

kegiatan belajar. Keberhasilan seseorang dalam mengikuti program 
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pembelajaran dapat dilihat dari prestasi belajar seseorang tersebut. Menurut 

Gagne dan Briggs dalam Anni, dkk (2007:12)  “prestasi belajar dapat 

dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori yaitu : 1) kemahiran intelektual, 2) 

informasi verbal, 3) strategi kognitif, 4) kemahiran motorik, dan 5) sikap”.  

Menurut Bloom  dalam Anni, dkk (2007: 7) : 

 

prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dapat dikelompokkan menjadi 

3 (tiga) kawasan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut 

pendapat ini, aspek kognitif berkaitan dengan perilaku berpikir, 

mengetahui, dan memecahkan masalah. Aspek afektif  berkaitan 

dengan sikap, nilai-nilai, interes, apresiasi, dan menyesuaian perasaan 

sosial. merupakan keterpaduan semua system nilai yang telah dimiliki 

seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. 

Sedangkan aspek psikomotorik berkaitan dengan keterampilan yang 

bersifat manual dan motorik. 

 

6. Tinjauan Umum Kompetensi Perbaikan/Servis Engine dan Komponen-

Komponennya 

Kompetensi Perbaikan/Servis Engine dan Komponen-Komponennya 

merupakan salah satu sub kompetensi dari materi kompetensi kejuruan. 

kompetensi ini diajarkan pada siswa kelas XII Mekanik Otomotif. 

Kompetensi tersebut mengajarkan kepada siswa secara menyeluruh tentang 

tune up motor bensin,  sehingga siswa diharapkan berkompeten dan memiliki 

kinerja (skill). Dalam materi tersebut siswa diharapkan dapat memperoleh 

pemahaman bagai mana cara melakukan praktik tune up motor bensin yang 

baik dan benar. Tune up merupakan servis yang bertujuan untuk 
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mengembalikan tenaga motor agar sesuai dengan standarnya (Boentarto, 

2003:1). Dimana tune up meliputi pemeriksaan, pembersihan, dan peneyetelan 

pada sitem pelumasan, sistem pendinginan, sistem bahan bakar, dan sistem 

pengapian. Sebagai tambahan sekarang yaitu dengan adanya uji emisi gas 

buang yang berfungsi untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan dan 

mendeteksi kadar gas yang dikeluarkan oleh mesin. Sisa pembakaran gas 

buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor pada umumnya berdampak 

negatif terhadap lingkungan. 

 

B. Kerangka Berpikir 

Job sheet sebagai salah satu media pembelajaran yang sangat berguna 

bagi siswa, karena job sheet dapat meningkatkan aktivitas dan kreatifitas 

siswa dalam menelaah suatu materi atau sub kompetensi. Selain itu job sheet 

tersebut didukung dengan adanya suatu petunjuk praktik yang berisi tujuan-

tujuan, urutan petunjuk kerja, gambar komponen, spesifikasi ukuran, hasil 

pemeriksaan, dan kesimpulan mengenai praktik yang telah dilaksanakan  

sehingga diharapkan dapat memperkuat ingatan dan pemahaman siswa 

terhadap materi yang dipelajari. Hal ini dibuktikan bila seseorang terus 

menerus melihat dan mengamati suatu gambar dengan penyajian yang cukup 

jelas, maka seseorang akan bermotivasi untuk memperhatikan dan 

mempelajarinya sehingga akan lebih berkesan hasil pembelajarannya.  
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Perbaikan job sheet ini dapat mendorong siswa untuk menggunakan 

berbagai indera, terutama indera penglihatan (visual) dan untuk belajar 

dengan mengamati dan menelaah setiap materi atau sub kompetensi sehingga 

dengan seringnya memanfaatkan job sheet ini maka akan memperkuat daya 

ingat dan pemahaman, dikarenakan motorik (gerakan otot) juga ikut bekerja 

maka akan terbiasa dan terampil dalam bertindak sehingga akan dapat 

meningkatkan prestasi/hasil belajarnya. Pada proses bembelajaran  dengan 

menggunakan job sheet yang telah diperbaiki ini, siswa akan  berpartisipasi 

dengan berpikir dan berupaya mencari permasalahan dan jawaban yang sesuai 

sehingga dengan perbaikan job sheet diharapkan dapat membantu siswa dalam 

menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan saat proses belajar.  

 Berbeda halnya pembelajaran dengan menggunakan job sheet yang 

sudah ada dari guru. Siswa lebih banyak mendengarkan penjelasan guru, 

maka guru cenderung lebih aktif dan siswa cenderung pasif. Karena job sheet 

yang sudah ada kurang dipahami oleh siswa apa yang harus diperiksa pada 

saat melakukan tune up motor bensin. Dengan demikian siswa kurang 

bergairah dalam belajar, sehingga akan berefek terhadap prestasi/hasil 

belajarnya. 
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C. Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul             

( Arikunto, 2010:110). 

Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah ada 

peningkatan hasil belajar dengan menggunakan job sheet yang telah 

diperbaiki oleh peneliti pada kompetensi perbaikan/servis engine dan 

komponen-komponennya peserta didik kelas XII SMK Muhammadiyah 1 

Muntilan Kabupaten Magelang Semester Gasal Tahun Ajaran 2012/2013. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

eksperimen, dimana menurut Arikunto (2010: 8) penelitian eksperimen adalah 

suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal)  antara 

dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau 

mengurangi atau menyisihkan faktor- faktor lain yang mengganggu. Dalam hal 

ini, peneliti memberikan perlakuan secara langsung kepada sampel penelitian 

yaitu dengan memberikan pembelajaran dengan menggunakan job sheet yang 

telah diperbaiki oleh peneliti pada kelas eksperimen, dan job sheet sudah ada 

dari guru pada kelas kontrol. Selanjutnya akan dilihat hasil perbedaan antara 

kedua jenis pembelajaran tersebut.  

Rancangan yang digunakan penelitian ini adalah “Control Group Pretest-

Posttest Design” 

 

Gambar 1. Desain penelitian 

 

 

E   O1  X  O2 

K  O3  X  O4 
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Keterangan  

E  = Kelompok eksperimen 

K = Kelompok kontrol 

X  = Perlakuan 

O2 = Pos test kelompok eksperimen 

O1 = Pre test kelompok eksperimen 

O4 = Pos test kelompok kontrol  

O3 = Pre test kelompok kontrol 

Dalam hal ini dapat dilihat perbedaan pencapaian  antara kelompok 

eksperimen (O2 – O1) dengan Pencapain kelompok  kontrol (O4 – O3) 
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Lebih jelasnya dapat dilihat dari alur penelitian sebagai berikut: 

 

   

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

Gambar 2. Alur kegiatan penelitian 
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B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Menurut Arikunto (2010:173) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII SMK 

Muhammadiyah 1 Muntilan Kabupaten Magelang Semerter Gasal Tahun 

Ajaran 2012/2013. 

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas 

XII keahlian mekanik otomotif SMK Muhammadiyah 1 Muntilan Kabupaten 

Magelang, yang berjumlah 79 siswa terbagi dalam tiga kelas, yaitu: 

Siswa Kelas XII TMO 1  = 28 Siswa 

Siswa Kelas XII TMO 2  = 24 Siswa 

Siswa Kelas XII TMO 3  = 27 Siswa 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010:118). Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 55 siswa yang terbagi dalam dua kelas/kelompok dan pengambilan 

sampel kelas XII dari tiga kelas program keahlian mekanik otomotif yang ada 

berdasarkan teknik acak. 

Kelompok eksperimen dalam penelitian ini adalah kelompok yang 

mendapat pembelajaran dengan job sheet yang telah diperbaiki oleh peneliti 

dan kelompok kontrol adalah kelompok yang pembelajarannya dengan 

menggunakan job sheet yang sudah ada dari guru. 
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Teknik sampling yang dilakukan adalah random sample ( sampel 

acak), yaitu memberikan hak yang sama kepada setiap subjek untuk 

memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel karena sampel dianggap 

mempunyai kemampuan yang sama (Arikunto, 2010:177). Cara pengambilan 

sampelnya adalah dengan cara diundi dan didapatkan kelas XII TMO 1 

sebagai kelas eksperimen sedangkan kelas XII TMO 3 sebagai kelas kontrol.  

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 

2010:61). Penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu variabel bebas dan 

terikat. 

1. Variabel Bebas  

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono 2010:61). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan 

menggunakan  job sheet.  

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2010:61). Variabel 

terikatnya adalah hasil belajar pada kompentensi perbaikan/servis engine dan 

komponen-komponennya. 
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D. Pelaksanaan Eksperimen 

a. Tes sebelum perlakuan (pre test) 

Sebelum siswa mendapatkan pembelajaran, setiap siswa diberikan 

tes  awal (pre test) untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Pre test ini 

dikenakan pada kelas sampel, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

setelah  soal tes yang berupa soal esai di uji cobakan pada kelas uji coba 

instrumen sehingga didapatkan soal-soal tes yang valid dan reliabel untuk 

penelitian. 

b. Pemberian perlakuan (treatment) 

Perlakuan diberikan kepada kelompok eksperimen. Perlakuan yang 

diberikan berupa sistem pembelajaran dengan menggunakan job sheet 

yang telah diperbaiki oleh peneliti. Diharapkan siswa akan mengalami 

perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan siswa lain atau guru. 

Pada kondisi ini siswa lebih aktif untuk untuk praktik dan bertanya atau 

menjawab permasalahan atau materi yang sedang dibahas.  

c. Tes setelah perlakuan (pos test) 

Memberikan tes akhir (pos test) untuk mengetahui hasil belajar 

siswa baik pada siswa yang menggunakan job sheet yang telah diperbaiki 

oleh peneliti  dan juga siswa yang masih menggunakan job sheet dari 

guru, apakah dengan menggunakan job sheet yang telah diperbaiki oleh 

peneliti dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

 



22 

 

 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang baik dalam sebuah penelitian dipengaruhi 

oleh cara memperoleh data dan harus mengikuti metode dan teknik yang 

sesuai dengan permasalahan penelitian yang dibahas. Metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis atau berupa catatan, buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, 

notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2010:201). 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

silabus, daftar nama-nama siswa yang akan menjadi sampel dan responden 

dalam uji coba instrumen penelitian, dan mendapatkan data nilai yang 

kemudian dianalisis dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan 

kegiatan belajar mengajar.  

2. 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). Tujuannya untuk mengetahui data yang 

menunjukkan kemampuan atau hasil  belajar sisiwa pada tahap 

pengetahuan (kognitif) pada kompentensi perbaikan/servis engine dan 

komponen-komponennya. Dalam penelitian ini tes dilakukan pada siswa 



23 

 

 

 

kelas eksperimen dan kelas kontrol yang telah ditentukan sebelumnya. 

Bentuk tes tersebut yaitu tes subjektif  yang berbentuk esai (uraian).  

 

F. Uji Coba Instrumen 

Untuk uji coba instrumen dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 

Muntilan Kabupaten Magelang pada siswa kelas TMO 2 Semerter Gasal 

Tahun Ajaran 2012/2013. Dimana siswa tersebut sudah memperoleh 

materi tune up motor bensin sehingga kelas tersebut dijadikan kelompok 

uji coba soal. Siswa diberi soal sebanyak 15 butir soal yang kemudian 

hasilnya akan dianalisis sehingga diperoleh soal-soal yang valid dan 

reabilitas yang nantinya akan digunakan untuk penelitian.  

1. Validitas  

Vaiditas  adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid 

apabila instrumen mampu mengungkap data dari variabel yang diteliti 

secara tepat (Arikunto,2010:211). 

Dalam penyusunan tes mempertimbangkan validitas butir. Validitas 

butir merupakan butir tes yang dapat menjalankan fungsi pengukuran 

dengan baik, hal ini dapat diketahui dari beberapa besar peran yang 

diberikan butir soal tes dalam mencapai keseluruhan skor seluruh tes.  



24 

 

 

 

Untuk mengkorelasikan besar kecilnya skor yang diperoleh dari butir 

dengan skor total digunakan rumus korelasi product momen dengan angka 

kasar: 

                                           

Keterangan: 

rxy= koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N = banyaknya peserta tes 

X= skor item 

Y= skor total 

(Arikunto,2010:213) 

Butir angket valid jika rxy > rtabel (0,404) 

       Tabel 1. Butir soal yang valid dan tidak valid 

Validitas No butir soal Jumlah 

Butir valid  1,2,4,5,6,8,9,11,14,15 10 soal 

Butir tidak valid  3,7,10,12,13 5 Soal 
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2. Reliabilitas  

Reliabel menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2010:221). 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan 

data yang dapat dipercaya. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataan, maka berapa kali pun diambil, tetap akan sama.  

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas penelitian menggunakan uji 

reliabilitas internal dapat ditentukan dengan rumus Alpha. 

 

 

(Arikunto, 2010:239) 

Keterangan  

11r
 = reliabilitas instrumen 

K  = banyaknya soal 

2

b  
 = jumlah varians skor tiap item 

2

t    = varian total 

2

2

11 1
1-k

k
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Apabila r11 > rtabel (0,404) ,maka angket tersebut reliabel 

Rumus mencari varian total 

 

 

(Arikunto, 2007:110) 

Keterangan  

2

t  = Varian total 

∑Y = Jumlah kuadrat skor total 

∑X  = Jumlah skor total 

N  = Banyaknya peserta tes 

Tabel 2. Hasil reabilitas Instrumen 

Reabilitas Kriteria rtabel Keterangan 

0,689 0,404 Karena r11 > rtabel, maka dapat disimpulkan bahwa 
instrumen tersebut reliabel 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dan menjabarkan mengenai hasil perhitungan perbedaan hasil belajar 

siswa yang menggunakan job sheet yang sudah ada dari guru  dan job 

sheet yang telah diperbaiki oleh peneliti. Langkah yang ditempuh ntuk 

2

2

2

X

t  



27 

 

 

 

tujuan tersebut adalah dengan membandingkan rata-rata hasil belajar 

tersebut dari dengan menggunakan rumus : 

 

 

 

(Sudjana, 2005: 70) 

Keterangan : 

 X = Mean/ nilai rata-rata 

fi   = Frekuensi kelas 

xi  = tanda kelas interval 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk mengetahui d istribusi data 

yang diperoleh dilakukan uji normalitas dengan rumus Chi-kuadrat (X2). 

                          

(Sudjana, 2005: 273) 
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Keterangan: 

X² : Chi-kuadrat 

Oi : Frekuensi pengamatan 

Ei  : Frekuensi yang diharapkan 

K  : Banyaknya kelas interval 

Selanjutnya harga X2
data yang diperoleh dibandingkan dengan X2

tabel 

dengan (dk) = k - 3 dan taraf signifikan 0,05. distribusi data yang diuji akan 

berdistribusi normal jika X2
data < X2

tabel. 

3. Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol 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 
21 ,

2

1
vv

hitung FF , α = 5%, maka 

dapat dikatakan kedua kelompok kesamaan varians (Sudjana, 2005: 250).  

kecilVariansTer

besarVariansTer
F  
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4. Uji Hipotesis 

Uji dua pihak : Uji t 

Sesuai desngan 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)          

Keterangan: 

 : Rerata kelompok eksperimen 

 : Rerata kelompok kontrol 

n1 : Jumlah subjek kelompok eksperimen 

n2 : Jumlah subjek kelompok kontrol  

S : Simpangan 

Harga S dihitung dengan rumus: 
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Hipotesis yang diuji adalah: penggunaan job sheet yang telah 

diperbaiki  oleh peneliti dapat meningkatkan hasil belajar kompetensi 

perbaikan/servis engine dan komponen-komponennya. 

Kriteria pengujian yang digunakan adalah hipotesis diterima jika         

-thitung  ≥  t1-½α dengan   derajat  kebebasan     (dk) = (n1+n2-2) (Sudjana, 

2005: 239). 

5. Uji Gain 

Menurut Scott (2002:55) menyatakan bahwa untuk melihat besarnya 

peningkatan hasil belajar siswa digunakan uji gain dengan persamaan 

sebagai berikut: 

                g =   

Keterangan: 

g  = gain 

Xpre = skor rata-rata tes awal  

Xpost = skor rata-rata tes akhir 

 

Kriteria faktor gain <g>: 

g > 0,7  = tinggi  

0,3 < g < 0,7 = sedang 

g < 0,3  = rendah 
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6. Perhitungan Presentase Hasil Belajar 

Untuk mengetahui presentase hasil belajar dari masing-masing 

kelompok dihitung dengan cara sebagai berikut:    % 

    Keterangan : = Jumlah siswa keseluruhan 

             = jumlah siswa yang tidak memenuhi KKM  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Tes Awal (Pre Test) 

Uji perbedaan dua rata-rata kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol sebelum perlakuan. 

Tabel 3. Hasil uji perbedaan dua rata-rata tes awal (pre test) 

Kelompok Nilai rata-rata thitung ttabel Kriteria 

Eksperimen 52,21 
0,038 1,67 

Tidak 

Berbeda Kontrol 52,15 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh thitung = 0,038 sedangkan ttabel = 

1,67 karena thitung berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat 

disimpulkan bahwa kelompok eksperimen tidak lebih baik daripada 

kelompok kontrol. 

2. Hasil Tes Akhir (Post Test) 

a. Deskripsi Data 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui 

perbaikan job sheet  untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

kompetensi perbaikan/servis engine dan komponen-komponennya 

pada siswa kelas XII SMK Muhammadiyah 1 Muntilan Kabupaten 

Magelang diperoleh melalui tes akhir (pos test). 
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Untuk memberikan gambaran mengenai jawaban responden dari item tes 

akhir (post test) yang diperoleh setelah perlakuan  dapat dilihat deskripsi 

sebagai berikut : 

Tabel 4. Rekapitulasi hasil tes (post test) kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

Data nilai Kelompok eksperimen Kelompok kontrol 

Nilai rata-rata  77,93 72,41 

Nilai maksimal 96,00 88,00 

Nilai minimal 64,00 56,00 

Rentang nilai 34,00 32,00 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan grafik seperti di bawah ini.  

 
Gambar 3. Grafik  hasil post test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai tes akhir 

kelompok eksperimen sebesar 77,93, sedangkan pada kelompok kontrol sebesar 

72,41. Nilai terendah untuk kelompok  eksperimen adalah 64,00, dengan nilai 
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tertinggi 96,00, sedangkan untuk kelompok kontrol dengan nilai terendah 56,00 

dengan nilai tertinggi 88,00. 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal tidaknya data 

yang akan dianalisis sehingga diketahui data tersebut normal atau 

tidak. 

Tabel 5. Hasil uji normalitas data tes akhir (post test) 

Kelompok X2
hitung X2

tabel Kriteria 

Eksperimen 7,3979  

7,81 

Normal 

Kontrol 5,1184 Normal 

 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas data tes akhir pada 

kelompok eksperimen diperoleh X2
hitung = 7,3979 dan kelompok 

kontrol  X2
hitung = 5,1184 sedangkan X2

tabel = 7,81. Karena X2
hitung 

berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan data tes 

akhir tersebut berdistribusi normal.  

c. Uji Homogenitas 

Dilakukan uji kesamaan dua varians data tes akhir (post test) 

Tabel 6. Hasil uji kesamaan dua varians data tes akhir 

Kelompok Nilai rata-rata  Fhitung Ftabel Kriteria 

Eksperimen 77,93  

1,4913 

 

1,91 

Homogen 

Kontrol 72,41 Homogen 
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 Berdasarkan perhitungan diperoleh Fhitung = 1,4913 sedangkan 

Ftabel = 1,91, karena Fhitung < Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda.  

 Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas diperoleh 

data tersebut berdistribusi normal dan kedua kelompok mempunyai 

varians yang tidak berbeda sehingga bisa dilakukan uji t untuk 

menguji hipotesis karena sudah memenuhi uji prasyarat analisis.  

d. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis 

yang dikemukakan sebelumnya teruji kebenarannya.  

Tabel 7. Hasil uji perbedaan dua rata-rata tes akhir (post test) 

Kelompok Nilai rata-rata thitung ttabel Kriteria 

Eksperimen 77,93  

2,410 

 

1, 67 

Berbeda 

signifikan 
Kontrol 72,41 

 

 Berdasarkan perhitungan diperoleh thitung = 2,410 sedangkan 

ttabel = 1,67 dengan demikian thitung berada pada daerah penolakan Ho, 

maka dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen lebih baik dari 

pada kelompok kontrol. 

 Berdasarkan perhitungan presentase tes akhir hasil belajar 

bahwa hasil belajar yang menggunakan job sheet yang telah diperbaiki 

oleh peneliti lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan job sheet 

yang sudah ada dari guru dan perhitungan uji perbedaan dua rata-rata 
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tes diperoleh thitung berada pada daerah penolakan Ho maka hipotesis 

yang menyatakan bahwa ada peningkatan hasil belajar dengan 

menggunakan job sheet yang telah diperbaiki oleh peneliti pada 

kompetensi perbaikan/servis engine dan komponen-komponennya 

pada peserta didik kelas XII SMK Muhammadiyah 1 Muntilan 

Kabupaten Magelang Semester Gasal Tahun Ajaran 2012/2013 telah 

teruji kebenarannya. 

e. Uji Gain 

Uji gain digunakan untuk mengetahui besarnya peningkatan hasil 

belajar siswa. 

Kelompok eksperimen g =  = 0,54 

Kerena nilai gain yang diperoleh kurang dari 0,7, maka peningkatan 

hasil belajar termasuk dalam kategori sedang. 

Kelompok kontrol g =  = 0,42 

Kerena nilai gain yang diperoleh kurang dari 0,7, maka peningkatan 

hasil belajar termasuk dalam kategori sedang.  

f. Perhitungan Presentase Tes Akhir Hasil belajar 

Kelompok eksperimen =  x 100 % = 85,71 % 

Kelompok kontrol  =  x 100 % = 81,48  % 
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 Berdasarkan perhitungan dapat diperoleh bahwa hasil belajar 

siswa yang menggunakan job sheet yang telah diperbaiki oleh peneliti 

sebesar 85,71 % dan hasil belajar siswa yang menggunakan job sheet 

yang sudah ada dari guru sebesar 81,48 %.  

B. Pembahasan  

 Berdasarkan analisis deskriptif skor rata-rata kemampuan awal (pre 

test) dan skor rata-rata kemampuan akhir (post test) menunjukkan bahwa telah 

terjadi peningkatan kemampuan siswa dalam kompetensi perba ikan/servis 

engine dan komponen-komponennya pada kelas eksperimen dengan 

menggunakan job sheet yang telah diperbaiki oleh peneliti lebih tinggi dari 

pada peningkatan kemampuan siswa pada kelompok kontrol yang 

menggunakan job sheet yang sudah ada dari guru. Hal ini bisa terjadi, karena 

pembelajaran dengan menggunakan job sheet yang telah diperbaiki dapat 

mendorong siswa untuk menggunakan berbagai indera, terutama indera 

penglihatan (visual). Hal ini dapat dibuktikan bila seseorang terus menerus 

melihat dan mengamati suatu gambar dengan penyajian yang cukup jelas, 

maka seseorang akan termotivasi untuk memperhatikan dan mempelajarinya. 

Selain itu job sheet yang telah diperbaiki sudah didukung dengan adanya 

suatu petunjuk praktik yang berisi tujuan-tujuan, urutan petunjuk kerja, 

gambar komponen, spesifikasi ukuran, hasil pemeriksaan dan kesimpulan 

mengenai praktik yang telah dilaksanakan. Sehingga siswa tidak merasa 

bingung lagi ketika melaksanankan praktik tune up motor bensin.  
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 Berbeda halnya pembelajaran dengan menggunakan job sheet yang 

sudah ada dari guru siswa lebih banyak mendengarkan penjelasan dari guru, 

sehingga guru cenderung lebih aktif dan siswa cederung pasif. Sehingga siswa 

kurang memahami langkah kerja yang harus dilaksanakan saat melakukan 

praktik tune up motor bensin secara jelas. Hal itu disebabkan karena job sheet 

yang sudah ada dari guru masih terbatas dan belum dilengkapi dengan tujuan-

tujuan, gambar komponen, sepesifikasi ukuran, hasil pengukuran dan 

kesimpulan setelah praktik sehingga siswa kurang memahami ketika 

melakukan praktik. Dengan demikian siswa kurang bergairah dalam belajar, 

sehingga akan berefek terhadap hasil belajarnya.  

 Berdasarkan analisis data mendapatkan bahwa hasil belajar 

kompetensi perbaikan/servis engine dan komponen-komponennya sebelum 

menggunakan job sheet yang telah diperbaiki hasil belajarnya (pre test) tidak 

ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan setelah pembelajaran dengan 

menggunakan job sheet yang telah diperbaiki hasil belajarnnya (post test) 

terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hasil 

belajar siswa yang menggunakan job sheet yang sudah ada dari guru sebesar 

81,48% , dan hasil belajar siswa yang menggunakan job sheet yang telah 

diperbaiki oleh peneliti sebesar 85,71%. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

perbaikan job sheet pada kompetensi perbaikan/servis engine dan komponen-

komponennya dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII SMK 
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Muhammadiyah 1 Muntilan Kabupaten Magelang Semester Gasal Tahun 

Ajaran 2012/2013. 

 Dalam proses pembelajaran yang dilakukan, diketahui bahwa proses 

pemahaman tiap siswa berbeda sehingga nilai yang didapat pun berbeda. Oleh 

karena itu masih ada beberapa siswa yang belum tuntas mencapai nilai  

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditentukan oleh kurikulum dari 

sekolah yaitu sebesar 70. Jika setidak-tidaknya sebagian besar (75%) dari 

jumlah siswa telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) maka 

pembelajara dengan menggunakan job sheet yang telah diperbaiki oleh 

peneliti dapat dikatakan berhasil dan layak diterapkan dalam pembelajara 

kompetensi perbaikan/servis engine dan komponen-komponennya. 

 Hasil analisis uji perbedaan dua rata-rata pada hasil belajar pre test 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdasarkan perhitungan 

diperoleh thitung = 0,038 sedangakan ttabel = 1,67, karena thitung berada pada 

daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen 

tidak lebih baik daripada kelompok kontrol. Sedangkan pada uji perbedaan 

dua rata-rata pada hasil belajar post test kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol berdasarkan perhitungan diperoleh thitung = 2,410, sedangkan ttabel = 

1,67, karena thitung  berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan 

ada perbedaan yang signifikan antara kelompok yang menggunakan job sheet 

yang telah diperbaiki oleh peneliti (eksperimen) dan kelompok yang 
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menggunakan job sheet yang sudah ada dari guru (kontrol) dalam 

pembelajarannya. 

 Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

peningkatan prestasi belajar kompetensi melakukan pekerjaan dengan mesin 

bubut menggunakan job sheet hasil pengembangan. Penelitian tersebut telah 

mencapai hasil yang baik. Berdasarkan perhitungan diperoleh uji hipotesis 

menunjukkan hasil thitung =2,74, sedangkan ttabel =2,00, karena thitung > ttabel, 

maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

peningkatan prestasi belajar kompetensi melakukan pekerjaan dengan mesin 

bubut menggunakan job sheet hasil pengembangan (Jumargo, 2011).  

 Hal ini menguatkan analisis deskriptif sebelumnya bahwa peningkatan 

hasil belajar siswa pada kompetensi perbaikan/servis engine dan komponen-

komponennya pada kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok 

kontrol adalah akibat dari perlakuan dengan menggunakan job sheet yang 

telah diperbaiki oleh peneliti bukan karena sebab lain, mengingat kemampuan 

awal dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelumnnya sama.  

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa “perbaikan job sheet 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi perbaikan/servis 

engine dan komponen-komponennya” telah teruji kebenarannya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Hasil belajar siswa yang menggunakan job sheet yang telah diperbaiki 

oleh peneliti sebesar 85,71% dari keseluruhan jumlah siswa yang sudah 

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu lebih dari 70.  

2. Hasil belajar siswa yang menggunakan job sheet yang sudah ada dari guru 

sebesar 81,48% dari keseluruhan jumlah siswa yang sudah mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu lebih dari 70.  

3. Ada peningkatan hasil belajar pada kompetensi perbaikan/servis engine 

dan komponen-komponennya dari rata rata kelas sebelum menggunakan 

job sheet yang telah diperbaiki oleh peneliti 52,21 menjadi 77,93 setelah 

menggunakan job sheet yang telah diperbaiki oleh peneliti pada siswa 

kelas XII SMK Muhammadiyah 1 Muntilan Kabupaten Magelang 

Semester Gasal Tahun Ajaran 2012/2013.  

4. Pembelajaran dengan menggunakan job sheet yang telah diperbaiki oleh 

peneliti peningkatan hasil belajarnya lebih tinggi dari pada pembelajaran 

yang menggunakan job sheet yang sudah ada dari guru pada siswa kelas 
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XII SMK Muhammadiyah 1 Muntilan Kabupaten Magelang Semester 

Gasal Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

B. Saran 

1. Dalam pembelajaran kompetensi perbaikan/servis engine dan komponen-

komponennya lebih baik menggunakan job sheet yang telah diperbaiki 

oleh peneliti, karena memudahkan siswa dalam memahami kompetensi  

tersebut sehingga siswa lebih mudah saat melakukan praktik dan hasil 

belajar siswa menjadi lebih baik. 

2. Kepada peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan serupa tentang 

pembelajaran dengan menggunakan job sheet pada kompetensi yang lain, 

sehingga diharapkan memperoleh pembelajaran praktik yang lebih baik.  
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Lampiran 1 

DAFTAR KELAS UJI COBA 

NO KODE NAMA 

1 UC-1 Fatkhurohman 

2 UC-2 Febri Saputro 

3 UC-3 Fery Kurniyadi 

4 UC-4 Galih Okta handika 

5 UC-5 Hani Budi Prayoga 

6 UC-6 Hendi Febriyanto 

7 UC-7 Heri Setiawan 

8 UC-8 Himawan Wahyu Nugroho 

9 UC-9 Imam Dwi Cahyono 

10 UC-10 Imam Wahib Arifin 

11 UC-11 Indra Gunawan 

12 UC-12 Iqbal Nurdin 

13 UC-13 Lambing Margiyono 

14 UC-14 Latif Sriyanto 

15 UC-15 Lilik Dwi Supriyadi 

16 UC-16 M.G. Bramasto 

17 UC-17 M. Idris Gunawan 

18 UC-18 Masruh Subekti 

19 UC-19 Miftakhu Sururi 

20 UC-20 Muh Aris 

21 UC-21 Muhammad Choirul Mu’tar  

22 UC-22 Muhlisin 

23 UC-23 Wahyu Ristanto 

24 UC-24 Eko Hari Prabowo 
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DAFTAR KELAS KONTROL 

NO KODE NAMA 

1 K-1 Rahman Prayogo 

2 K-2 Ni’am Imam Arifin 

3 K-3 Nur Kholis 

4 K-4 Nurcahyo  

5 K-5 Purnomo  

6 K-6 Rian Rifai 

7 K-7 Rofei Prasetiyo 

8 K-8 Rohmad Supangkat 

9 K-9 Rohmad Tanjunmg Saputra 

10 K-10 Rudi Pradana Baros 

11 K-11 Setiyoko  

12 K-12 Sutikno  

13 K-13 Taufiq Nurahman 

14 K-14 Toni Haryono 

15 K-15 Totok Setiawan 

16 K-16 Tri Budiyanto 

17 K-17 Tri Putra Priyo A 

18 K-18 Udik Purnama 

19 K-19 Wahyono  

20 K-20 Widi Prabowo 

21 K-21 Wili Arnando 

22 K-22 Yudhi Kristianto 

23 K-23 Yudhi Tyas Wicaksono 

24 K-24 Yusuf Nurmaliq 

25 K-25 Zaen Arifin(Sirahan) 

26 K-26 Zen Fanani 

27 K-27 Kelik Purwono 
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DAFTAR KELAS EKSPERIMEN 

NO KODE NAMA 

1 E-1 Achmad Munhamam 

2 E-2 Adhi Widiawan 

3 E-3 Adi Kurniawan 

4 E-4 Aditya Aryanto Nugroho 

5 E-5 Aditya Atmoko 

6 E-6 Agung Dwi Cahyo 

7 E-7 Alif Ramadhan Putrajaya 

8 E-8 Angga Hermawan Arifin 

9 E-9 Andi Sulistyo Pramono 

10 E-10 Anis As’ad Kurniawan 

11 E-11 Ardi Dwi Antoro 

12 E-12 Arifiyanto  

13 E-13 Bagus Panuntun 

14 E-14 Bagus Prastyawan 

15 E-15 Dammar Eka Satria 

16 E-16 Danovan  

17 E-17 Dede Kusmana 

18 E-18 Deni Alek Setiawan 

19 E-19 Dwi Afandi 

20 E-20 Eka Aji Saefudin 

21 E-21 Endi Purnawan 

22 E-22 Endra Toto Jiwoto 

23 E-23 Erwinda Rinata 

24 E-24 Faisal Abdul Rohman 

25 E-25 Fajar Dwi Santoso 

26 E-26 Fajarudhin Ichsan 

27 E-27 Muhammad Fajar Priyanto 

28 E-28 Muchamad Darmawan 
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INSTRUMEN UJI COBA SOAL 

DI SMK MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN KAB. MAGELANG 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

Kompetensi  : Memelihara/Servis Engine dan Komponen-Komponennya 

Tingkat/ Smt :XII / Gasal 

Prog. Keahlian: Mekanik Otomotif 

Waktu  : 90 Menit 

Jawablah soal-soal dibawah ini dengan benar ! 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan Tune-up engine ? 

2. Sebutkan 5 (lima) perlengkapan keselamatan kerja dan fungsinya untuk 

pelaksanaan engine tune-up ! 

3. Sebutkan 5 alat dan fungsinya untuk pelaksanaan engine tune up! 

4. Sebutkan 5 pekerjaan tune up yang dilakukan pada saat engine dingin!  

5. Alat yang dipakai untuk menguji tutup radiator adalah 

6. Jelaskan 5 fungsi utama minyak pelumas pada engine! 

7. Jelaskan cara pembersihan saringan udara!  

8. Sebutkan 5 pemeriksaan baterai! 

9. Sebutkan 5 pemeriksaan busi! 

10. Sebutkan 2 syarat pengetesan tekanan kompresi.  

11. Apa akibatnya bila kapasitas oli pelumas  kurang? 

12. Jelaskan urutan pengapian pada mesin 4 silinder! 

13. Jelaskan langkah- langkah pemeriksaan idle speed! 

14. Berapa standar timing pengapian, dan jelaskan langkah- langkah 

pemeriksaannya ! 

15. Jelaskan langkah- langkah melakukan tes emisi gas buang! 

SELAMAT MENGERJAKAN 

 

Lampiran 5 
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Kunci Jawaban Uji Coba Soal Instrumen 

NO Jawaban Skor Skor Maksimal 

1 Tune up  merupakan  servis yang bertujuan untuk 

mengembalikan tenaga motor agar sesuai dengan 

standarnya. 

 

5 

 

5 

2 a. Fender cover :  melindungi fender kendaraan dari 

goresan maupun kotoran 

b. Grill cover :  untuk menutup bagian depan 

kendaraan 

c. Steering Cover : agar steering tidak kotor 

d. Sheet cover : agar jok tidak kotor 

e. Floor cover : untuk melindungi lantai kendaraan 

bagian depan (driver) 

1                           

1                                           

1                                                   

1                                            

1                                      

1                                     

1 

 

 

5 

3 a. Hydrometer : mengukur berat jenis elektrolit 

b. Feller gauge: mengukur celah busi 

c. Multimeter  : mengukur arus, tegangan dan 

hambatan 

d. Kunci momen:mengukur kekencangan baut silinder 

head 

e.  Timing light:  memeriksa timing pengapian engine 

1          

1               

1                      

1                          

1                      

1                         

1 

 

 

5 

4 a. pemeriksaaan  minyak pelumas  

b. pemeriksaan  sistem pendinginan mesin 

c. pemeriksaan  tali kipas 

d. pemeriksaan  saringan udara 

e. pemeriksaan baterai 

1      1        

1         

1         

1 

 

 

5 

5 Radiator cap tester  3 3 

6 a.  Membentuk lapisan (oil film). 

b.  mendinginkan bagian-bagian mesin 

c.  sebagai perapat (seal) antara torak dan dinding silinder 

d.  mengeluarkan kotoran dari bagian mesin 

1         

1         

1            

1               

 

5 
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e.  melindungi bagian-bagian mesin dari karat 1              

1 

7 Periksa secara visual bahwa saringan udara tidak kotor 

atau tercemar oli berlebihan, bersihkan saringan udara 

dengan udara bertekanan. Tiup udara dari bagian dalam 

kemudian tiup pada bagian luar dari elemen. 

 

5 

 

5 

8 Pemeriksaan baterai 

a. Periksa kotak baterai 

b. Periksa elektrolit level baterai 

c. Periksa tegangan baterai 

d. Periksan terminal-terminal baterai 

e. Periksa berat jenis baterai 

2        

2         

2          

2      2        

2 

 

 

10 

9 Pemeriksaan busi 

a. Periksa keausan elektroda 

b. Periksa kerusakan elektroda 

c. Periksa kerusakan pada ulir  

d. Periksa kerusakan pada isulator 

e. Atur  celah elektroda  

2        

2         

2        

2      2        

2 

 

 

10 

10 Engine pada suhu kerja, throtle terbuka penuh, baterai 

terisi penuh agar engine dapat berputar 250 Rpm atau 

lebih. 

 

5 

 

5 

11 Engine cepat panas, komponen engine cepat rusak. 5 5 

12 1-3-4-2 2 2 

13 a. Mesin pada kondisi temperature kerja 

b. Hubungkan tachometer ke terminal IG(-) dari check 

konektor dan set tachometer pada range 4-silinder 

c. Saringan udara terpasang 

d. Semua saluran vacuum terhubung dengan semestinya 

e. Konektor-konektor kabel system EFI terhubung 

f. Semua aksesoris dalam kondisi OFF 

g. Transmisi pada posisi N 

1       

1         

1          

1       

1               

1               

1           

1            

 

 

10 
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h. Waktu pengapian sudah diset dengan benar 

i.  Pacu mesin pada 2.500 Rpm sekitar 90 detik 

j.  Periksa putaran idlee Std 700 ± 50 

1             

1        

1 1      

1 

14 1. Std 8 - 12° sebelum TMA saat putaran idle 

2. Langkag-langkah pemeriksaan 

a. Panaskan mesin hingga mencapi suhu kerja  

b. Hubungkan tachometer dan timing light ke mesin 

c. Gunakan SST, hubungkan terminal TE1 dan E1 

dari chec konektor 

d. Hubungkan probe timing light ke kabel busi no 1 

e. Gunakan timing light, periksa waktu pengapian 

f. Kendorkan 2  baut penahan, dan stel-lah hingga 

mencapai standarnya 

g. Kencangkan 2 baut penahan, dan periksa kembali 

waktu pengapian 

h. Lepaslah SST dari check konektor 

i.  Lepaskan tachometer dan timing light dari mesin 

1                             

1                             

1                          

1                                  

1                                        

1                                                   

1                                           

1                                             

1                                          

1                                           

1                                   

1                                 

1                                      

1                                                              

1                             

1                  

1 

 

 

 

 

 

10 

15 a. Mesin pada temperature operasi yang normal 

b. Saringan udara terpasang 

c. Semua pipa dan selang dari system induksi 

udara telah terhubung 

d. Semua aksesorin dalam keadaan OFF 

e. Konektor system EFI telah terpasang 

f. Waktu pengapian telah diset secara benar 

g. Tachometer dan CO/HC meter telah 

dikalibrasi 

h. Pacu mesin pada 2.500 Rpm selama kurang 

lebih 180 detik 

1                             

1                                           

1                                      

1                                 

1                                 

1                                 

1                                 

1                                      

1                                       

1                               

1                                       

 

 

 

10 
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i. Masukkan ujung probe paling sedikit 40 cm ke 

dalam pipa knalpot selama idling 

j. Periksa konsentrasi CO/HC pada saat idle, 

konsentrasi CO 0-0,5 % dan konsentrasi HC 

sesuaikan dengan peraturan lokal 

1                                 

1                        

1                         

1                              

1                         

1                               

Total 100 
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Lampiran 6 

Analisis Validitas dan Reliabilitas 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 UC-14 3 4 2 5 5 5 3 10 8 5

2 UC-12 3 5 5 5 5 3 3 10 8 5

3 UC-16 3 5 5 5 5 3 3 10 8 5

4 UC-11 3 4 2 5 5 5 2 10 6 5

5 UC-9 3 2 2 5 5 5 4 10 4 5

6 UC-21 3 5 5 5 3 2 5 6 8 5

7 UC-7 3 5 5 5 3 2 2 6 8 5

8 UC-13 3 4 2 5 3 3 0 10 4 5

9 UC-19 3 4 2 5 3 3 0 10 4 5

10 UC-1 3 2 2 4 5 4 4 8 4 5

11 UC-24 2 2 2 4 5 4 4 8 6 5

12 UC-15 3 2 2 5 3 4 5 2 5 5

13 UC-20 3 3 4 4 3 2 4 6 2 5

14 UC-2 2 2 3 3 3 3 4 6 2 5

15 UC-10 3 2 2 5 3 4 4 8 4 5

16 UC-18 2 2 4 4 5 4 4 4 4 5

17 UC-5 2 5 4 5 3 2 1 6 8 5

18 UC-6 3 2 2 4 3 2 4 6 5 5

19 UC-4 3 2 2 4 2 4 4 8 4 5

20 UC-3 2 4 2 3 3 2 4 6 6 5

21 UC-23 1 2 2 5 3 3 4 5 5 2

22 UC-22 1 2 2 3 2 2 4 5 5 5

23 UC-17 2 2 2 4 2 2 4 6 3 5

24 UC-8 2 2 2 5 3 2 5 2 5 5

X 61 74 67 107 85 75 81 168 126 117

X
2

165 266 221 489 329 261 319 1318 746 579

XY 3375 4146 3678 5814 4757 4167 4196 9444 6980 6285

rxy 0.653 0.552 0.302 0.515 0.720 0.549 -0.326 0.692 0.479 0.236

rtabel 0.404 0.404 0.404 0.404 0.404 0.404 0.404 0.404 0.404 0.404

Keterangan Valid Valid
Tidak 

Valid
Valid Valid Valid

Tidak 

Valid
Valid Valid

Tidak 

Valid

0.433 1.645 1.476 0.520 1.216 1.158 1.984 6.174 3.674 0.375

b 51.8

t 145.3

15

r11 0.689

R
e

li
a

b
il
it
a

s

r11 > r tabel =  Reliabel

V
a

li
d

it
a

s
 B

u
ti
r 

S
o

a
l

Nomor Butir SoalKode 

Responden
No.
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11 12 13 14 15

5 0 8 8 8 79 6241

5 2 1 0 10 70 4900

5 2 1 0 10 70 4900

2 0 8 6 6 69 4761

5 2 4 4 6 66 4356

5 2 0 0 8 62 3844

5 2 0 0 8 59 3481

2 0 8 6 4 59 3481

2 0 8 6 4 59 3481

5 2 1 4 4 57 3249

3 0 4 2 6 57 3249

2 0 8 6 4 56 3136

5 2 1 2 4 50 2500

5 2 1 4 4 49 2401

5 2 2 0 0 49 2401

1 0 8 0 0 47 2209

2 2 0 0 0 45 2025

5 2 1 0 0 44 1936

2 2 0 0 0 42 1764

1 0 4 0 0 42 1764

3 2 3 0 0 40 1600

2 2 3 0 0 38 1444

2 2 0 0 0 36 1296

1 0 2 0 0 36 1296

80 30 76 48 86 1281 71715

328 60 464 264 596

4499 1554 4356 2992 5472

0.506 -0.172 0.347 0.574 0.899

0.404 0.404 0.404 0.404 0.404

Valid
Tidak 

Valid

Tidak 

Valid
Valid Valid

2.667 0.978 9.710 7.304 12.514

Nomor Butir Soal
Y Y

2
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Lampiran 7 

Perhitungan Validitas Soal 

Rumus  

 

 

 

Keterangan : 
Butir angket valid jika rxy > rtabel 

Perhitungan : 
Berikut ini perhitungan validitas angket pada butir soal no 1 

No. X Y X2 Y2  XY 

1 3 79 9 6241 237 

2 3 70 9 4900 210 

3 3 70 9 4900 210 

4 3 69 9 4761 207 

5 3 66 9 4356 198 

6 3 62 9 3844 186 

7 3 59 9 3481 177 

8 3 59 9 3481 177 

9 3 59 9 3481 177 

10 3 57 9 3249 171 

11 2 57 4 3249 114 

12 3 56 9 3136 168 

13 3 50 9 2500 150 

14 2 49 4 2401 98 

15 3 49 9 2401 147 

16 2 47 4 2209 94 

17 2 45 4 2025 90 

18 3 44 9 1936 132 

19 3 42 9 1764 126 

20 2 42 4 1764 84 

21 1 40 1 1600 40 

22 1 38 1 1444 38 

23 2 36 4 1296 72 

24 2 36 4 1296 72 

S 61 1281 165 71715 3375 

       

 

2222
xyr
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Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh 

 

Rxy = 0.6530 

Hasil perhitungan bahwa nilai rhitung adalah 0.6530 

Karena nilai Rxy > rtabel  maka soal no 1 termasuk dalam kategori valid 

  

22
xy

1281)7171524(61)16524(

128161)337524(
r

XX

X
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Rumus :

Kriteria

Apabila r11 > r tabel, maka angket tersebut reliabel

Perhitungan

1. Varians Total

=

=

2. Varians Butir

=

= =

=

=

3. Koefisien reliabilitas

15 - 1

=

Hasil  perhitungan bahwa nilai r11 adalah = 

Karena nilai r11 > rtabel maka instrumen termasuk dalam kategori reliabel

t
2

Perhitungan Reliabilitas Soal

145.288

24

24
71715

1281

61
165

1.64

24
b2

2 266
24

74

0.43
b1

2
=

24

24

51.83b
2

12.51

24

86

b15
2

=
24

596

0.689

r11 0.689

145.288
r11 =

15
1 -

51.83

2

2

2

2

2

2

11 1
1-k

k
r

t

b

2

2

2

X

t

.

.

.



58 

 

 

 

Lampiran 9 

Nama Sekolah  :  SMK MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN 

Mata Pelajaran  :  Kompetensi Kejuruan 

Kelas/Semester  :  XII / 5  

Standar Kompetensi :  Perbaikan/servis engine dan komponen-komponennya 

Kode Kompetesi :  OPKR-20-001B 

Durasi Pembelajaran :  46 X @45 menit 

Kompetensi 

Dasar/Sub-

kompetensi 

Indikator  Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi Waktu 

Sumber 

Belajar 

Tatap 

muka 

(Teori) 

Prakt ik 

di 

Sekolah  

Prakt

ik di 

DU/

DI 

1.Perbaikan/servis 

engine dan 

komponen-

komponennya. 

 Pemeliharaan/servis engine 

dan komponen-komponen-
nya tanpa menyebabkan 
kerusakan terhadap 
komponen atau sistem 

lainnya.   
 Informasi yang benar di-akses 

dari spesifikasi pabrik dan 
dipahami. 

 Data yang tepat dilengkapi 
sesuai hasil pemeliharaan/ 
servis. 

 Pemeliharaan/servis engine 
dilaksanakan sesuai dengan 
pedoman industri yang 
ditetapkan. 

 Seluruh kegiatan pemeliha-

 Prinsip kerja engine. 

 Komponen-komponen 
engine yang perlu 
diperiksa/ diservis. 

 Data-data spesifikasi 

pabrik. 
 Langkah kerja 

pemelihara-an/servis 
engine  

 Menerapkan SOP dalam 

pemeliharaan/ servis engine 
dan komponen- 
komponennya 

 Memperhatikan K3 

 Melaksanakan kegiatan 
yang kompleks dan tidak 
rutin; menjadi mandiri dan 
bertanggung jawab untuk 

pekerjaan yang lainnya.  
 Melaksanakan pemeliha-

raan/servis engine dan 

komponen-komponenya 
secara berkala  

 

 Tes tertulis 
 

16 30 

  Peralatan 

 Buku 

 Modul 

 Engine 
Stand 

 Job sheet 
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Kompetensi 

Dasar/Sub-

kompetensi 

Indikator  Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi Waktu 

Sumber 

Belajar 

Tatap 

muka 

(Teori) 

Prakt ik 

di 

Sekolah  

Prakt

ik di 

DU/

DI 

raan/servis dilaksanakan 
berdasarkan SOP (Standard 
Operation Procedures), 
undang-undang K 3 (Kese-

lamatan dan Kesehatan 
Kerja), peraturan perundang-
undangan dan prosedur/ 
kebijakan perusa-haan 
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Lampiran 10 

MUHAMMADIYAH MAJLIS PENDIDIKANDASAR 

DAN MENENGAH 

SMK MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN 

Alamat : Jl. KHA. Dahlan Gatak Gamol, Muntilan, 

Magelang. 

Telp      :(0293)585092,  

Email    :esemkamuhsatumtl@yahoo.co.id 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran  :Perbaikan/servis engine dan komponen-komponennya. 

Kelas/ semester  : XII/ 5 

Alokasi waktu   : 2 x 7 Jam pelajaran 

Standar kompetensi  :Perbaikan/servis engine dan komponen-komponennya 

Kode standar kompetensi : OPKR-20-001B 

Kompetensi dasar :Perbaikan/ servis engine dan komponen-komponennya 

(engine tune up) 

Indikator    :  
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- Pemeliharaan/ servis engine dan komponen 

komonennaya tanpa menyebabkan kerusakan 

terhadap komponen atau sistem lainnya.  

- Informasi yang benar diakses dari spesifikasi pabrik 

dan dipahami. 

- Data yang tepat dilengkapi sesuai hasil 

pemeliharaan/ servis. 

- Pemeliharaan/ servis engine dilaksanakan sesuai 

dengan pedoman industri yang ditetapkan.  

- Seluruh kegiatan pemeliharaan/ servis dilaksanakan 

berdasarkan SOP (Standart Operation Procedures). 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pada akhir pembelajaran, peserta didik dapat : 

1. Mengidentifikasi peralatan perbaikan/servis engine dan komponen-

komponennya. 

2. Mempelajari prosedur perbaikan/servis engine dan komponen-

komponennya. 

3. Melakukan perbaikan/servis engine dan komponen-komponennya sesuai 

SOP.  

II. MATERI AJAR 

1. Buku pedoman reparasi mesin 5A-FE 

2. Job sheet 

3. Engine stand 

III. METODE PEMBELAJARAN 

1. Kerja mandiri kelompok 

2. Presentasi 

3. Diskusi 

4. Demonstrasi 

5. Praktik 
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IV. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN I DAN 2 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

1. Guru mengucapkan salam agar tercipta suasana religius kemudian 

memeriksa kehadiran peserta didik sebagai wujud kepedulian 

lingkungan 

2. Guru memberikan apersepsi tentang tune up 

3. Memperhatikan pentingnya mengetahui hal-hal yang dilakukan dalam 

tune up motor bensin. 

4. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa sebagai pre test 

dan rasa ingin tahu bagi siswa.  

2. Kegiatan inti (6 x 45 menit) 

 Eksplorasi 

1. Dengan tanya jawab mengarahkan siswa untuk dapat memahami 

komponen-komponen yang perlu diperiksa. 

2. Guru menjelaskan materi.  

3. Guru memberikan pertanyaan. 

 Elaborasi 

1. Siswa memperhatikan materi yang disampaikan guru dengan 

menggunakan media power point. 

2. Siswa mencatat semua pemeriksaan dan pemeliharaan komponen 

yang dijelaskan guru. 

3. Siswa menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru dengan kreatif.  

 Konfirmasi 

1. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

2. Siswa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan komponen-

komponen yang perlu diservis. 

3. Guru menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai komponen-

komponen yang perlu diservis. 
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3. Kegiatan akhir (30 menit) 

1. Guru menyimpulkan komponen-komponen yang perlu diperiksa. 

2. Menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari materi berikutnya.  

3. Pemberian tugas rumah. 

4. Doa penutup 

PERTEMUAN 3 DAN 4 

4. Kegiatan Awal (15 me nit) 

1. Guru mengucapkan salam, kemudian menunjuk salah satu siswa untuk 

memimpin berdoa dan memeriksa kehadiran peserta didik sebagai 

wujud kepedulian lingkungan 

2. Apersepsi tentang fungsi dan kegunaan komponen-komponen utama 

engine. 

5. Kegiatan inti (6 x 45 menit) 

 Eksplorasi 

1. Dengan tanya jawab guru mengarahkan siswa untuk dapat 

memahami metode-metode yang digunakan untuk menservis.  

2. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah 

engine stand yang tersedia. 

3. Setiap kelompok melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan di 

engine stand meliputi berbagai komponen  

 Elaborasi 

1. Siswa memperhatikan materi yang disampaikan guru dengan 

menggunakan media power point. 

2. Guru menjelaskan metode-metode yang digunakan untuk servis.  

3. Diskusi 

4. Siswa mencatat semua pemeriksaan dan pemeliharaan komponen 

yang diberikan guru melalui lembar pengamatan.  

5. Siswa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru.  
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 Konfirmasi 

1. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

2. Siswa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 

komponen-komponen yang perlu diservis dengan rasa tanggung 

jawab 

3. Setiap kelompok mempresentasikan dan mendiskusikan hasil 

pemeriksaan dan pemeliharaan yang telah dilakukan.  

4. Guru menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai metode-

metode yang digunakan untuk servis.  

6. Kegiatan akhir (30 menit) 

1. Guru menyimpulkan metode-metode yang digunakan untuk servis.  

2. Menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari materi berikutnya.  

V. ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

1. Alat dan bahan 

a. LCD projector 

b. Engine stand 

2. sumber belajar 

a. Buku pedoman reparasi mesin 5A-EF. 

b. Job sheet 

c. Internet 

VI. PENILAIAN  

a. Pos test 

b. Laporan praktik 

 

Muntilan, November 2012 

Guru Peneliti 

 

 

Agus Sulistiyanto 
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MUHAMMADIYAH MAJLIS PENDIDIKANDASAR 

DAN MENENGAH 

SMK MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN 

Alamat : Jl. KHA. Dahlan Gatak Gamol, Muntilan, 

Magelang. 

Telp : (0293)585092, 

Email:esemkamuhsatumtl@yahoo.co.id 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Mata Pelajaran :Perbaikan/servis engine dan komponen-

komponennya 

kelas/ semester : XII/ 5 

alokasi waktu : 4 x 7 Jam pelajaran 

Standar kompetensi :Perbaikan/servis engine dan komponen-

komponennya 

Kode standar kompetensi : OPKR-20-001B 

Kompetensi dasar : Memelihara/ servis komponen (engine tune up) 

Indikator :    

Lampiran 10 
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- Pemeriksaan cooling system dilaksanakan 

sesuai pedoman dari manual book 

- Pemeriksaan pelumasan dilaksanakan 

sesuai pedoman dari manual book 

- Pemeriksaan baterai dilaksanakan sesuai 

pedoman dari manual book 

- Pemeriksaan ignition system dilaksanakan 

sesuai pedoman dari manual book 

- Pemeriksaan idle speed, timing pengapia 

- Pengetesa emisi gas buang dengan 

menggunakan CO tester 

I. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pada akhir pembelajaran, peserta didik dapat : 

1. Melakukan pemeriksaan cooling system. 

2. Melakukan pemeriksaan lubrication system. 

3. Melakukan pemeriksaan baterai.  

4. Melakukan pemeriksaan ignition system. 

5. Melakukan pemeriksaan saat engine hidup. 

6. Melakukan pengetesan emisi gas buang 

 

II. MATERI AJAR 

1. Unit kendaraan 

2. Buku panduan 

 

III. METODE PEMBELAJARAN 

1. Kerja mandiri kelompok 

2. Diskusi 

3. Praktik 
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IV. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

PERTEMUAN I DAN 2 

1. Kegiatan Awal (15 menit) 

1. Guru mengucapkan salam dan menunjuk salah satu siswa untuk 

memimpin berdoa, sebagai salah satu bentuk sikap religius dan 

memeriksa kehadiran peserta didik  

2. Guru memberikan apersepsi tentang tune up 

3. Memperhatikan pentingnya mengetahui hal-hal yang dilakukan dalam 

tune up. 

4. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa sebagai pre tes 

dan menumbuhkan rasa ingin tahu bagi siswa.  

2. Kegiatan inti (6 x 45 menit) 

 Eksplorasi 

1. Dengan Tanya jawab mengarahkan siswa untuk dapat memahami 

komponen-komponen yang perlu diservis. 

2. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah 

engine stand yang tersedia. 

3. Setiap kelompok melakukan pemeriksaan : 

 cooling system 

 lubrication system 

 baterai 

 ignition coil 

 engine hidup 

 pemeriksaan idle speed, timing pengapian 

 pengetesan emisi gas buang 

 Elaborasi 

1. Siswa melakukan praktik dengan bantuan penjelasan guru.  

2. Siswa mencatat semua pemeriksaan dan pemeliharaan komponen 

yang diberikan guru melalui lembar pengamatan.  
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3. Siswa menyimpulkan pemeriksaan dan pemeliharaan sesuai 

dengan praktik yang dilakukan. 

 Konfirmasi 

1. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

2. Siswa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 

komponen-komponen. 

3. Guru menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai komponen-

komponen yang telah diperiksa. 

3. Kegiatan akhir (30 menit) 

1. Guru menyimpulkan komponen-komponen yang telah diperiksa. 

2. Guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari materi 

berikutnya. 

3. Pemberian tugas rumah (laporan praktik) 

4. Doa penutup 

PERTEMUAN 3 DAN 4 

4. Kegiatan Awal (15 menit) 

1. Guru mengucapkan salam dan menunjuk salah satu siswa untuk 

memimpin berdoa, sebagai salah satu bentuk sikap religius dan 

memeriksa kehadiran peserta didik  

5. Kegiatan inti (6 x 45 menit) 

 Eksplorasi 

1. Dengan Tanya jawab mengarahkan siswa untuk dapat memahami 

metode-metode yang digunakan untuk menservis.  

2. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah 

engine stand yang tersedia. 

3. Setiap kelompok melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan di 

engne stand meliputi komponen system pendingin, system 

pengapian, system pelumasan, dll.  
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 Elaborasi 

1. Siswa memperhatikan penjelasan saat praktik 

2. Siswa mencatat semua pemeriksaan dan pemeliharaan komponen 

pada saat praktik. 

 Konfirmasi 

1. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru 

2. Siswa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 

komponen-komponen yang perlu diservis. 

3. Guru menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-

langkah yang perlu diperiksa pada saat praktik tune up. 

6. Kegiatan akhir (30 menit) 

1. Guru menyimpulkan metode-metode yang digunakan untuk servis.  

2. Guru memberikan pos test pada siswa. 

3. Doa penutup 

V. ALAT, BAHAN, DAN SUMBER BELAJAR 

1. Alat dan bahan 

a. LCD projector 

b. engine stand 

2. Sumber belajar 

a. Bukupedoman reparasi mesin 5A-FE. 

b. Job sheet 

VI. PENILAIAN  

a. post test 

Muntilan,  November 2012 

Guru Peneliti 

 

Agus Sulistiyanto 
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Lampiran 11 

TES PRESTASI BELAJAR 

(PRE TEST) 

DI SMK MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN KAB. MAGELANG 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

LEMBAR SOAL 

Kompetensi  : Memelihara/Servis Engine dan Komponen-Komponennya 

Tingkat :XII 

Prog. Keahlian: Mekanik Otomotif 

Semester : Gasal 

Waktu  : 90 Menit 

 

Jawablah soal-soal dibawah ini dengan benar ! 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan Tune-up engine ? 
2. Sebutkan 5 (lima) perlengkapan keselamatan kerja dan fungsinya untuk 

pelaksanaan engine tune-up ! 

3. Sebutkan 5 pekerjaan tune up yang dilakukan pada saat engine dingin!  

4. Alat yang dipakai untuk menguji tutup radiator adalah 

5. Jelaskan 5 fungsi utama minyak pelumas pada engine! 

6. Sebutkan 5 pemeriksaan baterai! 

7. Sebutkan 5 pemeriksaan busi! 

8. Apa akibatnya bila kapasitas oli pelumas  kurang? 

9. Berapa standar timing pengapian, dan jelaskan langkah- langkah 

pememeriksanya! 

10. Jelaskan langkah- langkah melakukan tes emisi gas buang! 

“Selamat Mengerjakan” 
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Lampiran 12 

TES PRESTASI BELAJAR 

(POST TEST) 

DI SMK MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN KAB. MAGELANG 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

LEMBAR SOAL 

Kompetensi  : Memelihara/Servis Engine dan Komponen-Komponennya 

Tingkat :XII 

Prog. Keahlian: Mekanik Otomotif 

Semester : Gasal 

Waktu  : 90 Menit 

 

Jawablah soal-soal dibawah ini dengan benar ! 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan Tune-up engine ? 

2. Sebutkan 5 (lima) perlengkapan keselamatan kerja dan fungsinya untuk 

pelaksanaan engine tune-up ! 

3. Sebutkan 5 pekerjaan tune up yang dilakukan pada saat engine dingin!  

4. Alat yang dipakai untuk menguji tutup radiator adalah 

5. Jelaskan 5 fungsi utama minyak pelumas pada engine! 

6. Sebutkan 5 pemeriksaan baterai! 

7. Sebutkan 5 pemeriksaan busi! 

8. Apa akibatnya bila kapasitas oli pelumas  kurang? 

9. Berapa standar timing pengapian, dan jelaskan langkah- langkah 

pememeriksanya! 

10. Jelaskan langkah- langkah melakukan tes emisi gas buang! 

“Selamat Mengerjakan” 
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Lampiran 13 

Kunci Jawaban Pre Test dan Post Test 

NO Jawaban Skor Skor Maksimal 

1 Tune up  merupakan  servis yang bertujuan untuk 

mengembalikan tenaga motor agar sesuai dengan 

standarnya. 

 

5 

 

5 

2 a. Fender cover :  melindungi fender kendaraan 

dari goresan maupun kotoran 

b. Grill cover :  untuk menutup bagian depan 

kendaraan 

c. Steering Cover : agar steering tidak kotor 

d. Sheet cover : agar jok tidak kotor 

e. Floor cover : untuk melindungi lantai kendaraan 

bagian depan (driver) 

1                           

1                                           

1                                                   

1                                            

1                                      

1                                     

1   

 

 

5 

3 a. pemeriksaaan  minyak pelumas  

b. pemeriksaan  sistem pendinginan mesin 

c. pemeriksaan  tali kipas 

d. pemeriksaan  saringan udara 

e. pemeriksaan baterai 

1      1        

1         

1         

1 

 

 

5 

4 Radiator cap tester  5 5 

5 a. Membentuk lapisan (oil film). 

b.  mendinginkan bagian-bagian mesin 

c. sebagai perapat (seal) antara torak dan dinding 

silinder 

d. mengeluarkan kotoran dari bagian mesin 

e.  melindungi bagian-bagian mesin dari karat 

1         

1         

1      1             

1              

1  

             

 

5 

6 Pemeriksaan bateraI 

a. Periksa kotak baterai 

b. Periksa elektrolit level baterai 

c. Periksa tegangan baterai 

         

2        

2         

2          

 

 

10 
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d. Periksan terminal-terminal baterai 

e. Periksa berat jenis baterai 

2      2 

7 Pemeriksaan busi 

a. Periksa keausan elektroda 

b. Periksa kerusakan elektroda 

c. Periksa kerusakan pada ulir  

d. Periksa kerusakan pada isulator 

e. Atur  celah elektroda  

         

2        

2         

2        

2      2 

 

 

10 

8 Engine cepat panas, komponen engine cepat rusak. 5 5 

9 1. Std 8 - 12° sebelum TMA saat putaran idle 

2. Langkag-langkah pemeriksaan 

a. Panaskan mesin hingga mencapi suhu kerja  

b. Hubungkan tachometer dan timing light ke mesin 

c. Gunakan SST, hubungkan terminal TE1 dan E1 

dari chec konektor 

d. Hubungkan probe timing light ke kabel busi no 1 

e. Gunakan timing light, periksa waktu pengapian 

f. Kendorkan 2  baut penahan, dan stel-lah hingga 

mencapai standarnya 

g. Kencangkan 2 baut penahan, dan periksa kembali 

waktu pengapian 

h. Lepaslah SST dari check konektor 

i.  Lepaskan tachometer dan timing light dari mesin 

1                             

1                              

1                         

1                                  

1                                        

1                                                   

1                                           

1                                             

1                                          

1                                           

1                                   

1                                 

1                                      

1                                                              

1                             

1                  

1       

 

 

 

 

 

10 
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10 a. Mesin pada temperature operasi yang normal 

b. Saringan udara terpasang 

c. Semua pipa dan selang dari system induksi udara 

telah terhubung 

d. Semua aksesoris dalam keadaan OFF 

e. Konektor system EFI telah terpasang 

f. Waktu pengapian telah diset secara benar 

g. Tachometer dan CO/HC meter telah dikalibrasi 

h. Pacu mesin pada 2.500 Rpm selama kurang lebih 

180 detik 

i.  Masukkan ujung probe paling sedikit 40 cm ke 

dalam pipa knalpot selama idling 

j.  Periksa konsentrasi CO/HC pada saat idle, 

konsentrasi CO 0-0,5 % dan konsentrasi HC 

sesuaikan dengan peraturan lokal  

1                             

1                                           

1                                      

1                                 

1                                 

1                                 

1                                 

1                                      

1                                       

1                               

1                                       

1                                 

1                        

1                         

1                               

 

 

 

10 

Total 70 
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Lampiran 14 

Perubahan Nomor Soal Instrumen 

1   1 

2   2 

4   3 

5   4 

6   5 

8   6 

9   7 

11   8 

14   9 

15   10 
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 s1 = 6.630 s2

s2
2

x2

43.9524

27n2

6.347

40.2849

= 52.15

=

=

=

= 28

x1 = 52.21

s1
2

=

n1

K-21 36.00

K-22 44.00

= 1462.00 = 1408.00

24 E-24 48.00 24 K-24 54.00

23 E-23 56.00 23 K-23 48.00

26 E-26

19 E-19

20 E-20

21 E-21 50.00 21

22 E-22 54.00 22

K-19 54.00

K-20 58.00

K-17 50.00

K-18 60.00

58.00 20

64.00 19

15 E-15

16 E-16

17 E-17 40.00 17

18 E-18 58.00 18

K-15 48.00

K-16 52.00

K-13 52.00

K-14 56.00

36.00 16

54.00 15

11 E-11

12 E-12

13 E-13 54.00 13

14 E-14 58.00 14

K-11 52.00

K-12 48.00

K-09 50.00

K-10 46.00

48.00 12

54.00 11

7 E-07

8 E-08

9 E-09 50.00 9

10 E-10 52.00 10

K-07 44.00

K-08 58.00

K-05 60.00

K-06 52.00

46.00 8

44.00 7

4 E-04

5 E-05 52.00 5

6 E-06 50.00 6

48.00

K-04 60.00

K-01 62.00

K-02 50.00

52.00 4

48.00 3

1 E-01 60.00 1

2 E-02 44.00 2

K-033 E-03

DATA NILAI (PRE TEST )  ANTARA  KELOMPOK EKSPERIMEN DAN 

KONTROL

Kode Nilai

Eksperimen Kontrol

No Kode Nilai No

58.00 26 K-26 64.00

25 E-25 58.00 25 K-25 48.00

28 E-28 52.00

27 E-27 64.00 27 K-27 54.00
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Lampiran 16 

 
s1 = 9.277 s2

s2
2

x2

86.0688

27n2

7.597

57.7123

= 72.41

=

=

=

= 28

x1 = 77.93

s1
2

=

n1

K-21 58.00

K-22 70.00

= 2182.00 = 1955.00

24 E-24 70.00 24 K-24 70.00

23 E-23 84.00 23 K-23 74.00

26 E-26

19 E-19

20 E-20

21 E-21 78.00 21

22 E-22 74.00 22

K-19 74.00

K-20 70.00

K-17 78.00

K-18 80.00

76.00 20

94.00 19

15 E-15

16 E-16

17 E-17 64.00 17

18 E-18 78.00 18

K-15 72.00

K-16 76.00

K-13 70.00

K-14 83.00

66.00 16

64.00 15

11 E-11

12 E-12

13 E-13 80.00 13

14 E-14 76.00 14

K-11 78.00

K-12 80.00

K-09 68.00

K-10 72.00

76.00 12

70.00 11

7 E-07

8 E-08

9 E-09 76.00 9

10 E-10 84.00 10

K-07 70.00

K-08 74.00

K-05 70.00

K-06 68.00

64.00 8

76.00 7

4 E-04

5 E-05 70.00 5

6 E-06 88.00 6

64.00

K-04 88.00

K-01 64.00

K-02 70.00

80.00 4

76.00 3

1 E-01 74.00 1

2 E-02 96.00 2

K-033 E-03

DATA NILAI   (POST TEST )  ANTARA  KELOMPOK EKSPERIMEN DAN 

KONTROL

Kode Nilai

Eksperimen Kontrol

No Kode Nilai No

90.00 26 K-26 88.00

25 E-25 88.00 25 K-25 56.00

28 E-28 74.00

27 E-27 96.00 27 K-27 70.00
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Hipotesis
Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika
2
 < 

2
 tabel

Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = Panjang Kelas =
Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =
Rentang = s =
Banyak kelas = n =

-
-

-
-
-

²

Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel = 

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal

UJI NORMALITAS 

 NILAI HASIL BELAJAR (POST TEST ) KELOMPOK KONTROL

88.00 5.33

Peluang 

untuk Z

56.00 72.41

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

32.00 7.60
6 27

Oi
(Oi-Ei)²

Ei

Luas Kls. 

Untuk Z
Ei

62.00 67.00 61.50 -1.44
56.00 61.00 55.50 -2.23

1.9420

2 0.0577
2

0.0572 0.2676

1.7644
8.0469

0.2075

1.6878
0.4245 0.1836 4.9576
0.4870 0.0625

6
0.2980 12

74.00 79.00 73.50 0.14 7.2244
68.00 73.00 67.50 -0.65 0.2409

0.4576 0.0364
3.5868

86.00 91.00 85.50 1.72
80.00 85.00 79.50 0.93 0.3248 0.1328 0.0960

0.9835 2 1.0507
3

5.1184 7.81  

7.81

91.50 2.51

= 5.1184

0.4940

Daerah penerimaan Daerah penolakan 
Ho

k

1i i

2
ii2

E

EO
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Lampiran 18 

 

Hipotesis
Ho : Data berdistribusi normal
Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika
2
 < 

2
 tabel

Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = Panjang Kelas =
Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =
Rentang = s =
Banyak kelas = n =

-
-

-
-
-

²

Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel = 

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal

UJI NORMALITAS 

NILAI HASIL BELAJAR (POST TEST ) KELOMPOK EKSPERIMEN

96.00 5.33

Peluang 

untuk Z

64.00 77.93

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

32.00 9.28
6 28

Oi
(Oi-Ei)²

Ei

Luas Kls. 

Untuk Z
Ei

70.00 75.00 69.50 -0.91
64.00 69.00 63.50 -1.56

1.197

4 0.101
6

0.1499 0.1990

0.000
7.0874

2.291

3.4121
0.3182 0.2149 6.0184
0.4401 0.1219

2
0.2531 10

82.00 87.00 81.50 0.38 5.5727
76.00 81.00 75.50 -0.26 0.1033

0.4534 0.0366
2.9253

94.00 99.00 93.50 1.68
88.00 93.00 87.50 1.03 0.3489 0.1045 0.002

1.0248 3 3.807
3

7.3979 7.81  

7.81

99.50 2.33

= 7.3979

0.4900

Daerah penerimaan Daerah penolakan 
Ho

k

1i i

2
ii2

E

EO
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Lampiran 19 

 

Hipotesis

Ho : =

Ha : =

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

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

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

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

Pada  = 5% dengan:

dk pembilang = nb - 1 = 27 - 1 = 26

dk penyebut = nk -1 = 28 - 1 = 27

F (0.025)(26:27) =

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua

kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda.

= 1.4913F =
86.07

57.71

57.7123

77.93

86.0688

9.28Standart deviasi (s) 7.60

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

Jumlah

n

x

Varians (s
2
)

28

2182 1955

27

1.91

1.911.4913

72.41

UJI KESAMAAN DUA VARIANS  NILAI HASIL BELAJAR  (POST TEST )  ANTARA 

KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL

1
2

1
2

2
2

2
2

Daerah 
penerimaan 
Ho

Daerah 
penerimaan Ho

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F
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Lampiran 20 

 

Hipotesis

Ho : <

Ha : >

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Ho ditolak apabila t > t(1- )(n1+n2-2)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

1 + 1

+ 2

1 1

28 27

Pada  = 5% dengan dk = 28 + 27 - 2 = 53 diperoleh t(0.95)(53) = 

1.67 2.410

28

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok

eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol

2.410

1.67

 

=t =
77.93 72.41

8.49459 +

Standart deviasi (s) 9.28 7.60

57.71
= 8.49459

27
s =

28 86.07 27

x 77.93 72.41

Varians (s
2
) 86.0688 57.7123

Jumlah 2182 1955

2

n 28 27

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

1 2

1

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA   NILAI HASIL BELAJAR  (POST TEST )  

ANTARA KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KONTROL

Daerah 
penerimaan 

Daerah 
penerimaan 

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21

2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
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A. Kelompok  Eksperimen

 post  pre

=

Kriteria Pengujian

> = Tinggi

< g < = Sedang

< = Rendah

A. Kelompok  Kontrol

 post  pre

=

Kriteria Pengujian

> = Tinggi

< g < = Sedang

< = Rendah

PERHITUNGAN PENINGKATAN SKOR RATA-RATA KELOMPOK EKSPERIMEN 

DAN KELOMPOK KONTROL (UJI GAIN )

0.3

0.7

0.54       

52.2
=

100 - (  pre)

100

100 - (  pre)

Peningkatan Relatif =

77.9286 52.2143

g 0.7

0.3

g

Karena nilai gain yang diperoleh kurang dari 0.7, maka peningkatan hasil belajar termasuk dalam kategori 

sedang

Karena nilai gain yang diperoleh kurang dari 0.7, maka peningkatan hasil belajar termasuk dalam kategori 

sedang

g 0.7

0.3 0.7

g 0.3

0.423     

=
72.41 52.1481

100 52.1

Peningkatan Relatif =
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Lampiran 22 

JOB SHEET  TUNE UP MOTOR BENSIN 

 

 

 

PROGRAM KEAHLIAN MEKANIK OTOMOTIF 

BIDANG KEAHLIAN TEKNIK MESIN 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 
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Lampiran 22 

PROSEDUR TUNE UP 

 

A. PEMERIKSAAN MESIN SAAT MASIH DINGIN  

1. Pemeriksaan sistem pelumasan  

2. Pemeriksaan saringan udara  

3. Pemeriksaan baterai  

4. Penggantian saringan bensin  

5. Pemeriksaan sistem pendingin mesin  

6. Pemeriksaan tali kipas  

7. Sistem pengapian  

B. PEMERIKSAAN MESIN PADA SAAT HIDUP  

1. Pemeriksaan putaran idle 

2. Pemeriksaan saat pengapian  

C. PEMERIKSAAN SETELAH MESIN DIPANASKAN  

1. Pemeriksaan dan penyetelan celah katup 

2. Pemeriksaan kompresi  

3. Tes jalan (jika menggunakan kendaraan) 

4. Pengetesan emisi gas buang  

Catatan: Pekerjaan tes kompresi & tes jalan dilakukan bila kemampuan mesin 

tidak bertenaga/menurun atau diperlukan. 
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Lampiran 22 

JOB SHEET 

 

I. TUJUAN 

Siswa dapat melakukan pekerjaan perbaikan/servise engine dan komponen-

komponennya pada motor bensin. 

II. ALAT 

1. Tool boxs 

2. Hidrometer 

3. Radiator tester 

4. Multi tester 

5. Fuller gauge 

6. Timing light  

7. Tachometer  

8. Kompresi tester 

9. Tempat komponen 

10. Kompresor udara 

11. Emisi tester 

12. SST  

13. Fender cover jika menggunakan mobil 

14. Buku manual sesuai jenis kendaraan 

III. BAHAN 

1. Engine stand motor bensin atau unit kendaraan 

2. Kertas gosok/amplas 

3. Kain lap/majun 
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IV. KESELAMATAN KERJA  

1. Pergunakan peralatan sesuai fungsinya 

2. Lakukanlah pekerjaan pengukuran di atas meja yang ada.  

3. Elektrolit baterai jangan sampai kena anggota badan dan pakaian 

4. Pada waktu melepas komponen perhatikan betul apakah sudah sesuai dengan 

urutan. 

5. Pastikan hand rem aktif bila menggunakan unit kendaraan dalam belajar 

6. Mulailah dan akhirilah pekerjaan pada tempat/bengkel yang bersih 

V. LANGKAH KERJA 

1. Siapkan peralatan dan bahan 

2. Pastikan rem aktif bila menggunakan kendaraan 

3. Diskusikan dengan teman atau tanya pembimbing bila ada yang ragu. 

4. Catatlah hasil pemeriksaan dan penyetelan komponen pada buku tugas  

5. Ulangi pekerjaan ini sampai benar-benar kompeten. 

6. Kembalikan alat dan bahan seperti semula 

7. Bersihkan lingkungan kerja seperti semula.  

1. Pemeriksaan Minyak Pelumas (Oli) 

Minyak pelumas berfungsi melumasi komponen-komponen yang 

bergerak,membentuk lapisan  film, mendinginkan mesin, sebagai perapat, dan 

mengeluarkan kotoran dari bagian mesin.  

1) Volume oli 

Volume oli harus berada antara tanda  L dan F jika < L, periksa 

kemungkinan kebocoran. 

 

Hasil Pemeriksaan :.................................................. 

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

Kesimpulan : ...................................................................................................................................... 

 ................................................................................. 
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Jika oli melebihi batas fuul maka kerja mesin menjadi berat, dan jika oli 

berada di bawah batas low maka akan ada komponen-komponen yang tidak 

terlumasi. 

Jika ada komponen-komponen yang tidak terlumasi maka dikhawatirkan 

akan menimbulkan kerusakan pada komponen-komponen mesin yang bergerak.  

2) Periksa kualitas dan viskositas oli 

Periksa oli kemungkinan sudah kotor dan kekentalannya. Periksa  perubahan 

warna oli: 

a) Warna kelabu berarti oli tercampur serbuk bantalan.  

b) Warna susu berarti tercampur dengan air.  

c) Warna coklat berarti tercampur  dengan karbon.  

d) Warna merah berarti bercampur dengan bensin.  

           

 

 

 

 

3).Mengganti Filter Oli 

Filter oli berfungsi menyaring kotoran-kotoran yang ada di dalam minyak 

pelumas, gunakan SST untuk membuka filter oli. 

   Hasil Pemeriksaan: .................................................  

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

 Kesimpulan :...........................................................  

 

 

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

 



88 

 

 

 

Lampiran 22 

 

Jika filter oli kotor maka oli akan sulit mengalir ke komponen-komponen 

mesin yang membutuhkan pelumasan. 

a. Gunakan SST, buka filter oli.  

b. Bersihkan permukaan yang bersinggungan dengan dudukan filter oli.  

c. Lumasi gasket karet filter dengan oli mesin yang bersih. 

d. Kencangkan filter dengan tangan sampai gasket karetnya menyentuh 

terhadap dudukan filter.  

e. Gunakan SST, tambahkan 3/4 putaran agar filter terduduk dengan baik  

f. Hidupkan mesin dan periksa kebocoran oli 

g. Periksa kembali level oli mesin 

2. Pemeriksaan Saringan Udara (Air filter) 

Saringan udara berfungsi untuk menyaring udara dari debu, juga berperan 

sebagai penghambat kecepatan udara dan memperkecil suara atau desis udara.  

 

   Hasil Pemeriksaan: .................................................  

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

 Kesimpulan : ..........................................................  

 

 

  ................................................................................  
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a. Semprotkan udara bertekanan rendah pada elemen saringan, arahkan udara dari 

bagian dalam mengarah keluar kemudian dari luar ke dalam, dan terakhir dari 

dalam keluar. 

         

Karena jika penyemprotan dilakukan dari luar kotoran-kotoran justru akan 

masuk kedalam filter udara sehingga filter udara akan menjadi mampet 

Jika filter udara yang sudah kotor tidak dibersihkan maka udara yang 

masuk ke dalam intake manifold akan berkurang sehingga menggangu proses 

kerja mesin. 

3. Pemeriksaan Baterai 

Baterai berfungsi sebagai sumber arus untuk menyuplai komponen-komponen 

kelistrikan seperti motor starter, lampu-lampu, dan sebagainya. 

a. Periksa terminal baterai 

1) Penyangga baterai berkarat.  

2) Terminal longgar, berkarat atau rusak.  

3) Kotak baterai rusak atau bocor.  

perhatikan pengikat klem apakah kendor dan berkerak atau tidak, apabila 

berkerak bersihkan dengan air hangat, kemudian terminalnya diampelas atau 

disikat. 

   Hasil Pemeriksaan: .................................................  

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

 Kesimpulan :...........................................................  

  ................................................................................  
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Jika kutup baterai kendor maka akan terjadi percikan bunga api saat distarter,  

dan jika kutub baterai yang kotor tidak dibersihkan maka suplai arus yang 

diperlukan pada sistem kelistrikan akan terganggu. 

b. Periksa tutup baterai 

Lepas tutup baterai, periksa lubang ventilasi/penguapan pada tutup tersebut, 

apabila tersumbat bersihkan. 

      

 Jika lubang ventilasi pada tutup baterai tersumbat maka uap yang dihasilkan 

oleh cairan elektrolit tidak bisa keluar dan nantinya dikhawatirkan baterai akan 

meledak. 

c. Pemeriksaan ketinggian elektrolit baterai 

Hasil Pemeriksaan : .................................................  

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

Kesimpulan :..............................................................  

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

 

Hasil Pemeriksaan :.................................................. 

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

Kesimpulan : .............................................................:........................................................................ 

 ................................................................................. 
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Periksa volume elektrolit, letakkan baterai pada tempat yang rata dan periksa 

volume elektrolit pada batas upper dan lower, jika kurang tambahkan air 

suling/elektrolit. 

 

 

Jika cairan elektrolit berada di bawah garis lower maka sel-sel yang ada 

didalam baterai akan kering,  sedangkan bila cairan elektrolit berada diatas garis 

upper maka akan terjadi penguapan yang yang berlebihan, sehingga kutup-kutup 

yang ada dibaterai akan cepat berkerak.  

d. Periksa berat jenis elektrolit 

Catatan: Berat jenis : 1,25 – 1,27 pada suhu 200 C,  perbedaan tiap sel 

kurang dari 0,025.  

     

e. Periksa tegangan baterai 

Gunakan baterai tester untuk mengukur tegangan, besarnya tegangan baterai 

12,6 V 

Hasil Pemeriksaan : .................................................  

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

Kesimpulan : ............................................................ : .......................................................................  

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

 

Hasil Pemeriksaan :.................................................. 

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

Kesimpulan : .............................................................:........................................................................ 

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

Hasil Pemeriksaan : .................................................  

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

Kesimpulan :............................................................. : .......................................................................  

  ................................................................................  
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 Jika arus yang dihasilkan oleh baterai terlalu kecil maka sistem kelistrikan 

akan terganggu. 

f. Periksa kotak baterai 

Angkat kotak baterai, periksa kotak baterai bagian atas, samping dan bawah. 

Lihat apakah terjadi kebocoran . 

Lampiran 22 

        

Bila kotak baterai terjadi retak atau pecah maka cairan elektrolit baterai akan bocor.  

4. Ganti Saringan Bahan Bakar (Fuul Filter) 

Saringan bahan bakar berfungsi untuk menyaring kotoran yang ada pada 

bahan bakar yang akan masuk keruang bakar. 

Hasil Pemeriksaan :.................................................. 

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

Kesimpulan : .............................................................:........................................................................ 

 ................................................................................. 
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Jika filter bensin yang sudah kotor tidak di ganti jika sudah mencapai 40.000 Km 

maka suplai bahan bakar yang menuju ke injektor akan berkurang sehingga kinerja 

mesin tidak akan maksimal. 

5. Periksa Reservoir Tank (air water cooler) 

Reservoir tank berfungsi sebagai tanki cadangan cairan pendingin.  

Periksa tinggi air pendingin Jika tinggi air kurang, isi sampai garis fuul pada 

tangki cadangan (recervoir tank) 

 

 

 

  

Jika volume cairan pendingin berada di atas garis full, ketika cairan pendingin 

menjadi panas cairan pendingin akan tumpah, sedangkan jika cairan pendingin berada 

di bawah garis low ketika cairan menjadi dingin lagi maka akan ada kekurangan 

cairan pendingin didalam tangki radiator 

6. Periksa Kualitas Cairan  Pendingin 

Cairan pendingin berfungsi untuk mendinginkan komponen-komponen mesin. 

Periksa air pendingin kemungkinan terdapat oli, karat, atau kotoran. 

      Hasil Pemeriksaan : .................................................  

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

Kesimpulan : ............................................................ : .......................................................................  

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

 

Hasil Pemeriksaan : .................................................  

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

Kesimpulan : ............................................................. : .......................................................................  

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

 

Hasil Pemeriksaan :.................................................. 

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

Kesimpulan : .............................................................:........................................................................ 

 ................................................................................. 
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Jika cairan pendingin terdapat oli,  ada kemungkinan bahwa ada  

kebocoran pada water jaket. 

7. Periksa Tutup Radiator 

Tutup radiator berfungsi untuk menutup radiator agar cairan yang ada 

didalam tangki radiator tidak tumpah, dan selain itu juga berfungsi untuk 

mengalirkan cairan pendingin ke tangki reservoir ketika cairan yang ada di dalam 

tangki radiator telah mencapai suhu kerja. 

1. Ambil tutup radiator kemudian pasangkan pada radiator cup tester.  

2. Tekan/pompa terus sampai jarum penunjuk pada indikator tidak naik lagi.  

3. Tekanan pembuka katup: 

STD : 0,75-1,05 Kg/cm². 

Limit: 0,6 Kg/cm²  

 

Jika tutup radiator tidak bisa membuka pada tekanan yang ditentukan 

dikawatirkan selang-selang radiator akan pecah karena menahan cairan 

pendingin yang menguap didalam radiator.  

8. Periksa Kebocoran Radiator 

1. Buka tutup radiatornya kemudian pasangkan radiator tester pada leher 

radiator. 

Hasil Pemeriksaan :.................................................. 

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

Kesimpulan : .............................................................:........................................................................ 

 ................................................................................. 
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2. Tekan/pompa radiator sampai jarum penunjuk pada 0,75 Kg/cm² - 1,05 Kg/ 

cm². 

STD  : 0,75 Kg/cm² - 1,05 Kg/ cm² 

Limit : 0,6 Kg/cm² 

 

        

Jika terjadi kebocoran pada radiator dan selang-selang radiator cairan 

pendingin akan mudah habis, dan sistem pendingin tidak bisa bekerja dengan 

maksimal. 

Lampiran 22 

9. Periksa Fan Belt (lepas, periksa, pasang, dan stel) 

Fan belt berfungsi untuk menggerakkan pompa air,  alternator, kompresor 

AC, power stereng. 

1) Periksa secara visual 

Periksa tali kipas dari kemungkinan retak, berubah bentuk, terlalu kencang 

atau aus, terkena oli atau gemuk. Persinggungan yang tidak sempurna antara 

tali dan puli. 

 

 

Hasil Pemeriksaan : .................................................  

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

Kesimpulan : ............................................................ : .......................................................................  

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

 

Hasil Pemeriksaan : .................................................  

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

Kesimpulan :............................................................. : .......................................................................  

  ................................................................................  
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         Jika tali kipas retak dikawatirkan tali kipas akan putus, sehingga ada komponen-

komponen yang tidak bekerja, misalnya compressor AC, alternator, power 

stereng,dll. 

2) Periksa dan stel kekencangan tali kipas.  

Bila tidak memenuhi spesifikasi lakukan penyetelan tali kipas dengan SST 

penyetel tali kipas. 

Tegangan tali kipas : 

Baru  : 540-750 N 

Lama : 400-580 N 

       

         Jika tali kipas terlalu kencang maka tali akan cepat putus dan merusak beariang 

yang ada pada alternator, kompresor AC, power stereng, pompa air, jika tali telalau 

kendor maka akan terjadi bunyi saat mesin berputar.  

10. MEMERIKSA KABEL TEGANGAN TINGGI 

Kabel tengan tinggi berfungsi menyalurkan sumber arus dari koil ke distributor  

A. Lepas Kabel Tegangan Tinggi 

Hasil Pemeriksaan : .................................................  

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

Kesimpulan :............................................................. : .......................................................................  

  ................................................................................  
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PERHATIAN : Tarikan atau tekukan pada kabel dapat merusak konduktor di 

dalamnya. 

B. Periksa Tahanan Pada Kabel Tegangan Tinggi.  

Dengan menggunakan multitester, ukur tahanan kabel Tahanan maksimum: 25 kΩ 

Jika tahanannya lebih dari maksimum, lepas bagian-bagian pengantar tersebut dan 

periksa terminalnya. Jika diperlukan ganti kabel tegangan tinggi.  

 

 

      Karena jika tahan kabel busi terlalu besar maka arus yang mengalir ke busi 

menjadi berkurang sehingga pengapiannya menjadi kurang sempurna 

11. MEMERIKSA BUSI 

  Busi berfungsi untuk menghasilkan percikan bunga api yang akan digunakan 

untuk membakar campuran bahan bakar yang ada di dalam ruang bakar.  

1. Lepas Busi 

dengan menggunakan kunci busi, lepaslah semua busi.   
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2. Periksa Busi Secara Visual 

a. Kerusakan pada elektroda. 

b. Kerusakan pada ulir. 

c. Kerusakan pada isolator. 

                 

Jika elekroda busi sudah habis maka loncatan bunga api yang dihasilkan oleh 

busi tidak maksimal sehingga akan menggangu proses pembakaran. 

3. Bersihkan Busi 

Menggunakan alat pembersih busi atau sikat kawat dan pembersih busi (spark 

plug cleaner) bersihkanlah busi. 

 

a. Jangan menggunakan pembersih busi terlalu lama.  

b. Bersihkan ulir dan permukaan luar isolator.  

4. Setel Celah Elektroda Busi 

Celah elektroda: 1,1 mm( lihat manual book) 

Hasil Pemeriksaan : .................................................  

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

Kesimpulan : ............................................................ : .......................................................................  

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

 

Hasil Pemeriksaan:  

       Busi 1 : .............................................................. 

 Busi 2: ............................................................... 

 Busi 3: ............................................................... 

 Busi 4:  .............................................................. 

Kesimpulan ................................................................ 

 ................................................................................. 
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Jika celah busi terlalu longgar atau terlalu sempit maka percikan bunga api 

yang dihasilkan oleh busi akan kecil.  

5. Pasanglah Busi Kembali 

Momen: 17.6 N.m 

12. MEMERIKASA KOIL PENGAPIAN 

Koil berfungsi untuk menaikkan tegangan dari baterai menjadi tegangan 

tinggi yang diperlukan untuk pengapian.  

1. Periksa Tahanan Pada Koil Primer 

Menggunakan Ohm meter, ukur tahanan antara terminal (+) dan terminal (-)  

Tahanan koil primer: 

Dingin : 1.11 – 1.75 Ω 

Panas : 1.41 – 2.05 Ω (lihat manual book) 

Jika tahanannya tidak sesuai dengan spesifikasi, ganti koil pengapian.  

Hasil Pemeriksaan:  

       Busi 1 : .............................................................  

 Busi 2: ..............................................................  

 Busi 3: ..............................................................  

 Busi 4:  .............................................................  

Kesimpulan................................................................  

  ................................................................................  
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2. Periksa Tahanan Pada Koil Sekunder 

Menggunakan Ohm meter, ukur tahanan antara terminal positif (+) dan 

terminal tegangan tinggi.  

Tahanan pada koil sekunder: 

Dingin : 9.00 – 15.7kΩ 

Panas : 11.4-18.4kΩ (lihat manual book) 

Jika tahanannya tidak sesuai dengan spesifikasi, gantilah koil pengapian.  

 

 

13. MEMERIKSA DISTRIBUTOR 

Distributor berfungsi untuk mebagi arus sesuai dengan urutan pengapian.  

1. Lepas kabel tegangan tinggi 

Hasil Pemeriksaan : .................................................  

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

Kesimpulan: ............................................................. : .......................................................................  

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

 

Hasil Pemeriksaan :.................................................. 

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

Kesimpulan ...............................................................:........................................................................ 

 ................................................................................. 
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2. Dengan menggunakan obeng, angkat klip pengunci dan lepaskan holder dari 

distributor cap 

Periksa tutup distributor serta rotor dari kemungkinan: 

a. Retak, berkarat, kotor atau terbakar.  

b. Terminal-terminal kotor atau terbakar. 

c. Pegas karbon terminal tengah lemah atau macet.  

           

Jika terjadi keretakan pada distributor maka arus yang akan diteruskan ke 

kabel busi tidak akan maksimal. Dan jika karbon yang ada didalam distributor 

sudah aus maka arusnya tidak akan bisa mengalir ke kabel busi.  

14. Memeriksa Idle Speed 

a.  Mesin pada kondisi temperature kerja 

b. Hubungkan tachometer ke terminal IG(-) dari check konektor dan set 

tachometer pada range 4-silinder 

c. Saringan udara terpasang 

d. Semua saluran vacuum terhubung dengan semestinya 

e. Konektor-konektor kabel system EFI terhubung 

f. Semua aksesoris dalam kondisi OFF 

g. Waktu pengapian sudah diset dengan benar 

Hasil Pemeriksaan : .................................................  

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

Kesimpulan:.............................................................. : .......................................................................  

  ................................................................................  
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h. Pacu mesin pada 2.500 Rpm sekitar 90 detik 

i. Periksa putaran idle Std 700 ± 50 (lihat manual book) 

 

Jika idle speed terlalu kecil maka mesin akan mati saat gas tidak diinjak, dan 

jika terlalu besar maka mesin akan mengalami getaran yang sangat besar.  

15. Memeriksa Ignition Timing 

Ignition timing adalah merciknya bunga api pada busi sebelum piston mencapai 

titik mati atas. 

a. Panaskan mesin hingga mencapi suhu kerja 

b. Hubungkan tachometer dan timing light ke mesin 

c. Gunakan SST, hubungkan terminal TE1 dan E1 dari chec konektor 

d. Hubungkan probe timing light ke kabel busi no 1 

e. Gunakan timing light, periksa waktu pengapian 

f. Kendorkan 2  baut penahan, dan stel- lah hingga mencapai standarnya 

g. Kencangkan 2 baut penahan, dan periksa kembali waktu pengapian 

h. Lepaslah SST dari check konektor 

i. Lepaskan tachometer dan timing light dari mesin 

j. STD pengapian 8-12° STMA saat idle 

 

 

Hasil Pemeriksaan : .................................................  

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

Kesimpulan:.............................................................. : .......................................................................  

  ................................................................................  
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16. Memeriksa Resistansi Injektor 

a. Lepas konektor injektor 

b. Gunakan ohmmeter, ukur resistansi diantara terminal 

STD pada temperatur 20°C 13.4-14.2 Ω (lihat manual book) 

 

17. Pemeriksaan Throtle Body 

a. Periksa bahwa throtle body linkage dapat bergerak lembut 

Hasil Pemeriksaan :.................................................. 

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

Kesimpulan: ..............................................................:........................................................................ 

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

 

Hasil Pemeriksaan : .................................................  

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

Kesimpulan:.............................................................. : .......................................................................  

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

 

Hasil Pemeriksaan : .................................................  

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

Kesimpulan: .............................................................. : .......................................................................  

  ................................................................................  
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18. Periksa Kerja Relay EFI 

a. Gunakan tegangan baterai menyilang, terminal 1 (+) dan terminal 2 (-) 

b. Dengan menggunakan ohmmeter, periksa bahwa ada hubungan  antara 

terminal 3 dan 5. Jika kerja relay tedak sesuai dengan sepesifikasi, 

gantilah relay. 

 

19. Periksa Celah Katup 

a. Putar pully crankshaft dan luruskan alur coakan pada pully dengan tanda 

timing “O” dari tutup timing belt 

b. Periksa bahwa lubang pada pully camshaft timing sejajar lurus dengan 

tanda timing pada bearnig cap. Jika tidak, putar crankshaft 1 putaran. 

c. Periksa hanya katup-katup yang ditunjukkan. 

1. Gunakan thickness gauge, ukur celah antara valve lifter dan camshaft 

2. Catatlah hasil yang keluar dari pengukuran celah katup tadi.  

STD celah katup  

Intake : 0.15-0.25 mm 

Hasil Pemeriksaan : .................................................  

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

Kesimpulan: .............................................................. : .......................................................................  

  ................................................................................  
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Exhaust: 0.25-0.35 mm 

 

a. Putarlah pully crankshaft 1 putaran dan luruskan alur coakan dengan tanda 

timing “O” pada tutup timing belt  

b. Periksa hanya katup yang ditunjukkan  

 

 

20. Menyetel Celah Katup 

a. Bukalah intake camshaft 

b. Bukalah adjusting shim dengan obeng kecil 

c. Tentukan ukuran penggantian adjusting shim  

1. Gunakan micrometer, ukur ketebalan adjusting shim 

2. Hitung ketebalan dari shim yang baru sehingga celah katup masuk 

dalam nilai spesifikasi. 

T …….. Ketebalan dari shim yang dibuka  

A …….. Celah katup yang terukur 

Hasil Pemeriksaan :.................................................. 

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

Kesimpulan: ..............................................................:........................................................................ 

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

 

Hasil Pemeriksaan :.................................................. 

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

Kesimpulan: ..............................................................:........................................................................ 

 ................................................................................. 
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N …….. Ketebalan dari shim yang baru 

Intake : N = T + (A-0.20 mm) 

3. Pilihlah shim yang baru dengan ketebalan yang paling dekat dengan 

nilai perhitungan. 

d. Pasang adjusting shim yang baru. Tempatkan di atas valve lifter. 

e. Pasang intake camshaft. 

f. Periksa kembali celah katup. 

21. Memeriksa Tekanan Kompresi Engine 

a) Lepas semua busi 

b) Masukkan compression gauge ke lubang busi.  

c) Throttle dibuka secara penuh. 

d) Selama mesin berputar, ukurlah tekanan kompresinya.  

e) Ulangi langkah (a) sampai (c) untuk setiap silinder.  

Catatan : gunakan baterai yang terisi penuh untuk mendapatkan putaran 

mesin 250 Rpm atau lebih.  

Standar: 

Tekanan komperesi: 14.0 kgf/cm2 atau lebih 

Tekanan minimum :10.0 kgf/cm2  

Perbedaan tekanan setiap silinder : 1.0 kgf/cm2 atau kurang (lihat manual 

book) 
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Jika perbandingan komperesi tiap silinder berbeda terlalu jauh maka mesin akan 

mengalami goncangan yang tidak wajar tiap silinder atau pincang.  

22. Tes emisi gas buang 

Emisi gas buang adalah gas beracun yang dikeluarkan oleh sisa-sisa pembakaran. 

a. Mesin pada temperature operasi yang normal 

b. Saringan udara terpasang 

c. Semua pipa dan selang dari system induksi udara telah terhubung 

d. Semua aksesorin dalam keadaan OFF 

e. Konektor system EFI telah terpasang 

f. Waktu pengapian telah diset secara benar 

g. Tachometer dan CO/HC meter telah dikalibrasi 

h. Pacu mesin pada 2.500 Rpm selama kurang lebih 180 detik  

i. Masukkan ujung probe paling sedikit 40 cm ke dalam pipa knalpot 

selama idling 

j. Periksa konsentrasi CO/HC pada saat idle, konsentrasi CO 0 - 0,5 % 

dan konsentrasi HC sesuaikan dengan peraturan local 

 

       

          

Hasil Pemeriksaan : 

      Silinder 1 :…………………. ............................... 

      Silinder 2 :…………………. ............................... 

      Silinder 3 :…………………. ............................... 

      Silinder 4 :………………… ................................ 

Kesimpulan:………………………………
…………… 
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  Karena jika emisi gas buang yang dihasilkan oleh sisa-sisa pembakaran terlalu tinggi 

maka akan merusak lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Pemeriksaan : 

 CO :……….% 

 HC :………. % 

 CO2:………. % 

 Lamda :…… % 

Kesimpulan: ............................................................. : .......................................................................  

  ................................................................................  
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SMK MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN 

JOB SHEET  

MOTOR BAKAR 

A. KONDISI MESIN MATI / DINGIN 

1. Baca perintah kerja 
2. Buka kap mobil 

3. Pasang pelindung kendaraan 
4. Lihat bagian – bagian yang akan dilepas 

5. Siapkan peralatan dimeja kerja dengan rapi termasuk kotak plastik 
6. Teslah / cek alat yang akan digunakan ( radiator tester, multitester, spring 

scale , dll ) 

7. Tentukan wiring harness / letak fuse IG 
8. Lepas saringan bensin, busi beserta covernya, kabel busi, saringan udara dan 

baterai 
9. Lakukan pemeriksaan dan pengukuran : 

a. Sistem Pendinginan 

 Jumlah / tinggi air di reservoir 

 Kualitas air 

 Selang radiator, klem kisi – kisi dan kran penguras 

 Water pump ( bersamaan dengan sirkulasi air, mesin hidup )   

 Tutup radiator ( visual ; katup tekanan, pegas, karet ) lalu dengan 
alat , limit 0,6 kg / cm2,Standar = 0,75 – 1,05 kg / cm2  

 Kebocoran sistem maks 0,9 – 1,2 kg/cm2 

 Keretakan fan belt 

 Tegangan tali kipas (540 N )  

b. Sistem Pelumasan 

 Tinggi / jumlah oli 

 Kualitas dan warna 

c. Sistem Pengapian 

 Periksa busi dari keretakan dan kerusakan drat – dratnya 

 Bersihkan elektroda busi dengan ampelas 

 Ukurlah celah busi ( 1,1 mm, lihat workshop manual ) 
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 Bersihkan busi bersama sama dengan saringan bensin, saringan 

udara dan tutup baterai 

 Periksa tutup distributor, rotordan kabel busi dari keretakan dan 

bersihkan engan kain lap 

 Ukur tahanan kabel busi dan koil =< 25 K ohm ( lihat workshop 

manual ) 

 Ukur tahanan primer  = 1,11– 1,75 ohm ( lihat workshop manual ) 

 Ukur tahanan sekunder  = 9,00– 15,7 K ohm ( lihat workshop 

manual ) 

 Pasang kembali busi, saringan bensin dab tutup distributor serta 
kabel businya 

d. Baterai 

 Ukur Berat jenis elektrolit baterai = 1,25 – 1,27 ( lihat workshop 

manual ) 

 Pasang kembali tutup baterai 

 Ukur tegangan baterai = 12,6 volt ( lihat workshop manual ) 

 Lihat ketinggian air accu 

 Periksa keretakan baterai 

 Bersihkan seluruh permukaan baterai dengan kain lap  

 Pasang kembali baterai ( INGAT !!!! TERMINAL POSITIF DAN 

NEGATIF JANGAN TERBALIK ) 

e. Kekerasan baut Kepala Silinder 

B. KONDISI MESIN PANAS / HIDUP 

1. Tes komperesi standar 14.0 kgf/cm2 atau lebih 

2. Idling Speed = 700±50rpm ( lihat workshop manual ) 
3. Saat pengapian = 80 - 120 sebelum titik mati atas 

4. Celah katup IN = 0,15-0,25 mm, EX = 0,25-0,35 mm ( lihat workshop 

manual ) 
5. Tes Emisi Gas Buang 

 CO harus 0% - 0,5% ( lihat workshop manual )  

 HC harus < 400 ppm CEK SAAT PENGAPIAN  

 O2 harus < 2%  

 CO2 harus > 12% CEK INTAKE DAN EXHAUSE DARI 

KEBOCORAN  

 LAMDA ( λ ) harus 0,95 – 1,05 . 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

Uji Coba Soal 
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Pre Test 
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Penjelasan materi tune up dengan job sheet yang telah diperbaiki 
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Pembelajaran praktik tune up  
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Post Test 
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PERNYATAAN PAKAR 

Bersama ini saya : 

Nama   : Drs. Ramelan, M.T. 

Nip   : 195009151976031002 

Profesi  : Dosen 

Memberikan pernyataan bahwa, instrumen terlampir yang dibuat oleh saudara :  

Nama   :Agus Sulistiyanto 

Nim   : 5201408074 

Prodi   : Pend, Teknik Mesin, S 1 

Sudah cukup baik dan layak untuk digunakan sebagai alat/media pengambilan data 

skripsi yang berjudul “ PERBAIKAN JOBSHEET PRAKTIK TUNE UP 

MOTOR BENSIN DAN UJI EMISI GAS BUANG UNTUK MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR ”  

 

Semarang, Oktober 2012 

Pakar otomotif,  

 

Drs. Ramelan, M.T. 
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