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ABSTRAK 

 

Ari Purwanto. 2013. Penggunaan Modul Sistem Pendingin Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Kompetensi Memelihara/Servis Sistem Pendingin dan Komponen-
komponennya. Skripsi, Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Semarang.  

 Permasalahan yang diungkap dalam skripsi ini adalah tentang Penggunaan 
Modul Sistem Pendingin Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kompetensi Dasar 
Memelihara/Servis Sistem Pendingin dan Komponen-komponennya. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang memanfaatkan dan tanpa 
memanfaatkan modul Sistem Pendingin serta efek pemanfaatan modul ini 
terhadap hasil belajar Kompetensi Memelihara/Servis Sistem Pendingin siswa 
kelas XI SMK N 10 Semarang. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen 
jenis control group pre test-post test. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas XI TKR SMK N 10 Semarang yang terbagi dalam tiga  kelas yaitu XI TKR 
1, XI TKR 2 dan XI TKR 3. Penelitian yang dilakukan hanya dua kelas yang 
diambil secara acak dan didapat siswa kelas XI TKR 2 sejumlah 32 siswa sebagai 
kelas eksperimen dan siswa kelas XI TKR 1 sejumlah 30 siswa sebagai kelas 
kontrol. Hasil analisis data mendapatkan bahwa penggunaan modul sistem 
pendingin dapat meningkatkan hasil belajar dibandingkan tanpa menggunakan 
modul sistem pendingin, dan terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan 
antara peserta didik yang menggunakan modul pembelajaran sistem pendingin ini 
dengan peserta didik yang yang tidak menggunakannya atau tanpa modul. Jumlah 
peserta didik pada kelas eksperimen yang mendapatkan nilai memenuhi KKM 
sebesar 81,3%. Sedangkan jumlah peserta didik pada kelas kontrol yang 
mendapatkan nilai memenuhi KKM hanya 40%. Sehingga dapat dikatakan kelas 
eksperimen lebih unggul 41,3% dibandingkan kelas kontrol. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa ada peningkatan penggunaan modul sistem pendingin 
terhadap hasil belajar Kompetensi Dasar Memelihara/Servis Sistem Pendingin dan 
Komponen-komponenya. 
 
Kata kunci : Modul sistem pendingin, pemeliharaan/servis sistem pendingin 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan suatu bangsa di tentukan oleh salah satu faktor yang sangat 

penting, yaitu faktor pendidikan (education). Bangsa yang kualitas pendidikannya 

sangat baik dapat dipastikan kemajuan bangsa tersebut akan berjalan cepat begitu 

pula sebaliknya apabila kualitas pendidikan suatu bangsa itu rendah maka 

kemajuan bangsa akan berjalan lambat.  

Dalam hal ini sekolah sebagai sarana pendidikan suatu bangsa memegang 

peranan penting dalam hal memajukan pendidikan, fungsi pendidikan memajukan 

kualitas sumberdaya manusia, apabila sumberdaya manusia suatu bangsa sangat 

tinggi, dapat di pastikan bangsa tersebut akan mempunyai kemajuan yang sangat 

pesat di berbagai bidang. 

Menjadikan lebih maju kualitas pendidikan sekolah mempunyai banyak 

kendala, salah satu dari kendala tersebut adalah kurang lengkapnya perangkat 

pembelajaran, perangkat pembelajaran berkaitan dengan sarana dan prasarana 

materi kurikulum pendidikan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran, perangkat pembelajaran meliputi: Silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pengajaran (RPP), Modul, job sheet, Lembar Kerja Peserta didik dan buku 

pegangan bagi siswa. Kurangnya perangkat pembelajaran, permasalahan seperti 

ini sering terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, padahal perangkat pembelajaran 
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mempunyai andil yang sangat besar dalam membantu peserta didik memahami 

materi-materi pelajaran. 

Pembelajaran yang dilaksanakan di SMK N 10 Semarang masih 

menggunakan pembelajaran ceramah biasa dengan memanfaatkan alat bantu 

papan tulis, dan peserta didik hanya di suruh mencatat yang kemudian guru akan 

menjelaskan, hal ini di rasa kurang efektif karena waktu belajar mengajar akan 

banyak terbuang jika peserta didik terus menerus mencatat dan peserta didik 

hanya mengandalkan materi yang diberikan pendidik saja dan tidak mau mencari 

materi dari sumber lain, kemudian peserta didik akan cenderung menjadi pasif. 

Pembelajaran tanpa adanya buku pegangan membuat peserta didik 

terpaksa mencatat secara terus menerus materi pelajaran yang disampaikan oleh 

pendidik. Efek negatif dari mencatat yang terlalu berlebihan yaitu tidak efektifnya 

waktu pembelajaran karena waktunya habis terbuang untuk mencatat, sehingga 

kegiatan belajar peserta didik akan terganggu. Selain itu juga membuat bosan 

peserta didik karena pembelajaran berjalan monoton. Untuk mengatasi 

permasalahan ini maka diperlukan buku ajar yang berupa modul agar kegiatan 

belajar dapat berjalan dengan baik dan materi bisa terserap secara maksimal, dan 

siswa dapat dengan cepat memahami suatu materi yang diberikan. 

Rendahnya hasil belajar siswa kelas XI SMK N 10 Semarang pada 

kompetensi memelihara/servis sistem pendingin dapat dilihat dari hasil observasi 

awal yang dilakukan peneliti pada 35 siswa kelas XI TKR1 di SMK N 10 

Semarang. Berdasarkan hasil obsevasi awal, diperoleh data bahwa sebanyak 15 

siswa di kelas XI TKR1 yang memperoleh nilai hasil belajar kompetensi sistem 
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pendingin belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu dengan 

nilai rata-rata 64. Untuk mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada mata 

kompetensi memelihara/servis sistem pendingin yang telah ditetapkan oleh SMK 

N 10 Semarang, siswa harus memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 75. 

Pada kompetensi memelihara/servis sistem pendingin dan komponen-

komponennya di SMK N 10 Semarang sejauh ini perangkat pembelajarannya 

kurang memadahi, khususnya pada pelajaran otomotif tentang sistem pendingin, 

salah satunya yaitu tidak adanya bahan atau buku ajar, disini buku ajar tersebut 

yaitu modul untuk mempelajari materi pelajaran.  

Tujuan utama sistem pembelajaran dengan menggunakan buku ajar yang 

berupa modul ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

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

tujuan secara optimal. Modul tersebut di jelaskan materinya oleh guru pendidik 

dan kemudian dipelajari oleh peserta didik sendiri secara perseorangan atau 

diajarkan oleh peserta didik pada dirinya sendiri (self instruksional) Depdiknas 

(2008:4). Penggunaan modul di dalam kegiatan pembelajaran juga memberikan 

berbagai keuntungan dan manfaat yaitu modul dapat memberikan balikan 

(feedback) sehingga siswa dapat mengetahui taraf hasil belajarnya, penguasaan 

materi secara tuntas (mastery learning), memunculkan motifasi yang kuat untuk 

belajar maksimal karena pembelajaran terbimbing modul, pembelajaran bersifat 

fleksibel yaitu pembelajaran disesuaikan dengan perbedaan siswa antara lain 

mengenai kecepatan belajar, cara belajar dan bahan pelajaran. Setelah peserta 
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didik menyelesaikan satuan atau disebut juga dengan sub kompetensi yang satu, 

maka akan melangkah maju dan mempelajari sub kompetensi berikutnya.  

Bahan ajar memiliki peranan yang penting dalam proses belajar mengajar 

di dalam kelas, modul merupakan salah satu bahan ajar yang di kemas secara utuh 

dan sistematis (Depdiknas, 2008:4). Selain sebagai alat bantu belajar secara 

mandiri, modul sebagai salah satu bahan ajar juga memberikan kemudahan bagi 

siswa untuk mengembangkan aspek kognitif melalui pengembangan konsep. 

Penggunaan Modul diharapkan mampu memudahkan peserta didik untuk 

belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta 

didik sangat penting dan perlu mendapat perhatian baik dari pendidik atau pihak 

yang berkepentingan terhadap pendidikan, sebab hasil belajar memberikan 

gambaran sejauh mana keberhasilan dari proses pendidikan yang telah 

berlangsung, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hasil belajar peserta didik 

perlu diteliti untuk diambil manfaatnya. 

Untuk itu penulis meyakini bahwa penggunaan perangkat pembelajaran 

dalam hal ini yaitu buku ajar yang berupa modul sangatlah penting untuk 

menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar dalam suatu lembaga 

pendidikan, namun hal ini kurang mendapat perhatian khusus dari pendidik.  

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas peneliti secara ringkas memeilih 

judul “Penggunaan Modul Sistem Pendingin Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Kompetensi Dasar Memelihara/Servis Sistem Pendingin dan 

Komponen--komponennya”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Apakah penggunaan modul sistem pendingin dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik pada kompetensi memelihara/servis sistem pendingin 

dan komponen-komponennya? 

b. Apakah ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara peserta didik yang 

menggunakan modul sistem pendingin dengan peserta didik yang tidak 

menggunakan modul sistem pendingin? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian ini menjadi jelas dan tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka peneliti perlu memberi 

pembatasan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu perbedaan 

hasil belajar kompetensi memelihara/servis sistem pendingin jika diberikan 

perlakuan pembelajaran yang berbeda yaitu antara peserta didik yang 

pembelajarannya dilengkapi dengan perangkat pembelajaran berupa modul 

dengan peserta didik yang menggunakan pembelajaran tanpa menggunakan modul 

serta peningkatan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan modul. Peneliti 

mengangkat masalah ini karena dari hasil yang selama ini dicapai oleh peserta 

didik di SMK N 10 Semarang mengenai kompetensi memelihara/servis sistem 

pendingin dan komponen-komponennya dirasa masih perlu untuk ditingkatkan 

lagi karena hasil belajar peserta didik masih banyak yang jauh dari ketuntasan. 
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D. Tujuan Penelitian 

Sesuai permasalahan yang akan diteliti  maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui apakah penggunaan modul sistem pendingin dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik pada kompetensi memelihara/servis 

sistem pendingin dan komponen-komponennya. 

b. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara 

peserta didik yang menggunakan modul sistem pendingin dengan peserta 

didik yang menggunakan pembelajaran tanpa modul pada kompetensi 

memelihara/servis sistem pendingin dan komponen-komponennya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya adalah: 

1. Bagi siswa 

a. Diharapkan dapat di jadikan sebagai sarana belajar dalam mempermudah 

pemahaman materi konsep dasar sistem pendingin engine. 

b. Membantu peserta didik dalam memahami materi kompetensi 

memelihara/servis sistem pendingin dan komponen-komponennya. 

c. Meningkatkan hasil belajar peserta didik SMK kelas XI pada kompetensi 

servis sistem pendingin. 

d. Melatih siswa aktif dalam belajar mandiri tanpa harus selalu di dampingi 

guru. 
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2. Bagi guru 

a. Memberikan kontribusi kepada para pendidik dalam rangka mensukseskan 

proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

b. Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih strategi 

pembelajaran bervariasi yang dapat memperbaiki sistem pembelajaran 

sehingga memberikan layanan terbaik bagi siswa. 

3. Bagi peneliti 

Menambah pengalaman bagi peneliti mengenai pengembangan 

pembelajaran tersebut dan mendapatkan pengetahuan tentang perbedaan hasil 

belajar peserta didik yang menggunakan perangkat pembelajaran berupa 

modul dan yang tidak menggunakannya pada kompetensi memelihara/servis 

sistem pendingin dan komponen-komponennya. 

 

F. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian dalam pemakaian istilah-istilah yang 

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

yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan sebagai berikut: 

a. Penggunaan adalah pelaksanaan atau penerapan. Dalam penelitian ini 

penggunaan yang dimaksud yaitu pelaksanaan atau penerapan modul 

pembelajaran pada kompetensi dasar memelihara/servis sistem pendingin. 
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b. Modul 

Modul suatu unit pembelajaran berbentuk cetak dan terdiri atas suatu 

rangkaian kegiatan belajar dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar 

secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan pendidik. (Wena, 2009:231). 

c. Model pembelajaran konvensional dalam penelitian ini yaitu pembelajaran 

yang menekankan pada cara belajar duduk, dengar, catat dan hafal, kegiatan 

belajar mengajar (KBM) hanya dengan menggunakan metode ceramah biasa 

dan menggunakan media berupa papan tulis (white board), spidol dan lain-

lain (Anam, 2010:7).  

d. Kompetensi Dasar Memelihara/servis Sistem Pendingin adalah suatu 

kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum SMK program keahlian 

Teknik Kendaraan Ringan. Dalam penelitian ini kompetensi dasar yang 

dimaksud yaitu pada kompetensi dasar memelihara/servis sistem pendingin 

dan komponen-komponennya. 

e. Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

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

dimaksud dalam penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar peserta 

didik yang ditunjukkan dengan nilai tes kognitif pada akhir pembelajaran, 

setelah peserta didik memperoleh perlakuan pembelajaran (dalam hal ini 

menggunakan modul). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Menurut  Anni dkk  (2007:2)  belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan, sedangkan menurut Skinner dalam Dimyati dan Mudjiono (2009:9), 

belajar adalah suatu perilaku pada saat orang belajar, maka responnya menjadi 

baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya menurun. Sedangkan 

menurut Rifa’i (2009:82) belajar merupakan proses penting bagi perubahan 

perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan oleh seseorang. Adapun menurut Baharruddin (2010:11) belajar 

merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, 

keterampilan, dan sikap. Berdasarkan pengertian belajar dari pendapat para pakar 

tersebut maka belajar merupakan serangkaian kegiatan seseorang yang dilakukan 

untuk merubah tingkah laku seseorang sehingga memperoleh konsep dan cara 

yang baru. 

Proses belajar pada dasarnya adalah proses komunikasi yang diwujudkan 

melalui kegiatan penyampaian informasi kepada peserta didik. Informasi yang 

disampikan dapat berupa pengetahuan, keahlian, skill, ide, pengalaman, dan 

sebagainya. Dalam proses pembelajaran, peserta didik berkedudukan sebagai 

subyek belajar, sedangkan pendidik berkedudukan sebagai pengendali. Proses 
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komunikasi dalam suatu pembelajaran dapat terjadi antara pendidik dengan 

peserta didik, peserta didik dengan peserta didik, dan juga dapat terjadi antara 

peserta didik dengan sumber belajar lainnya. Agar peserta didik dapat belajar 

secara efektif dan efisien serta mengena pada tujuan yang diharapkan, maka 

dalam proses pembelajaran pendidik harus memiliki strategi. Salah satu langkah 

untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian, atau 

biasanya disebut metode pembelajaran.  

Pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh seorang guru sedemikian 

rupa agar siswa mau belajar untuk mengubah tingkah lakunya menjadi lebih baik. 

Guru berusaha menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan siswa belajar 

dari sesuatu yang belum ia ketahui menjadi mengetahui. Agar proses 

pembelajaran berhasil, maka seorang guru harus mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman yang cukup dalam merumuskan kegiatan belajar mengajar, mengelola 

kelas, merumuskan tujuan, memilih metode yang tepat, menerapkan media, 

membuat stategi mengajar, dan sebagainya. Tugas guru adalah membelajarkan 

siswa, yaitu membuat siswa agar dapat belajar dan hasil belajar siswa tersebut 

dapat tercapai secara optimal. 

2. Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh dari 

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

dapat dikatakan sebagai ukuran keberhasilan siswa yang telah mengikuti suatu 

proses pembelajaran dengan membandingkannya terhadap tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. Apabila siswa memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan 
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tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum, secara otomatis 

siswa tersebut dikatakan berhasil, demikian pula sebaliknya.  

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), setiap kompetensi 

memiliki standar ketuntasan belajar minimal (SKBM) untuk setiap aspek 

penilaian. Aspek penilaian terdiri dari tiga, yaitu pemahaman alat dan komponen, 

cara kerja sistem, dan pemecahan masalah. Dalam penelitian ini hasil belajar yang 

dinilai adalah hasil belajar pada materi kompetensi memelihara/servis sistem 

pendingin. 

 
B. Modul 

1. Pengertian Modul 

Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang di kemas secara utuh 

dan sistematis, dan berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri 

sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing 

(Depdiknas, 2008:4). Adapun menurut Walter Dick dan Lou Carry dalam Wena 

(2009:231) modul diartikan sebagai unit pembelajaran berbentuk cetak. 

Sedangkan menurut Mulyasa (2006:43) modul adalah suatu proses pembelajaran 

mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, 

operasional, dan terarah untuk digunakan oleh peserta didik, disertai dengan 

pedoman penggunaannya untuk para guru. 

Bahasa, pola, dan sifat kelengkapan lainnya yang terdapat dalam modul ini 

diatur sehingga seolah-olah merupakan bahasa pengajar atau bahasa pendidik 

yang sedang memberikan pengajaran kepada peserta didik. Maka dari itulah, 

modul sering disebut bahan instruksional mandiri. Modul merupakan alat atau 
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sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. 

 
2. Fungsi Modul 

Sebagai salah satu bahan ajar, modul memiliki banyak fungsi. Fungsi dari 

modul berguna baik bagi pendidik maupun peserta didik. Dengan adanya  modul 

akan memepermudah peserta didik untuk belajar dan mempermudah pendidik 

untuk menyampaikan materi pelajaran. Diharapkan fungsi dari modul bisa 

memeperkecil kendala ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

Menurut Prastowo (2012:107) Modul memiliki fungsi sebagai bahan ajar 

mandiri maksudnya, penggunaan modul dalam proses pembelajaran berfungsi 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk belajar sendiri tanpa tergantung  

kepada kehadiran pendidik, pengganti fungsi pendidik maksudnya, modul sebagai 

bahan ajar yang harus mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan baik dan 

mudah dipahami oleh peserta didik sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka, 

kemudian sebagai alat evaluasi maksudnya, dengan modul peserta didik dituntut 

untuk dapat mengukur dan menilai sendiri tingkat penguasaannya terhadap materi 

yang telah dipelajari sebagai bahan rujukan bagi peserta didik karena modul 

mengandung berbagai materi yang harus dipelajari oleh peserta didik, maka 

modul juga memiliki fungsi sebagai bahan rujukan bagi peserta didik.  

3. Karakteristik Modul 

Menurut Mulyasa (2006:43) pembelajaran dengan sistem modul memiliki 

karakteristik setiap modul harus  memberikan informasi dan memberikan petunjuk 
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pelaksanaan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang peserta 

didik. Modul merupakan pembelajaran individual, sehingga mengupayakan untuk 

melibatkan sebanyak mungkin karakteristik peserta didik tentang pengalaman 

belajar dalam modul disediakan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan 

pembelajaran seefektif dan seefesian mungkin. Materi pelajaran disajikan secara 

logis dan sistematis, sehingga peserta didik dapat mengetahui kapan dia memulai 

dan kapan mengakhiri suatu modul, dan tidak menimbulkan pertanyaan mengenai 

apa yang harus dilakukan atau dipelajari. Setiap modul memiliki mekanisme 

untuk mengukur pencapaian tujuan belajar perserta didik terutama untuk 

memberikan umpan balik bagi peserta didik dalam mencapai ketuntasan belajar. 

 
Karakteristik modul yang dikemukakan tersebut, kiranya dapat diambil 

kesimpulan bahwa belajar bermodul adalah sebuah sistem belajar 

mandiri/individual, dimana terdapat kejelasan tujuan, mengandung usaha 

memotivasi peserta didik untuk belajar, fleksibel dan terdapat tes dari tiap-tiap 

modul atau tiap-tiap sub kompetensi dimana hasil ujian berfungsi sebagai 

feedback. 

4. Pembelajaran Modul dan Tujuannya 

Pembelajaran modul adalah pendekatan pembelajaran mandiri yang 

berfokuskan penguasaan kompetensi dari bahan kajian yang dipelajari peserta 

didik dengan waktu tertentu sesuai dengan potensi dan kondisinya. Pembelajaran 

modul lebih menitik beratkan pada peran otonomi belajar peserta didik dimana 

peserta didik mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain untuk 

mendiagnosa kebutuhan belajarnya sendiri, menentukan tujuan belajarnya sendiri, 
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mengidentifikasi sumber-sumber belajar, memilih dan melaksanakan strategi 

belajar dan mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. 

Menurut Nasution (2011:205) Tujuan sistem pembelajaran modul antara lain: 
a. Membuka kesempatan bagi peserta didik untuk belajar menurut 

kecepatan masing-masing. Dianggap bahwa peserta didik tidak akan 
mencapai hasil yang sama dalam waktu yang sama dan tidak bersedia 
mempelajari sesuatu pada waktu yang sama. 

b. Memberi kesempatan bagi peserta didik untuk belajar menurut cara 
masing-masing, oleh sebab mereka menggunakan teknik yang berbeda-
beda untuk memecahkan masalah tertentu berdasarkan latar belakang 
pengetahuan dan kebiasaan masing-masing. 

c. Memberi pilihan dari sejumlah besar topik dalam rangka suatu mata 
pelajaran, mata kuliah, bidang studi atau disiplin bila kita anggap bahwa 
pelajar tidak mempunyai pola minat yang sama atau motivasi yang sama 
untuk mencapai tujuan yang sama. 

d. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengenal kelebihan dan 
kekurangannya dan memperbaiki kelemahannya melalui modul remidial, 
ulangan-ulangan atau variasi dalam cara belajar. 
  

5. Ciri-Ciri Pembelajaran Modul 

Pembelajaran modul memepunyai ciri tersendiri dibandingkan 

pembelajaran konvensional atau ceramah biasa dimana peserta didik pada 

pembelajaran modul  akan dilatih untuk belajar mandiri agar peserta didik tidak 

tergantung pada pendidik saja. Sementara pada pembelajaran konvensional, 

peserta didik sangat tergantung pada peranan seorang pendidik, apabila pendidik 

tidak hadir pada proses belajar maka peserta didik tidak bisa mendapatkan materi 

pelajaran sama sekali karena peserta didik tidak memiliki sumber belajar yang 

lain.  

Menurut Wijaya (1992:97) ciri-ciri pembelajaran modul peserta didik 

dapat belajar secara individual dengan tujuan pembelajaran dirumuskan secara 

khusus sehingga perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik 

segera dapat diketahuai dengan membuka kesempatan kepada peserta didik untuk 
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maju berkelanjutan menurut kemampuannya masing-masing. Modul merupakan 

paket pelajaran yang bersifat self education artinya dengan belajar seperti ini 

modul membuka kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dirinya 

secara optimal dan modul memiliki daya informasi pengetahuan yang cukup kuat 

kemudian banyak memeberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbuat 

aktif. Modul memiliki kekuatan ulang yang cukup tinggi agar peserta didik 

mempelajari modul tidak hanya dengan sekali membaca teks dalam lembaran 

(lembaran tugas, dan lembaran evaluasi) namun, adanya evaluasi yang kontinyu 

dari setiap paket program. 

6. Keuntungan Sistem Pembelajaran Modul 

Penggunaan modul di dalam kegiatan pembelajaran juga memberikan 

berbagai keuntungan dan manfaat yaitu modul dapat memberikan balikan 

(feedback) sehingga siswa dapat mengetahui taraf hasil belajarnya, penguasaan 

materi secara tuntas (mastery learning), memunculkan motifasi yang kuat untuk 

belajar maksimal karena pembelajaran terbimbing modul, pembelajaran bersifat 

fleksibel yaitu pembelajaran disesuaikan dengan perbedaan siswa antara lain 

mengenai kecepatan belajar, cara belajar dan bahan pelajaran, menumbuhkan 

kerjasama antar siswa maupun antara siswa dan guru, memberikan kesempatan 

pengajaran remidial dan memberikan kesempatan pengajaran pengayaan. Setelah 

peserta didik menyelesaikan satuan atau disebut juga dengan sub kompetensi yang 

satu, maka akan melangkah maju dan mempelajari sub kompetensi berikutnya.  

  Menurut Nasution (2011:207) Pengajaran modul juga memberikan sejumlah 

keuntungan bagi guru antara lain : Memberikan rasa kepuasan karena sukses yang 
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di capai oleh siswa atas pembelajaran mandiri menggunakan modul, guru merasa 

telah melakukan profesinya dengan baik kemudian akan memberikan kesempatan 

yang besar kepada guru untuk memberikan bantuan dan perhatian individual 

kepada setiap murid yang membutuhkan tanpa mengganggu atau melibatkan 

seluruh kelas secara otomatis akan meningkatkan profesonalitas guru dan 

membantu guru melakukan evaluasi formatif.  

7. Struktur Modul 

Menurut pandangan Vembriarto dalam Prastowo (2012:114) unsur-unsur 

modul yang sedang dikembangkan di Indonesia meliputi tujuh unsur sebagai 

Rumusan tujuan pengajaran yang eksplisit dan spesifik. Tujuan pengajaran ini 

dirumuskan dalam bentuk tingkah laku peserta didik. Tiap-tiap rumusan tujuan 

melukiskan tingkah laku yang diharapkan dari peserta didik setelah 

menyelesaikan tugas mereka dalam mempelajari modul dengan petunjuk untuk 

pendidik, petunjuk untuk pendidik ini berisi keterangan tentang bagaimana 

pengajaran itu dapat diselenggarakan secara efesien. Lembaran kegiatan peserta 

didik ini memuat materi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam 

lembaran kegiatan peserta didik tersebut disusun secara khusus sedemikian rupa, 

sehingga dengan mempelajari materi tersebut, tujuan-tujuan yang telah 

dirumuskan dalam modul dapat tercapai. Lembaran kerja bagi peserta didik, 

materi pelajaran dalam lembar kegiatan disusun sedemikian rupa, sehingga 

peserta didik dapat secara aktif mengikuti proses belajar, dalam lembar kegiatan 

tersebut kita dapat mencantumkan pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah 

yang harus dijawab serta dipecahkan oleh peserta didik dan evaluasi pendidik 
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terhadap tercapai atau tidaknya tujuan yang dirumuskan pada modul oleh peserta 

didik, ditentukan oleh hasil tes akhir yang terdapat pada lembaran evaluasi 

tersebut, dan bukannya oleh jawaban-jawaban peserta didik yang terdapat pada 

lembar kerja kunci lembaran evaluasi dalam hal ini tes dan rating scale yang 

tercantum pada lembaran evaluasi disusun oleh penulis modul yang bersangkutan. 

 
8. Langkah-langkah penyusunan Modul 

 
Penulisan Modul dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (Depdiknas, 

2008:18). Analisis Kebutuhan Modul, merupakan kegiatan menganalisis silabus 

dan RPP untuk memperoleh informasi modul yang dibutuhkan peserta didik 

dalam mempelajari kompetensi yang telah di programkan. Analisis kebutuhan 

modul dapat dilakukan sebagai berikut: Tetapkan satuan program yang akan 

dijadikan batas/lingkup kegiatan, kemudian periksa apakah sudah ada program 

atau rambu-rambu untuk pelaksanaan program tersebut, misal proram tahunan, 

silabus, RPP dll. Identifikasi dan analisis standar kompetensi yang akan dipelajari, 

sehingga diperoleh materi yang perlu dipelajari untuk menguasai standar 

kompetensi tersebut agar tersusun satuan bahan belajar yang dapat mewadahi 

materi-materi tersebut, satuan unit ajar ini diberi nama, dan dijadikan sebagai 

judul modul dari daftar satuan atau unit modul yang dibutuhkan tersebut, 

identifikasi mana yang sudah ada dan yang belum ada/tersedia di sekolah 

kemudian selanjutnya lakukan penyusunan modul berdasarkan prioritas 

kebutuhannya. 
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C.     Memelihara/Servis Sistem Pendingin dan komponen-komponennya 

 

 

Gambar 1. Sistem pendingin (Sumber Tim FT UNY, 2004:7) 

 

1. Definisi Sistem Pendingin 

Dalam dunia otomotif khususnya pada mobil dikenal berbagai macam 

sistem yang digunakan. Sistem-sistem ini bekerja saling berangkaian antara satu 

dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari sistem tersebut mengalami 

kerusakan maka akan menambah kerusakan pada sistem-sistem yang lain. 

Sistem pendingin pada mobil berfungsi untuk menurunkan temperatur 

pada mesin yang terjadi akibat dari pembakaran maupun gesekan. Proses 

pembakaran selanjutnya akan menghasilkan tenaga mekanis yang kemudian akan 

menggerakkan mesin. Akibat lain dari proses pembakaran adalah hanya panas 
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yang apabila tidak didinginkan akan merusak komponen dari mesin itu sendiri. 

Sistem pendingin (cooling system) adalah suatu rangkaian untuk mengatasi 

terjadinya over heating pada mesin. 

Alat transportasi pada zaman teknologi canggih ini bermacam-macam 

antara lain kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda 

tiga yang oleh masyarakat Indonesia banyak digunakan sebagai alat trasportasi. 

Pada sebuah kendaraan dilengkapi dengan sistem-sistem dan komponen-

komponen lain yang menyertainya, sehingga kendaraan tersebut dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya secara optimal.  

2. Dasar Teori Perpindahan Panas 

Perpindahan panas ialah proses berpindahnya energi dari suatu tempat ke 

tempat yang lain dikarenakan adanya perbedaan suhu ditempat-tempat tersebut. 

Pada dasarnya terdapat tiga macam proses perpindahan energi panas. Proses 

tersebut adalah perpindahan energi  secara konduksi, konveksi, dan radiasi. 

Berikut pembahasan lebih lanjut mengenai ketiga perpindahan energi panas 

tersebut. 

1). Konduksi 

Perpindahan energi panas secara konduksi merupakan perpindahan energi 

panas  yang disalurkan secara langsung antar molekul tanpa adanya perpindahan 

dari molekul yang bersangkutan. Proses konduksi terjadi pada benda padat, cair 

maupun gas jika terjadi kontak secara langsung dari ketiga macam benda tersebut. 

Konduktivitas panas (k) merupakan perhitungan kapasitas hantar panas suatu 
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material atau disebut dengan indeks hantar panas per unit luas konduksi per 

gradient temperatur dari suatu material. Perumusannya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Aliran panas pada saat terjadi konduksi (Falcon, 2008: 3) 

 

 

  Keterangan:   Q      =     Jumlah panas yang mengalir  [W] 

A            =     penampang medium panas  [m2] 

ΔT           = perpindahan temperatur temperatur disepanjang 

material   [Δ1 
oC]    

Konduktansi panas (K) merupakan perhitungan kapasitas dari perpindahan panas 

materi dalam menghantarkan panas. Perumusannya adalah: 

      (Falcon, 2008: 3) 

Keterangan:   Q    =     Jumlah panas yang mengalir  [W] 

A         =     Penampang medium panas  [m2] 
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Konduktansi panas K  untuk proses konduksi adalah sebagai berikut: 

K = AK =     (Falcon, 2008: 3) 

Sedangkan  untuk resistivitas panas (r) dan resistansi panas (R)  masing – 

masing merupakan kebalikan  dari konduktivitas panas  dan konduktansi panas  

yaitu dirumuskan sebagaimana seperti dibawah ini : 

R = A(1/K) 

R = 1/K = 1/AK = R/A  (Falcon, 2008: 4) 

Konduktivitas panas merupakan properti dari suatu material yang 

menentukan kemampuan suatu benda menghantarkan panas. Materi yang 

memiliki konduktivitas panas  rendah dapat disebut dengan isolator yang baik. 

Setiap materi memiliki lebar batasan dari konduktivitas panas. 

Konsep dasar konduktivitas panas adalah kecepatan dari proses difusi 

energi kinetik molekular pada suatu material yang menghantarkan panas. 

Walaupun mekanisme perambatan gerakan secara molekular pada perambatan 

panas hampir sama dengan perambatan dari suara dan sifat elektik dari material 

itu, tetapi hanya ada sebagian  dari hubungan secara teoritis yang bisa dicapai. 

 
2).  Konveksi 

Perpindahan energi panas dengan proses konveksi terjadi hanya pada 

benda cair. Perpindahan ini disertai  dengan perpindahan benda cair secara fisik. 

Pada saat energi panas yang diterima oleh benda cair tersebut melebihi titik batas 

maka benda cair itu akan mengalami perubahan phasa. 
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Gambar 3. Perpindahan kalor konveksi dari suatu plat (Holman, 1999 : 5) 

 

Pada gambar diatas Tw adalah suhu suatu plat dan Tx adalah suhu fluida. 

Apabila kecepatan diatas plat adalah nol, maka kalor hanya dapat berpindah 

secara konduksi, akan tetapi apabila fluida diatas plat bergerak dengan kecepatan 

tertentu, maka kalor berpindah secara konveksi, dimana gradien suhu bergantung 

dari laju fluida pembawa kalor. 

Laju perpindahan kalor dipengaruhi oleh luas permukaan perpindahan 

kalor (A) dan beda menyeluruh antara permukaan bidang dengan fluida yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut :  

q = h. A ( Tw – Tx ) 

Dimana h    = Koefisien perpindahan panas konveksi [ kkal/m2 oC ] 

  A   = Luas penampang  [m2] 

  Tw = Suhu Plat  [oC] 

  Tx = Suhu Fluida  [oC] 

(Holman, 1999 : 5) 
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Gambar 4. Aliran udara pada fin sistem pendingin udara 

         (Sumber : Crouse/Anglin, Automotive Mechanics) 

3).   Radiasi 

 Merupakan proses perpinahan panas dari benda yang bersuhu tinggi ke 

benda yang bersuhu rendah bila benda – benda tersebut terpisah dalam satu 

ruangan bahkan bila terdapat ruang hampa diantara benda – benda tersebut. Untuk 

radiasi antar dua benda, dapat dirumusan : q = Fe. Fg. A. σ (T1
4 – T2

4) 

Dimana Fe = Fungsi Emisivitas  

  Fg = Fungsi Geometri 

  A = Luas Permukaan Bidang  [m2] 

  σ = Konstanta Stefan Boltzman (5, 669 x 10-8 kkal/m2K4)  

(Holman, 1999 : 13) 
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Gambar 5. Airan pendinginan pada sistem pendingin udara 

  (Sumber : Crouse/Anglin, Automotive Mechanics) 

 

3. Sistem Pendingin Mesin 

Sistem Pendinginan Mesin Sangat diperlukan. Menurut neraca panas, pada  

motor bakar hanya akan diperoleh sekitar 25 persen hasil pembakaran yang dapat 

diubah menjadi energi mekanik. Sebagian besar panas akan keluar melalui gas 

buang (kira-kira 34 persen), melalui sistem pendinginan (kira-kira 32 persen) dan 

sisanya akan melalui kerugian pemompaan dan gesekan. 
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Gambar 6. Neraca panas pada mesin. 

(Sumber : Crouse/Anglin, Automotive Mechanics) 

 

Berdasarkan neraca panas di atas maka fungsi pendinginan pada motor 

menjadi penting, karena panas yang akan terserap oleh sistem pendinginan dapat 

mencapai 32 persen. Bila mesin tidak didinginkan akan terjadi pemanasan yang 

lebih (overheating) dan akan mengakibatkan gangguan- gangguan sebagai berikut: 

a) Bahan akan lunak pada suhu tinggi. Contoh: torak yang terbuat dari logam 

paduan aluminium akan kehilangan kekuatannya (kira-kira sepertiganya) pada 

suhu tinggi (300ºC), bagian atas torak akan berubah bentuk atau bahkan 

mencair. 

b) Ruang bebas (clearance) antara komponen yang saling bergerak menjadi 

terhalang bila terjadi pemuaian karena panas berlebihan. Misalnya torak akan 

memuai lebih besar (karena terbuat dari paduan aluminium) daripada blok 

silinder (yang terbuat dari besi tuang) sehingga gerakan torak menjadi macet. 
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c) Terjadi tegangan termal, yaitu tegangan yang dihasilkan oleh perubahan suhu. 

Misalnya cincin torak yang patah, torak yang macet karena adanya tegangan 

tersebut. 

d) Pelumas lebih mudah rusak oleh karena panas yang berlebihan. Jika suhu naik 

sampai 250 ºC pada alur cincin, pelumas berubah menjadi karbon dan cincin 

torak akan macet sehingga tidak berfungsi dengan baik, atau cincin macet (ring 

stick). Pada suhu 500 ºC pelumas berubah menjadi hitam, sifat pelumasannya 

turun, torak akan macet sekalipun masih mempunyai ruang bebas. 

e) Pembakaran tidak normal. Motor bensin cenderung untuk terjadi ketukan 

(knocking). 

Sebaliknya bila motor terlalu dingin akan terjadi masalah, yaitu: 

a) Pada motor bensin bahan bakar akan sukar menguap dan campuran udara bahan 

bakar menjadi gemuk. Hal ini menyebabkan pembakaran menjadi tidak 

sempurna. 

b) Pada motor diesel bila udara yang dikompresi dingin akan mengeluarkan asap 

putih dan menimbulkan ketukan dan motor tidak mudah dihidupkan. 

c) Apabila pelumas terlalu kental, akan mengakibatkan motor mendapat tambahan 

tekanan. 

d) Uap yang terkandung dalam gas pembakaran akan terkondensasi pada suhu 

kira-kira 50 ºC. 
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4.   Macam Sistem Pendinginanan 

a)  Sistem Pendinginan Udara 

Pendinginan oleh aliran udara secara alamiah. Pada sistem ini panas yang 

dihasilkan oleh pembakaran gas dalam ruang bakar sebagian dirambatkan keluar 

dengan menggunakan sirip-sirip pendingin (cooling fins) yang dipasangkan di 

bagian luar silinder. Pada tempat yang suhunya lebih tinggi yaitu pada ruang 

bakar diberi sirip pendingin yang lebih panjang daripada sirip pendingin yang 

terdapat di sekitar silinder yang suhunya lebih rendah. 

 

Gambar 7. Pendinginan Udara Secara Alamiah 
   (Sumber : Tim FT UNY, 2004:10) 

Pendinginan oleh tekanan udara yang menyerap panas dari sirip-sirip 

pendingin harus berbentuk aliran atau udaranya harus mengalir agar suhu udara di 

sekitar sirip tetap rendah sehingga penyerapan panas tetap berlangsung sempurna. 

Hal ini dapat dicapai dengan jalan menggerakkan sirip pendingin atau udaranya. 

Bila sirip pendingin yang digerakkan atau mesinnya bergerak seperti pada 

sepedamotor. Pada mesin stasioner aliran udaranya diciptakan dengan cara 

menghembuskannya melalui blower yang dihubungkan langsung dengan poros 

engkol Gambar 8 menunjukkan pendinginan udara menggunakan kipas/blower 

yang terpasang pada roda gila (flywheel fan), yang dianggap tidak efisien karena 
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tanpa pengarah aliran (shroud). Agar aliran udara pendingin lebih dapat 

mendinginkan sirip-sirip digunakan pengarah (Gambar 9). 

 

Gambar 8. Kipas udara pada roda gila 
  (Sumber : Tim FT UNY, 2004:11) 

 

 

Gambar 9. Kipas pada roda gila dengan pengarah aliran 
(Sumber : Tim FT UNY, 2004:11) 
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b)   Sistem Pendinginan Air 

Pada sistem ini sebagian panas dari hasil pembakaran dalam ruang bakar 

diserap oleh air pendingin setelah melalui dinding silinder. Oleh karena itu di luar 

silinder dibuat mantel air (water jacket). Pada sistem pendinginan air ini air harus 

bersirkulasi. Adapun sirkulasi air dapat berupa 2 (dua) macam, yaitu: 

(1) Sirkulasi alamiah/Thermo-syphon 

(2) Sirkulasi dengan tekanan 

Pada sistem pendinginan air dengan sirkulasi alamiah, air pendingin akan 

mengalir dengan sendirinya yang diakibatkan oleh perbedaan massa jenis air yang 

telah panas dan air yang masih dingin (Gambar 10). Agar air yang panas dapat 

dingin, maka sebagai pembuang panas dipasangkan radiator (Gambar 11). Air 

yang berada dalam mantel air dipanaskan oleh hasil pembakaran sehingga 

suhunya naik, sehingga massa jenisnya akan turun dan air ini didesak ke atas oleh 

air yang masih dingin dari radiator. Agar pembuangan panas dari radiator terjadi 

sebesar mungkin maka pada sistem pendingin dilengkapi juga dengan kipas yang 

berfungsi untuk mengalirkan udara pada radiator agar panas pada radiator dapat 

dibuang atau diserap udara. 
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Gambar 10. Prinsip sirkulasi alamiah 
(Step 2 Training Manual, 1998: 38) 

 

 

Gambar 11. Sirkulasi alamiah di mesin 
(Step 2 Training Manual, 1998: 38) 
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Pada sirkulasi dengan tekanan pada prinsipnya sama dengan sirkulasi 

alam, tetapi untuk mempercepat terjadinya sirkulasi maka pada sistem dipasang 

pompa air (Gambar 12). 

 

Gambar 12. Sirkulasi dengan tekanan 
(Tim FT UNY, 2004: 12) 

 
5. Proses Pendinginan Pada Mesin 

Pada mesin bensin ataupun pada mesin diesel proses pendinginan 

tergantung pada sistem pendinginan yang digunakan. Pada pendinginan udara, 

panas akan berpindah dari dalam ruang bakar melalui kepala silinder, dinding 

silinder dan piston secara konduksi. Selanjutnya yang melalui dinding dan kepala 

slinder, panas akan berpindah melalui sirip-sririp (fins) dengan cara konveksi 

ataupun radiasi di luar silinder. Pada pendinginan air secara alamiah, proses 

perpindahan panas/pendinginan melalui perubahan massa jenis air yang menurun 

karena panas selanjutnya air akan berpindah secara alamiah berdasarkan rapat 

massa sehingga terjadi sirkulasi alamiah untuk pendinginannya. Untuk 

mempercepat pembuangan panas pada sistem pendinginan air dipasangkan 
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radiator. Melalui radiator ini panas akan dibuang ke udara melalui sirip-sirip 

radiator. Pada pendinginan air dengan tekanan, sirkulasi akan dipercepat oleh 

putaran kipas pompa sehingga sirkulasi air pada sistem ini akan lebih baik. 

Rangkuman 1 

1. Sistem pendinginan diperlukan dalam mesin bensin dan diesel dengan alasan 

panas pembakaran dari ruang bakar harus dikeluarkan sebesar 32 persen. Bila 

tidak ada sistem pendinginan yang baik akan menimbulkan dampak: bahan 

logam akan kehilangan kekuatan bahkan dapat mencair, ruang bebas antara 

komponen yang bergerak akan terhalang, timbul tegangan termal, dan 

kemampuan pelumas akan turun. 

2. Sistem pendinginan dapat digolongkan menjadi sistem pendinginan udara 

(alamiah dan tekanan pompa) dan sistem pendinginan air (alamiah dan 

pemompaan). 

3. Proses pendinginan pada mesin berupa perpindahan panas melalui torak, 

silinder dan kepala silinder secara konduksi selanjutnya panas akan berpindah 

secara konveksi melalui sirip-sirip ke udara, sedangkan pada pendinginan air, 

panas akan berpindah melalui air yang bersirkulasi baik secara alamiah atau 

paksa. Pada sistem pendinginan air dipasangkan radiator yang berfungsi untuk 

mempercepat pembuangan panas ke udara. 

 

6. Bagian-bagian Sistem Pendingin dan Komponen-komponennya yang 

perlu dipelihara/servis. 
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Komponen-komponen sistem pendinginan air yang penting dan perlu 

dipelihara/diservis adalah: (1) Radiator, (2) Tutup radiator, (3) Pompa air, (4) 

Kipas, (5) Katup termostat, (6) Tangki reservoir. 

1). Radiator 

Radiator pada sistem pendinginan berfungsi untuk mendinginkan air 

atau membuang panas air ke udara melalui sirip-sirip pendinginnya. 

Konstruksi radiator dapat dilihat pada gambar 13. 

 

Gambar 13. Konstruksi radiator 
 (Sumber : Crouse/Anglin, Automotive Mechanics) 

 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
 

Konstruksi radiator terdiri dari: 

a) Tangki atas 

Tangki atas berfungsi untuk menampung air yang telah panas dari mesin. 

Tangki atas dilerngkapi dengan lubang pengisian, pipa pembuangan dan saluran 

masuk dari mesin. Lubang pengisian harus ditutup dengan tutup radiator. Pipa 

pembuangan untuk mengalirkan kelebihan air dalam sistem pendinginan yang 

disebabkan oleh ekspansi panas dari air keluar atau ke tangki reservoir. Saluran 

masuk ditempatkan agak keujung tangki atas. 

b) Inti radiator (radiator core) 

Inti radiator berfungsi untuk membuang panas dari air ke udara agar suhu air 

lebih rendah dari sebelumnya. Inti radiator terdiri dari pipa-pipa air untuk 

mengalirkan air dari tangki atas ke tangki bawah dan sisrip-sirip pendingin untuk 

membuang panas air dalam pipa-pipa air. Udara juga dialirkan diantara sirip-sirip 

pendingin agar pembuangan panas secepat mungkin. Warna inti radiator dibuat 

hitam agar pepindahan panas radiasi dapat terjadi sebesar mungkin. Besar 

kecilnya inti radiator tergantung pada kapasitas mesin dan jumlah pipa-pipa air 

dan sisrip-siripnya. 

c) Tangki bawah 

Tangki bawah berfungsi untuk menampung air yang telah didinginkan 

oleh inti radiator dan selanjutnya disalurkan ke mesin melalui pompa. Pada tangki 

bawah juga dipasangkan saluran air yang berhubungan dengan pompa air dan 

saluran pembuangan untuk membuang air radiator pada saat membersihkan 

radiator dan melepas radiator. 
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2) Tutup Radiator 

Tutup radiator berfungsi untuk menaikkan titik didih air pendingin dengan 

jalan menahan ekspansi air pada saat air menjadi panas sehingga tekanan air 

menjadi lebih tinggi daripada tekanan uadar luar. Di samping itu pada sistem 

pendinginan tetrutup, tutup radiator berfungsi untuk mempertahankan air 

pendingin dalam sistem meskipun dalam keadaan dingin atau panas. Untuk 

maksud tersebut tutup radiator dilengkapi dengan katup pengatur tekanan (relief 

valve) dan katup vakum (Gambar 14). 

 

Gambar 14. Konstruksi tutup radiator (Toyota step2, 1998: 38) 
 

Cara kerja katup-katup pada tutup radiator adalah sebagai berikut: 

Pada saat mesin dihidupkan suhu air pendingin segera naik dan akan 

menyebabkan kenikan volume air sehingga cenderung keluar saluran pengisian 

radiator. Keluarnya air tersebut ditahan oleh katup pengatur tekanan sehingga 

tekanan naik. Kenaikan tekanan akan menaikkan titik didih air yang berarti 

mempertahankan air pendingin dalam sistem. Bila kenaikan suhu sedemikian rupa 

sehingga menyebabkan kenaikan volume air yang berlebihan, tekanan air akan 
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melebihi tekanan yang diperlukan dalam sistem. Karena air akan mendesak katup 

pengatur tekanan untuk membuka dan air akan keluar melalui katup ini ke pipa 

pembuangan. Pada saat suhu air pendingin turun akan terjadi penurunan volume, 

yang akan menyebabkan terjadinya kevakuman dalam sistem yang selanjutnya 

akan membuka katup vakum sehingga dalam sistem tidak terjadi kevakuman lagi. 

Sistem yang menggunakan tangki reservoir, kevakuman akan diisi oleh air 

sehingga air dalam sistem akan tetap. Bila sistem tidak menggunakan tangki 

reservoir maka yang  masuk adalah udara. 

 

          (Katup membuka)                                   (Katup menutup) 

Gambar 15. Kerja katup pengatur tekanan dan katup vakum 
(Toyota new step1, 2000: 32-33) 

 

Gambar 16. Radiator dengan tangki reservoir (Toyota new step1, 2000: 32-33) 

3)  Pompa Air 

Pompa air berfungsi untuk menyirkulasikan air pendingin dengan jalan 

membuat perbedaan tekanan antara saluran isap dengan saluran tekan pada 
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pompa. Pompa air yang biasa digunakan adalah pompa sentrifugal. Pompa air ini 

digerakkan oleh mesin dengan bantuan tali kipas (“V” belt) dan puli dengan 

perbandingan putaran antara pompa air dengan mesin sekitar 0,9 sampai 1,3. Hal 

ini dimaksudkan agar dapat mengalirkan air pendingin sesuai dengan operasi 

mesin. 

 

Gambar 17. Konstruksi pompa air (Tim FT UNY, 2004: 21) 
 

Pompa ini terdiri dari: (a) Poros, (b) Impeller, dan (c) Water Seal 

4) Kipas Pendingin 

Kipas berfungsi untuk mengalirkan udara pada inti radiator agar panas 

yang terdapat pada inti radiator dapat dipancarkan ke udara dengan mudah. Kipas 

pendingin dapat berupa kipas pendingin biasa (yang diputarkan oleh mesin) atau 

kipas pendingin listrik. Kipas pendingin biasa digerakkan oleh putaran puli poros 

engkol. Poros kipas biasa sama dengan poros pompa air sehingga putaran kipas 

sama dengan putaran pompa. Pada kipas pendingin listrik digerakkan oleh motor 
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listrik akan menghasilkan efisiensi pendinginan yang lebih baik (terutama pada 

kecepatan rendah dan beban berat) dan membantu pemanasan awal air pendingin 

yang lebih cepat, penggunaan bahan bakar yang lebih hemat, dan mengurangi 

suara berisik (Gambar 18). 

 

Gambar 18. Penggerak kipas dengan motor listrik  
(Sumber : Crouse/Anglin, Automotive Mechanics) 

 

Adapun cara kerja kipas pendingin listrik sebagai berikut:  

(Lihat gambar 19) 
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Gambar 19. Cara kerja kipas pendingin listrik (Toyota step2 1998: 44) 

Bila suhu air pendingin dibawah 83 ºC temperature switch ON dan relay 

berhubungan dengan masa. Fan relay coil terbuka dan motor tidak bekerja. Bila 

suhu air pendingin di atas 83 ºC, temperature switch akan OFF dan sirkuit relay ke 

masa terputus. Fan relay tidak bekerja, maka kontak poin merapat dan kipas mulai 

bekerja. 

5)  Katup Termostat 

Katup termostat berfungsi untuk menahan air pendingin bersirkulasi pada 

saat suhu mesin yang rendah dan membuka saluran dari mesin ke radiator pada 

saat suhu mesin mencapai suhu idealnya. Katup termostat biasanya dipasang pada 

saluran air keluar dari mesin ke radiator yang dimaksudkan agar lebih mudah 

untuk menutup saluran bila mesin dalam keadaan dingin dan membuka saluran 

bila mesin sudah panas. Ada 2 tipe termostat, yaitu tipe bellow dan tipe wax. 

Kebanyakan termostat yang digunakan adalah tipe wax. Di samping itu termostat 

tipe wax ada yang menggunakan katup by pass dan tidak menggunakan katup by 

pass. 



40 
 

 
 

 

Gambar 20. Termostat tipe wax  
(Sumber : Crouse/Anglin, Automotive Mechanics) 

 

Cara kerja katup termostat adalah sebagai berikut: Pada saat suhu air 

pendingin rendah katup tertutup atau saluran dari mesin ke radiator terhalang oleh 

wax (lilin) yang belum memuai. Bila suhu air pendingin naik sekitar 80 sampai 

dengan 90 derajat Celcius maka lilin akan memuai dan menekan karet. Karet akan 

berubah bentuk dan menekan poros katup. Oleh karena posisi poros tidak berubah 

maka maka karet yang sudah berubah tersebut akan membawa katup untuk 

membuka. 

 

Gambar 21. Katup termostat pada saat suhu 80-90 ºC (Tim FT UNY, 2004: 24) 
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Untuk menghindari terjadinya tekanan air yang tinggi pada saat katup 

termostat tertutup, pada saluran di bawah katup dibuatkan saluran ke pompa air 

yang dikenal dengan saluran pintas (by pass). 

 

Gambar 22. Termostat dengan katup by pass (Tim FT UNY, 2004: 25) 
 

Cara kerja katup by pass pada termostat dapat dilihat pada sistem 

pendingin mesin pada saat dingin dan panas (Gambar 23 dan gambar 24). 

 

Gambar 23. Termostat dengan katup by pass pada saat dingin 

(Tim FT UNY, 2004: 12-25) 
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Gambar 24. Termostat dengan katup by pass pada saat panas 

(Tim FT UNY, 2004: 12-25) 

 

Rangkuman 2 

Bagian-bagian sistem pendinginan mesin yang perlu dipelihara/diservis 

adalah: radiator, tutup radiator, tangki reservoir, kipas, pompa air dan 

termostat. 

a) Radiator berfungsi untuk mendinginkan air atau membuang panas air ke udara 

melalui sirip-sirip pendinginnya. Cara kerjanya adalah membuang panas secara 

konveksi dan radiasi. Radiator perlu diservis karena untuk mengalirnya air 

pendingin dengan sirip yang sangat banyak. 

b) Tutup radiator berfungsi untuk menaikkan titik didih air pendingin dengan 

jalan menahan ekspansi air pada saat air menjadi panas sehingga tekanan air 
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menjadi lebih tinggi daripada tekanan udara luar. Tutup radiator perlu diservis 

dari kemungkinan kebocoran perapatnya dari tekanan. 

c) Pompa air berfungsi untuk menyirkulasikan air pendingin dengan jalan 

membuat perbedaan tekanan antara saluran isap dengan saluran tekan pada 

pompa. Pompa air perlu diservis karena pompa bekerja menyirkulasikan air 

yang tidak boleh ada kebocoran dalam pompa. 

d) Tangki reservoir berfungsi untuk menampung air pendingin ketika terjadi 

kenaikan tekanan air karena suhu tinggi dalam radiator sehingga air akan 

meluap. Ketika suhu air pendingin turun terjadi kevakuman maka air dalam 

tangki reservoir akan diisap kembali ke dalam radiator. 

e) Kipas berfungsi untuk mengalirkan udara pada inti radiator agar panas yang 

terdapat pada inti radiator dapat dipancarkan ke udara dengan mudah. Kipas 

pendingin dapat berupa kipas pendingin biasa (yang diputarkan oleh mesin) 

dan kipas pendingin listrik yang digerakkan oleh motor listrik. Kipas perlu 

diservis dari kemungkinan kotor dan porosnya yang aus, serta tali kipasnya 

yang kendor. 

f) Katup termostat berfungsi untuk menahan air pendingin bersirkulasi pada saat 

suhu mesin yang rendah dan membuka saluran dari mesin ke radiator pada saat 

suhu mesin mencapai suhu idealnya. Katup termostat perlu diservis dari 

kemungkinan tidak berfungsi secara baik. 

7. Langkah kerja pemeliharaan/servis sistem pendinginan dan komponen-

komponennya. 

a. Pemeliharaan/servis Radiator dan tutup radiator. 
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Bagian-bagian radiator dapat dilihat pada gambar 25. 

 

Gambar 25. Bagian-bagian radiator (Tim FT UNY, 2004: 31) 
 
 

 

1. Radiator     10. Outlet Air 
2. Fan Shroul     11. Thermostat 
3. Sumbat Pengeringan Radiator  12. Gasket Outlet air 
4. Radiator cab sub-assy   13. Rumah outlet air 
5. Kipas     14. Gasket Rumah outlet air 
6. Batang penyetel tali kipas   15. Slang by-pass 
7. Tali kipas (fan belt)    16. Tangki cadangan 
8. Slang outlet radiator   17. Slang 
9. Slang inlet radiator 
 
b.   Pemeriksaan dan Perbaikan radiator dilakukan sebagai berikut: 

(a) Pemeriksaan pipa-pipa dan bagian yang disolder pada tangki atas dan 

bawah dari kemungkinan bocor, kalau perlu diperbaiki atau diganti. 

(b) Periksa sirip dan inti radiator dan perbaiki sirip yang menghambat saluran 

air dengan menggunakan obene pipih (Gambar 26). 
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Gambar 26. Perbaikan radiator (Sumber : doc penulis) 

(c ) Bila yang tersumbat dari intinya melebihi 20 persen radiator harus diganti 

(d) Periksalah selang radiator dan jika ternyata rusak atau keras harus diganti 

(e) Periksalah katup pengatur pada tutup radiator dan katup vakum dari 

kemungkinan pegasnya yang lemah atau dudukannya kurang rapat. Jika 

katup membuka pada tekanan di bawah harga spesifikasi atau ada 

kerusakan lain , tutup radiator harus diganti (Gambar 27). 

 

Gambar 27. Pemeriksaan tutup radiator (Sumber : doc penulis) 

8. Pemeliharaan/servis Pompa air 

Untuk servis pompa air dilakukan dengan membongkar, membersihkan, 

mengganti seal-seal yang bocor, memastikan kerapatannya dan merakit kembali. 

Untuk memahami pompa air dapat dilihat bagian-bagian pompa air seperti 

dibawah ini: 
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Gambar 28. Bagian-bagian Pompa air (Sumber : doc penulis) 

 

1. Gasket Pompa air   6. Rotor Pompa air 
2. Puli seat pompa air   7. Gasket 
3. Poros pompa air dengan bearing 8. Plat pompa air 
4. Rumah pompa air   9. Screw 
5. Seal set pompa air 

 

a). Pemeliharaan/servis Termostat 

Untuk menservis termostat dilakukan dengan cara: (a) membuka termostat 

dari sistem pendinginan, (b) memeriksa termostat dengan cara: menaruh termostat 

pada tempat yang berisi air. Periksalah suhu saat pembukaan katup dengan jalan 

menaikan suhu air sedikit demi sedikit. Termostat harus diganti bila ternyata 

terdapat kerusakan, (c) mamasang kembali termostat pada sistem. 
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Gambar 29. Pemeriksaan termostat dan contoh spesifikasinya 

(Tim FT UNY, 2004: 31-34) 

D. Kerangka Berfikir 

Modul sebagai salah satu perangkat pembelajaran kompetensi 

memelihara/servis sistem pendingin sangat berguna baik bagi pendidik maupun 

peserta didik. Bagi pendidik perangkat pembelajaran ini akan mempermudah 

dalam penyampaian materi pelajaran dan bagi peserta didik modul dapat 

meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam menelaah materi atau 

sub kompetensi. Penggunaan modul ini dapat mendorong peserta didik untuk 

belajar dengan mengamati dan menelaah setiap sub kompetensi dalam modul  

tersebut, sehingga dengan seringnya menggunakan modul dalam menelaah materi 

kompetensi memelihara/servis sistem pendingin pada berbagai pokok bahasan 
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atau sub kompetensi akan memperkuat ingatan dan pemahaman peserta didik. 

Pada proses pembelajaran menggunakan modul, peserta didik akan aktif 

berpartisipasi berpikir dan berupaya mencari permasalahan dan juga jawaban yang 

sesuai untuk setiap permasalahan dan dituntut peserta didik sendirilah yang 

menjelaskannya dengan menggunakan modul serta latihan mengerjakan soal atau 

pertanyaan pada modul. sehingga diharapkan berbagai permasalahan dapat 

dipecahkan oleh masing-masing peserta didik dengan bantuan Modul.  

 

 

 

 

Gambar 30. Kerangka Berfikir 

Sistem pembelajaran yang terjadi dapat menimbulkan ketertarikan dan 

motivasi pada peserta didik dalam menelaah serta memahami setiap sub 

kompetensi memelihara/servis sistem pendingin sehingga pada akhirnya dapat 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Sedangkan pada pembelajaran tanpa 

penggunaan modul peserta didik lebih banyak mendengarkan penjelasan pendidik, 

pendidik lebih aktif dan peserta didik cenderung pasif. Dengan kondisi demikian 

maka peserta didik kurang bergairah dalam belajar, sehingga pada akhirnya 

kurang meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpulkan 

Maendorong peserta didik 
untuk belajar mandiri 

Pembelajaran dengan 
menggunakan modul. 

Menimbulkan aktifitas dan 
kretifitas peserta didik. 

Meningkatkan hasil belajar. 
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(Arikunto, 2010:110). Karena bersifat sementara, maka jawaban tersebut bisa 

benar dan bisa salah. Dianggap benar bila sesuai dengan kenyataan yang ada atau 

yang didapat dari hasil penelitian, sedangkan dianggap salah bila tidak sesuai 

dengan kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian. 

Bertolak dari landasan teori dan kerangka berfikir tersebut, maka dalam 

penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut: ”Ada peningkatan Hasil 

Belajar Kompetensi Servis Sistem Pendingin yang signifikan setelah dilakukan 

Pembelajaran dengan Penggunaan Modul Sistem Pendingin”. 
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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen. Metode 

penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dirancang/sengaja dan 

terkontrol dimana peneliti sengaja memodifikasi atau memanipulasi 

kondisi/variabel dalam bentuk pemberian perlakuan tertentu untuk memperoleh 

atau menentukan peristiwa atau kejadian sesuai dengan yang dirancang. Samsudi 

(2009:66).  

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan perlakuan secara langsung 

kepada sampel penelitian yaitu dengan memberikan pembelajaran yang 

menggunakan modul pada kelas eksperimen dan pembelajaran yang tidak 

menggunakan modul pada kelas kontrol. Desain penelitian yang digunakan adalah 

desain control group pre test post test yaitu desain eksperimen dengan melihat 

perbedaan pre test maupun post test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Desain tersebut dapat dijelaskan melalui tabel 1. 

Tabel 1. control group pre test post test 

Kelompok Pre Test Perlakuan Post Test 

E Y1 X1 Y2 

K Y1 X2 Y2 

Keterangan : 

E   : Kelas Eksperimen 

K   : Kelas Kontrol 

X1  : Pembelajaran dengan modul  
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X2 : Pembelajaran tanpa modul 

Y1 : Pre test kompetensi memelihara/servis sistem pendingin 

Y2 : Post test kompetensi memelihara/servis sistem pendingin 

 (Samsudi, 2009:76). 

Proses penelitian secara ringkas dapat dilihat dari alur penelitian 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Diagram alir pelaksanaan penelitian 

  

 

Selesai 

Pembelajaran kooperatif tipe 
TAI dengan memanfaatkan 

Macromedia Flash

Mulai 

Soal tes Media pembelajaran dengan 
memanfaatkan macromedia Flash 

Uji coba soal 
Uji ahli 

Soal valid 

Kelas kontrol 

Pre test 

Kelas eksperimen 

Tidak valid Tidak layak 

Layak 

Post test

Kesimpulan 

Kesimpulan dan Laporan 

Pembelajaran menggunakan 
modul sistem pendingin 

Mulai 

Soal tes Modul Sistem Pendingin 

Uji coba soal 
Uji ahli 

Soal valid 

Kelas kontrol 

Pre test 

Kelas eksperimen 

Pre test 

Pembelajaran tanpa 
modul 

Tidak valid Tidak layak 

Layak 

Post testPost test 

Hasil dan Pembahasan 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2010:173). 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas  XI 

Teknik Kendaraan Ringan (TKR) SMK Negeri 10 Semarang Tahun Ajaran 

2012/ 2013, yang berjumlah 94 Siswa yang terbagi dalam 3 kelas, yaitu: 

a. Kelas XI Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 1 sebanyak 32 Siswa. 

b. Kelas XI Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 2 sebanyak 33 Siswa. 

c. Kelas XI Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 3 sebanyak 29 Siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi tersebut (Sugiyono, 2007: 62). Sampel yang digunakan untuk 

penelitian sebanyak dua kelas yang homogen dilihat dari aspek: diajar oleh 

guru yang sama, diterapkan kurikulum yang sama, dan peserta didik 

mempunyai rata-rata kemampuan yang relatif sama.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara acak 

dipilih dua kelas dari tiga kelas XI SMK N 10 Semarang Tahun Pelajaran 

2012/2013. Dua kelas yang diambil sebagai kelas sampel, yaitu satu kelas 

sebagai kelas eksperimen yang dikenakan pembelajaran modul sistem 

pendingin yaitu XI TKR2 yang terdiri dari 33 siswa dan satu kelas yang 

dikenakan model pembelajaran tanpa modul sebagai kelas kontrol yaitu XI 

TKR1 yang terdiri dari 32 siswa, sedangkan untuk kelas yang akan 

digunakan sebagai uji coba yaitu kelas XII TKR2 yang terdiri dari 33 siswa.  
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C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2006: 118).  

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya mempengaruhi variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemberian perlakuan 

pembelajaran dengan menggunakan modul sistem pendingin. 

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

hasil belajar siswa pada kemampuan kognitif kompetensi servis sistem 

pendingin. 

D. Langkah-langkah Penelitian 

1. Pelaksanaan Eksperimen 

a. Tes hasil belajar sebelum perlakuan (pre test) 

Sebelum siswa mendapatkan pembelajaran, setiap siswa diberikan 

tes awal (pre test) digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. 

b. Pemberian perlakuan (treatment) 

Perlakuan diberikan kepada kelompok eksperimen. Perlakuan yang 

diberikan berupa sistem pembelajaran menggunakan modul sistem 

pendingin, yang pada akhir tiap job akan diadakan pemberian latihan soal 

ujian atau pemberian nilai sebagai nilai tugas. Sedangkan sebagai kontrol 

siswa yang diberi pembelajaran ceramah biasa. 
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Dalam pembelajaran menggunakan modul siswa di harapkan bisa 

belajar secara mandiri dan dapat menilai kemampuannya sendiri karena 

prinsip pembelajaran modul adalah pembelajaran mandiri tanpa harus di 

dampingi oleh guru. 

c. Tes hasil belajar sesudah perlakuan (post test) 

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

setelah dianalisis. Tes tersebut diberikan kepada kelompok eksperimen dan 

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

digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa, baik siswa yang diberi 

perlakuan pembelajaran dengan menggunakan modul, maupun 

menggunakan pembelajaran ceramah biasa. 

 

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. Beberapa 

metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010: 274). 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data nama siswa dan data nilai 

hasil belajar peserta didik.  
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2. Metode Tes 

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

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan intelegensi, kemempuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. Tes pada penelitian ini berupa tes pilihan ganda 

pada materi servis sistem pendingin yang terdiri dari tiga puluh lima soal. 

Tes diberikan sebelum dan setelah kedua kelompok diberi perlakuan yang 

berbeda. Tes ini dimaksudkan untuk memperoleh data kuantitatif dan 

hasilnya diolah untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan tes 

meliputi pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan dan menentukan 

tujuan tes tersebut. Mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan 

diteskan meliputi pengertian dan fungsi sistem pendingin, komponen dan 

fungsi komponen beserta cara kerja komponen, prinsip kerja sistem 

pendingin serta pemeliharaan/servis sistem pendingin. 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini mencakup materi-

materi yang akan diajarkan dalam pembelajaran. 

a. Pengertian sistem pendingin 

Menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pendingin pada 

kendaraan. 

b. Nama komponen dan fungsi komponen 

Menyebutkan komponen yang ada pada sistem pendingin, serta 

menjelaskan fungsi dan cara kerja komponen tersebut. 
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c. Prinsip kerja sistem pendingin 

Menjelaskan prinsip kerja dan cara kerja sistem pendingin pada 

kendaraan. 

d. Pemeliharaan/Servis sistem pendingin dan diagnosis sistem pendingin. 

Menjelaskan cara pemeliharaan dan cara mendiagnosis jika terjadi 

gangguan dalam proses kerjanya. 

Tabel 2. Kisi-kisi soal uji coba 

No INDIKATOR & KISI - KISI NOMOR SOAL 

1 Sistem Pendingin 
a. Devinisi sistem Pendingin 
b. Nama-nama komponen sistem Pendingin 
c. Fungsi masing-masing komponen sistem 

Pendingin 
d. Cara kerja masing-masing komponen sistem 

Pendingin 

 
1- 2 
3- 4- 5- 6- 7  
8- 9- 10- 11- 12- 13  
 
14- 15- 16- 17- 18 

2 Rangkaian/siklus cara kerja sistem Pendingin 
a. Memahami prinsip kerja sistem pendingin 
b. Menjelaskan fungsi sistem pendingin 
c. Menjelaskan fungsi dan cara kerja 

komponen-komponen sistem pendingin 
d. Memahami tipe-tipe cairan pendingin dan 

penggunaanya 

 
19- 20- 21- 22 
 23- 24- 25- 26 
27- 28- 29- 30- 31- 32- 33 
 
34- 35- 36 

3 Memelihara/servis sistem Pendingin 
a. Pemeliharaan komponen utama sistem 

pendingin 
b. Menganalisis troble shoting pada sistem 

pendingin 
c. Trouble shooting pada sisitem Pendingin 

 
37- 38- 39- 40- 41 
 
42- 43- 44- 45 
 
46- 47- 48- 49- 50 

JUMLAH SOAL 50 Soal  
 

F. Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen dilakukan di SMK N 10 Semarang pada peserta didik 

kelas XII TKR2 Tahun ajaran 2012/2013. Dimana peserta didik tersebut sudah 
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memperoleh materi kompetensi memelihara/servis sistem Pendingin sehingga 

kelas tersebut dijadikan kelompok uji coba soal. Peserta didik diberi soal 

sebanyak 50 butir soal kemudian hasilnya akan dianalisis sehingga diperoleh soal-

soal yang valid, reliabel, dan taraf kesukaran maupun daya pembeda yang 

nantinya akan digunakan untuk penelitian. 

1. Validitas alat ukur 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2010:211). Suatu instrumen yang valid 

atau sahih mempunyai validitas tinggi, begitupun sebaliknya. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Rumus yang 

digunakan untuk mengetahui kevalidan tiap butir soal adalah rumus point biserial 

correlation.  

                       (Arikunto, 2010:326) 

Keterangan : 

  =  Koefisien korelasi point biserial. 

  = Mean skor dari subjek-subjek yang menjawab betul item yang dicari 

korelasinya dengan tes. 

     =  Mean skor total (skor rata-rata dari seluruh pengikut tes). 

      = Standar deviasi skor total. 

       = Proporsi subjek yang menjawab betul item tersebut. 

       = . 
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Korelasi diatas 0,30 dipandang sebagai butir tes yang baik. Karena korelasi 

rata-rata butir dengan butir lainnya berhubungan dengan korelasi butir dengan 

skor total, maka yang memeiliki korelasi tinggi dengan total adalah butir-butir 

yang terbaik (Surapranata, 2009 : 64). 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Validitas Soal Instrumen 

No Kategori Soal Jumlah Soal Nomor Soal 
1. Valid 35 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 
28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 

44, 45, 48, 49, 50. 
2. Tidak Valid 15 3, 8, 13, 20, 25, 27, 33, 35, 37, 38, 

40, 41, 43, 46, 47. 
 

2. Reliabilitas alat ukur 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2010:221). Rumus reliabilitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah reliabilitas dengan rumus K-R 20,yaitu : 

                      (Arikunto, 2010:231) 
Keterangan: 

r11  = reliabilitas instrumen. 

k    = banyaknya butir soal. 

Vt   = varians total. 

P  = proporsi subjek yang menjawab betul pada sesuatu butir (proporsi  subjek 

yang mendapat sekor 1). 

P  =   
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q    =   

Kemudian r11 yang diperoleh di konsultasikan dengan tabel product 

moment. Bila koefesien reliabilitas 0,5 dapat dipakai untuk penelitian 

(Surapranata, 2009:114) 

 

3. Tingkat kesukaran soal 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran soal maka perlu menentukan 

besarnya p dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

        (Arikunto, 2007:208) 

Keterangan : 

P = Indeks kesukaran. 

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul. 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes. 

Dengan kriteria tingkat kesukaran soal sebagai berikut: 

p : 0,00 – 0,29 = Butir soal sukar. 

p : 0,30 – 0,70 = Butir soal sedang. 

p : 0,71 – 1,00 = Butir soal mudah. 
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Tabel 4. Hasil Perhitungan Indeks Kesukaran Soal 

No Kategori Jumlah Soal Nomor Soal 
1. Mudah 7 1, 5, 27, 28, 38, 43, 47. 
2. Sedang 35 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 
36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50. 

3. Sukar 8 6, 8, 13, 15, 19, 20, 25, 33. 
 

4. Daya pembeda 

Daya pembeda soal merupakan kemampuan soal untuk membedakan 

antara peserta didik yang mempunyai kemempuan tinggi dengan peserta didik 

yang mempunyai kemampuan rendah. Cara menentukan daya pembeda yaitu 

dengan menggunakan rumus: 

     (Arikunto, 2007:213) 

Keterangan: 

J = Jumlah peserta tes. 

JA = Banyak peserta kelompok atas. 

JB = Banyak peserta kelompok bawah. 

BA = Banyak peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar. 

BB =  = Banyaknya peserta kelopok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar. 

PA =    = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar. 

PB           = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

 

 



61 
 

 
 

Tabel 5. Hasil Perhitungan Daya Pembeda Soal 

No. Kategori Jumlah Soal Nomor Soal 
1. Baik 28 1, 2, 4, 5, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 

26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 43, 47, 
48, 49, 50. 

2. Cukup 11 6, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 29, 38, 44, 45. 
3. Jelek 11 3, 8, 13, 20, 25, 33, 35, 37, 40, 41, 46. 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar saat menggunakan metode ceramah biasa dengan 

menggunakan modul. Untuk tujuan tersebut, maka akan dibandingkan rata-rata 

hasil belajar dari kedua kelas tersebut dengan menggunakan rumus: 

                           (Sudjana, 2005:70) 

= 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 distribusi data yang diperoleh 

dilakukan uji normalitas dengan rumus Chi-kuadrat. 

                               

(Sudjana, 2005: 273) 

keterangan: 
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−
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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 - 1 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: 

                                (Sudjana, 2005:250). 

Dengan kriteria pengujiannya: jika 
( )21 ,

2
1 vvhitung FF

α
≥ , α = 5%, maka dapat 

dikatakan kedua kelompok mempunyai kesamaan varians  

4. Uji Hipotesis 

Uji dua pihak : Uji t 

Sesuai dengan hipotesis, maka teknik analisis yang dapat digunakan adalah 

uji t dua pihak untuk mengetahui perbedaan hasil belajar kelas eksperimen dan 

kontrol. Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

     (Sudjana, 2005:239)  
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Keterangan: 

 = Rerata kelompok eksperimen. 

 = Rerata kelompok kontrol. 

n1 = Jumlah subjek kelompok eksperimen. 

n2 = Jumlah subjek kelompok kontrol. 

S   = Simpangan       

                        

Pernyataan uji analisis uji t-test (Sudjana, 2005:239)  adalah hipotesis 

diterima jika thitung  ≥  t1-½α dengan derajat kebebasan (dk) = (n1 + n2 - 2). 

5. Uji gain 

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

peningkatan hasil belajar peserta didik digunakan uji gain dengan persamaan 

sebagai berikut: 

<g> =  (Scott 2002:55) 

Keterangan: 

<g>  = faktor gain 

<Spre>  = skor rata-rata tes awal (%) 

<Spost> = skor rata-rata tes akhir (%) 

Kriteria faktor gain <g>: 

g > 0,7  = tinggi  

0,3 < g < 0,7 = sedang 

g < 0,3  = rendah 

6. Uji signifikansi 
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Untuk mengetahui sinifikan atau tidaknya peningkatan hasil belajar, rumus 

yang digunakan adalah: 

  (Sugiyono, 2009:197) 

Keterangan: 

1x  :  nilai rata-rata pre-test kelas eksperimen 

2x  :  nilai rata-rata post-test kelas kontrol 

s1 :  simpangan baku pre-test kelas eksperimen 

s2  :  simpangan baku post-test kelas kontrol 

2
1s  :  variansi data pre-test kelas eksperimen 

2
2s  :  variansi data post-test kelas kontrol 

 Kriteria yang digunakan adalah terdapat peningkatan yang signifikan 

apabila harga thitung  tidak memenuhi -ttabel  < thitung  < ttabel  dengan derajat 

kebebasan untuk tabel distribusi t adalah (n1+ n2 - 2) dengan taraf signifikansi (α) 

= 5 %. 

 

7. Perhitungan Persentase 

Untuk mengetahui persentase jumlah peserta didik yang memenuhi KKM 

dari masing-masing kelas dihitung dengan cara sebagai berikut: 

   

 

Keterangan:  



65 
 

 
 

 = jumlah peserta didik keseluruhan. 

 = jumlah peserta didik yang tidak memenuhi KKM. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SMK N 10 Semarang, 

dibawah ini dijelaskan hasil penelitian yang meliputi penilaian validasi dari para 

validator tentang modul ini kemudian deskripsi hasil belajar dan hasil analisis data 

hasil belajar siswa.  

1. Hasil Analisis Validasi Modul Sistem Pendingin 

Hasil validasi modul berisikan tentang analisis modul. Analisis validasi 

untuk ahli dimaksudkan untuk mengetahui pendapat dan penilaian seorang ahli 

bidang otomotif terhadap modul sistem pendingin untuk proses pembelajaran 

Dasar Kompetensi Kejuruan (DKK) kompetensi sistem pendingin Siswa di SMK 

program keahlian Teknik Kendaraan Ringan (TKR) yang saya buat dengan 

memberikan respon pada setiap pertanyaan sesuai dengan petunjuk di bawah ini : 

1. Lembar validasi ini diisi oleh ahli bidang teknik otomotif. 

2. Validasi mencakup aspek bentuk/draft modul, kualitas, komentar dan 

saran umum, serta kesimpulan. 

3. Rentang evaluasi mulai dari “tidak baik” sampai dengan “sangat baik”, 

berikut kriteria skornya, 1 : Tidak baik, 2. Kurang baik, 3. Cukup baik, 4. 

Baik, 5. Sangat baik. 
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Berdasarkan penilaian bentuk dan substansi modul sistem pendingin dari 

ke 14 aspek penilaian yaitu kesesuaian dengan kompetensi dasar, kejelasan tujuan 

pembelajaran pada modul, ketuntasan pengemasan materi pembelajaran, materi 

kontekstual, ketersediaan soal latihan dan tugas, bahasa yang digunakan didalam 

modul lugas dan komunikatif, ketersediaan rangkuman pembelajaran, 

ketersediaan instrumen penilaian, ketersediaan umpan balik atas penilaian siswa, 

terdapat informasi yang mendukung materi, konsistensi dalam penggunaan font, 

spasi dan tata letak, kesesuaian format modul, kejelasan organisasi dalam modul 

dan daya tarik modul. di peroleh jumlah skor keseluruhan 63 dengan nilai rata-rata 

4,5 dan berdasarkan kriteria penilaian modul tersebut baik, kemudian berdasarkan 

hasil penilaian kualitas modul sistem pendingin dari kelima aspek penilaian yaitu 

modul bersifat khusus untuk materi tertentu, modul dapat dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran, modul dapat diterima dan dilaksanakan oleh siswa, modul 

dapat dilaksanakan dan kegiatannya nyata dalam proses pembelajaran dan modul 

dapat dilaksanakan dalam batas waktu tertentu. Diperoleh jumlah skor 24 dengan 

nilai rata-rata 4,8 menunjukan berdasarkan kriteria modul tersebut masuk dalam 

kriteria sangat baik. Adapun diperoleh saran-saran dari validator yaitu materi 

perlu di kembangkan dan latihan soal perlu di tambah lagi, berdasarkan saran-

saran validator kemudian saya laksanakan semua saran-saran tersebut dan 

kemudian modul di setujui yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan 

penelitian. 
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2. Deskripsi Hasil Belajar 

Hasil belajar kompetensi memelihara/servis sistem pendingin pada 

kelompok eksperimen yang diberikan pembelajaran dengan modul sistem 

pendingin dan pada kelompok kontrol dengan pembelajaran tanpa modul/ceramah 

biasa, dapat dilihat pada tabel untuk memberikan gambaran mengenai jawaban 

responden dari item tes yang diberikan sebelum dan setelah perlakuan dapat 

dilihat deskripsi sebagai berikut: 

 

a) Rekapitulasi hasil pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol. 

Data Nilai Kel. Eksperimen Kel. Kontrol 
Nilai Rata-rata 
Nilai Maksimal 
Nilan Minimal 

63,69 
70 
51 

63,87 
72 
51 

 

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata preetest kelas 

eksperimen sebesar 63,69 sedangkan nilai rata-rata preetest pada kelas kontrol 

sebesar 63,87, dengan nilai maksimal kelas eksperimen 70 dan nilai maksimal 

kelas kontrol 72, sedangkan untuk nilai minimalnya kedua kelas sama yaitu 51.   

b) Rekapitulasi hasil posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol. 

Data Nilai Kel. Eksperimen Kel. Kontrol 

Nilai Rata-rata 
Nilai Maksimal 
Nilai Minimal 

80,03 
92 
69 

73,00 
82 
60 
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 Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata posttest kelas 

eksperimen sebesar 80,03 sedangkan pada kelas kontrol sebesar 73,00. Jika 

dibandingkan dengan hasil pretest. kelas eksperimen mengalami peningkatan 

nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol yaitu 16,61 sedangkan 

kelas kontrol hanya mengalami peningkatan nilai rata-rata sebesar 9,13. 

Peningkatan nilai rata-rata pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh 

dari rekapitulasi nilai rata-rata posttest dikurangi nilai rata-rata pretest. 

 

Gambar 29. Grafik rata-rata pretest dan posttest 

  Peningkatan nilai rata-rata yang signifikan pada kelas eksperimen 

dikarenakan kelas eksperimen mendapatkan perlakuan yang berbeda ketika 

proses pembelajaran berlangsung, pada proses pembelajaran kelas eksperimen 

menggunakan pembelajaran modul yang berguna untuk memudahkan dalam 

memahami materi. Sedangkan kelas kontrol pada proses pembelajaran tidak 

menggunakan modul sehingga mengalami kesulitan dalam memehami materi 

pelajaran. 
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1. Uji Persyaratan 

a. Hasil Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal tidaknya data yang 

akan dianalisis sehingga diketahui data tersebut normal atau tidak. 

1) Sebelum perlakuan 

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas Data Pretest 

No Kelas X hitung X tabel Kriteria 
1 Eksperimen 7,44 11,07 Normal 
2 Kontrol 10,40 11,07 Normal 

 

 Berdasarkan perhitungan uji normalitas data tes awal pada kelas 

eksperimen diperoleh Xhitung = 7,44 dan kelas kontrol Xhitung = 10,40 sedangkan 

Xtabel = 11,07. karena Xhitung berada pada daerah penerimaan H0, maka disimpulkan 

bahwa data tes awal tersebut terdistribusi normal. 

2) Setelah perlakuan 

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas Data Posttest 

No Kelas X hitung X tabel Kriteria 
1 Eksperimen 5,70 11,07 Normal 

2 Kontrol 1,95 11,07 Normal 
 

 Berdasarkan perhitungan uji normalitas data tes akhir pada kelas 

eksperimen diperoleh Xhitung = 5,70 dan kelas kontrol X hitung = 1,95 sedangkan     

Xtabel = 11,07. karena X hitung berada pada daerah penerimaan H0, maka 

disimpulkan bahwa data tes akhir tersebut terdistribusi normal. 
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b. Hasil Uji Homogenitas Data 

1) Sebelum perlakuan 

Dilakukan uji kesaman dua varians data preetest 

Tabel 10. Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Data pretest 

No Kelas F hitung F tabel Kriteria 
1 Eksperimen 1,063 2,07 Homogen 
2 Kontrol Homogen 
 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh Fhitung = 1,063 sedangkan Ftabel = 2,07, 

karena Fhitung berada pada daerah penerimaan H0, maka dapat disimpulkan bahwa 

kedua kelompok mempunyai varians yang sama. 

2) Setelah perlakuan 

Dilakukan uji kesamaan dua varians data posttest. 

Tabel 11. Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Data Posttest 

No Kelas F hitung F tabel Kriteria 
1 Eksperimen 1,61 2,08 Homogen 
2 Kontrol Homogen 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh Fhitung = 1,61 sedangkan Ftabel = 2,08. 

karena F hitung berada pada daerah penerimaan H0, maka disimpulkan bahwa kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama. 

 

c. Hasil Uji Perbedaan 

1) Sebelum Perlakuan 
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Tabel 12. Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata Pretest 

No Kelas t hitung t tabel Kriteria 
1 Eksperimen 0,153 2,00 Tidak berbeda 2 Kontrol 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh thitung = 0,153 sedangkan ttabel = 2,00, 

karena thitung berada pada daerah penerimaan H0, maka dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata pre test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak berbeda 

nyata. 

2) Setelah perlakuan 

Tabel 13. Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata Posttest 

No Kelas t hitung t tabel Kriteria 
1 Eksperimen 4,847 1,67 Berbeda 2 Kontrol 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh thitung = 4,847 sedangkan ttabel = 1,67, 

Karena thitung berada pada daerah penerimaan Ha, maka dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata post test kelompok eksperimen lebih besar daripada kelompok kontrol. 

d. Hasil Uji Gain Score 

   Tabel 14. Hasil Uji Gain Score Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No Kelompok Hasil Uji Gain Score 

1 Eksperimen 0,45 

2 Kontrol 0,25 
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Gambar 30. Grafik Hasil uji gain score 

Berdasarkan perhitungan diperoleh peningkatan hasil belajar kelas 

eksperimen sebesar 0,45 sedangkan peningkatan hasil belajar kelas kontrol 

sebesar 0,25. 

e. Hasil Uji Signifikansi 

   Tabel 15. Hasil Uji Signifikansi Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No Kelompok Rata-rata dk t hitung t tabel 
1 Eksperimen 16,34 60 4,79 2,00 2 Kontrol 9,13 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh thitung = 4,79 sedangkan ttabel = 2,00, 

karena thitung berada pada daerah penolakan H0, maka dapat disimpulkan bahwa 

ada peningkatan hasil belajar yang signifikan pada kelas eksperimen dibandingkan 

kelas kontrol. 

f. Hasil Perhitungan Persentase Pencapaian KKM 

1) Kelompok Eksperimen 

 

Tabel 16. Persentase Jumlah Peserta Didik yang Mencapai Nilai KKM pada Kelas 

Eksperimen. 

No Jenis jumlah 
1 Jumlah sisiwa keseluruhan  32 
2 Jumlah siswa yang tidak memenuhi KKM ( ) 6 
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2) Kelompok Kontrol 

Tabel 17. Persentase Jumlah Peserta Didik yang Mencapai Nilai KKM 

pada Kelas Kontrol. 

No Jenis jumlah 
1 Jumlah sisiwa keseluruhan  30 
2 Jumlah siswa yang tidak memenuhi KKM ( ) 18 

 

 

 

Dari hasil perhitungan tabel 16 dan tabel 17, dapat diketahui persentase 

jumlah peserta didik yang memenuhi KKM pada kelas eksperimen sebesar 80,3 

%, sedangkan pada kelas kontrol hanya sebesar 40 %. jadi, jumlah peserta didik 

yang memenuhi KKM pada kelas eksperimen lebih besar dibanding kelas kontrol. 

Sehingga dinyatakan penggunaan modul pembelajaran dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 

 

B. PEMBAHASAN 

Tujuan utama sistem pembelajaran dengan menggunakan buku ajar yang 

berupa modul ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

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

tujuan secara optimal. Modul tersebut di jelaskan materinya oleh guru pendidik 

dan kemudian dipelajari oleh peserta didik sendiri secara perseorangan atau 

diajarkan oleh peserta didik pada dirinya sendiri (self instruksional) Depdiknas 

(2008:4). Penggunaan modul di dalam kegiatan pembelajaran juga memberikan 
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berbagai keuntungan dan manfaat yaitu modul dapat memberikan balikan 

(feedback) sehingga siswa dapat mengetahui taraf hasil belajarnya, penguasaan 

materi secara tuntas (mastery learning), memunculkan motifasi yang kuat untuk 

belajar maksimal karena pembelajaran terbimbing modul, pembelajaran bersifat 

fleksibel yaitu pembelajaran disesuaikan dengan perbedaan siswa antara lain 

mengenai kecepatan belajar, cara belajar dan bahan pelajaran, menumbuhkan 

kerjasama antar siswa maupun antara siswa dengan guru, memberikan 

kesempatan pengajaran remidial dan memberikan kesempatan pengajaran 

pengayaan. Penggunaan Modul terbukti mampu memudahkan peserta didik untuk 

belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta 

didik sangat penting dan perlu mendapat perhatian baik dari pendidik atau pihak 

yang berkepentingan terhadap pendidikan, sebab hasil belajar memberikan 

gambaran sejauh mana keberhasilan dari proses pendidikan yang telah 

berlangsung, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hasil belajar peserta didik 

perlu diteliti untuk diambil manfaatnya. 

Penggunaan modul sistem pendingin pada kompetensi memelihara/servis 

sistem pendingin dan komponennya sangat berpengaruh terhadap hasil belajar 

peserta didik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar 

peserta didik setelah menggunakan modul dalam pembelajaran sistem pendingin. 

Hasil pretest menunjukkan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen adalah 63,69 

sedangkan rata-rata hasil belajar kelas kontrol adalah 63,87. Setelah diberi 

perlakuan yang berbeda dimana kelas eksperimen mendapatkan pembelajaran 

dengan menggunakan modul sistem pendingin sedangkan pada kelas kontrol 
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mendapatkan pembelajaran tanpa menggunakan modul/pembelajaran ceramah 

biasa, hasil posttest menunjukkan nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 80,03 

sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol adalah 73. Selisih rata-rata hasil belajar 

kelas eksperimen sebesar 16,34 sedangkan pada kelas kontrol sebesar 9,13 hal ini 

menunjukkkan bahwa peningkatan nilai rata-rata kelas eksperimen jauh lebih 

unggul dibandingkan kelas kontrol. Berdasarkan uji perbedaan dua rata-rata 

posttest diperoleh thitung = 4,847 sedangkan ttabel = 1,67 karena thitung berada pada 

daerah penerimaan Ha, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata post test 

kelompok eksperimen lebih besar daripada kelompok kontrol. Berdasarkan 

perhitungan persentase jumlah peserta didik yang memenuhi nilai KKM pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol menunjukkkan bahwa jumlah peserta didik 

yang memenuhi KKM pada kelas eksperimen sebesar 81,3% sedangkan pada 

kelas kontrol hanya 40%. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan hasil belajar 

kelas eksperimen jauh lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

Peningkatan hasil belajar yang lebih tinggi pada peserta didik yang 

menggunakan pembelajaran modul dibandingkan dengan peserta didik yang tanpa 

menggunakan modul ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Suradi dalam 

Wena (2009:234) mengatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara 

peserta didik yang menggunakan modul dan yang belajar tidak menggunakan 

modul. Begitu juga yang dikemukakan Wena (2009:235) pembelajarn dengan 

menggunakan modul pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

secara signfikan.  
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Pembelajaran dengan Modul yang digunakan oleh peserta didik dapat 

menimbulkan ketertarikan atau minat dan motivasi dalam menelaah serta 

memahami setiap sub kompetensi pada sistem pendingin sehingga pada akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Sedangkan pada pembelajaran 

tanpa menggunakan modul pembelajaran peserta didik lebih banyak 

mendengarkan penjelasan pendidik, guru lebih aktif dan peserta didik cenderung 

pasif. Dengan kondisi demikian maka peserta didik kurang antusias dan 

bersemangat dalam belajar, sehingga pada akhirnya kurang meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. Pada proses pembelajaran menggunakan Modul 

Pembelajaran sistem pendingin ini, peserta didik akan aktif berpartisipasi berpikir, 

berupaya mencari permasalahan dan  jawaban yang sesuai untuk setiap 

permasalahan. Peserta didik juga dituntut mempelajari kemudian menjelaskan 

sendiri dengan menggunakan Modul Pembelajaran serta latihan mengerjakan soal 

atau pertanyaan pada Modul tersebut, sehingga berbagai permasalahan dapat 

dipecahkan oleh masing-masing peserta didik dengan bantuan Modul ini, 

demikian dengan berkurangnya peran pendidik dalam pembelajaran melalui 

penggunaan modul pembelajaran menuntut peserta didik lebih aktif dalam 

kegiatan pembelajaran sebab banyak sedikitnya materi yang diserap peserta didik 

sangat bergantung pada keaktifan peserta didik dalam membaca dan memahami 

materi pelajaran yang dijelaskan melalui modul pembelajaran yang dibuat 

pendidik. Meskipun pembelajaran dengan modul telah dianggap tertinggal dan 

hanya sedikit guru yang berusaha untuk menerapkannya, tetapi pembelajaran 
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dengan modul ini dapat diterima secara baik oleh siswa. Selain itu terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal dan signifikan.  



 

79 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan modul sistem pendingin dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik dibandingkan peserta didik yang tidak 

menggunakan modul dalam pembelajarannya, Hal ini dapat dibuktikan dengan 

hasil belajar kompetensi sistem pendingin siswa kelas XI TKR2 SMK Negeri 

10 Semarang yang diajar dengan pembelajaran modul sistem pendingin ini 

mencapai nilai rata-rata 80,03. Sedangkan hasil belajar kompetensi dasar 

sistem pendingin siswa kelas XI TKR1 SMK Negeri 10 Semarang yang 

diberikan pembelajaran konvensional/pembelajaran ceramah hanya mencapai 

nilai rata-rata 73. 

2. Terdapat perbedaaan hasil belajar yang signifikan antara peserta didik yang 

menggunakan modul sistem pendingin dengan peserta didik yang tidak 

menggunakan modul. Persentase jumlah peserta didik pada kelas eksperimen 

yang mendapatkan nilai tuntas KKM sebesar 80,3 %. Sedangkan persentase 

jumlah peserta didik pada kelas kontrol yang mendapatkan nilai tuntas KKM 

hanya 40 %. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, ada beberapa saran dari penulis yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kepada para pengajar disarankan untuk mencoba menerapkan pembelajaran 

dengan modul pada kompetensi memelihara/servis sistem pendingin, karena 

terbukti melalui penggunaan pembelajaran menggunakan modul dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam kompetensi sistem pendingin. 

2. Perlu ada penelitian lanjutan untuk populasi yang lebih besar dengan kondisi 

kelas yang beragam sehingga simpulan penelitian dapat berlaku untuk lingkup 

yang lebih luas. 

3. Sebaiknya penelitian tidak hanya dilakukan pada kompetensi tertentu saja, 

kompetensi yang lain juga perlu dilakukan penelitian agar peserta didik 

termotivasi dan aktif dalam melakukan proses pembelajaran dan nantinya 

mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. 
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Lampiran 1. Daftar siswa kelas Uji Coba 

DAFTAR SISWA KELAS UJI COBA  
NOMOR NAMA 

KODE 
URUT INDUK UJI COBA 

1 10220 ABDUL ROHJAK UC- 1 
2 10222 AGUNG NUGROHO UC- 2 
3 10223 AGUS TULUS UC- 3 
4 10224 AHMAD RIFA’I UC- 4 
5 10225 AKHMAD NURLATIF UC- 5 
6 10226 ANDI SAPUTRO UC- 6 
7 10227 ANDRE BAGUS BIMANTARA UC- 7 
8 10228 ANGGIKARIESA WINDES UC- 8 
9 10229 ARDYAN ERLANDA NOORJATI UC- 9 
10 10230 ARIF ARIANTO UC- 10 
11 10231 BAYU DWI SEPTIAN UC- 11 
12 10232 BAYU KRISTANTO UC- 12 
13 10233 BAYU ROMADHON UC- 13 
14 09300 DIDIK ANDRIYANI UC- 14 
15 10234 DIKI PAMUNGKAS UC- 15 
16 10236 DWI SUGIANTORO PUTRO UC- 16 
17 10237 ERI SADEWA UC- 17 
18 10238 FERDIANSYAH OKTABRIAN H UC- 18 
19 10240 INDRA WASKITO UC- 19 
20 10241 LUKMAN HAKIM ANNUR UC- 20 
21 10242 M YUNUS UC- 21 
22 10244 MOCHAMAD SOBIR UC- 22 
23 10245 NANANG KHAIRUDIN UC- 23 
24 10247 RIO ACHMAD SAPUTRA UC- 24 
25 10248 RIZAL NUR PRADANA UC- 25 
26 10249 RUDI SETYA LANGGENG UC- 26 
27 10250 SEPTA WAHYU WARDANA UC- 27 
28 10251 SOHA MUSTAKIMATORO UC- 28 
29 10252 SUKARNO UC- 29 
30 10253 SURYA ISMAIL UC- 30 
31 10254 VERDANA ARGANANDA W UC- 31 
32 10255 WIJANARKO SETYO ADHY P UC- 32 
33 10256 YANUAR ARIFIN UC- 33 
34 10257 ZAENALUDIN UC- 34 
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Lampiran 2. Daftar siswa kelas kontrol 

DAFTAR SISWA KELAS KONTROL  
NOMOR NAMA 

KODE 
URUT INDUK KONTROL 

1 11220 ADI SAPUTRO K- 01 
2 11222 AFIVAN TRI WIBOWO K- 02 
3 11223 ALI MASUD K- 03 
4 11225 ANDRIYANTO SETYO ADI N. K- 04 
5 11226 BAGAS KRESNA K- 05 
6 11227 BAGUS TRICAHYA K- 06 
7 11228 CANDRA SETIAWAN K- 07 
8 11229 DARMAWAN SURYA PUTRA S. K- 08 
9 11230 DERY IRFANDZAKY MUTHOHAR K- 09 
10 11231 DIAN SOFYAN JEN K- 10 
11 11232 DICKY INDRA GUNAWAN K- 11 
12 11234 EKKY CHIKO ALDIO K- 12 
13 11235 FAJAR MULYA K- 13 
14 11236 FANDI KURNIA MUGIONO K- 14 
15 11237 FEBRI BUDHI PURNOMO K- 15 
16 11238 FEBRI HARYONO K- 16 
17 11239 HANDIKA ADI PUTRA K- 17 
18 11240 HARIJONO SETIAWAN K- 18 
19 10239 HARING SANG BAYU AJI* K- 19 
20 11241 HERI APRIYANTO K- 20 
21 11242 KHOERUNUDDIN K- 21 
22 11243 MOCH SOLEH K- 22 
23 11244 MUHAMMAD ULIL ALBAB K- 23 
24 11245 MUSTOFA ARI ATMOJO K- 24 
25 11246 NOFAL SAPUTRO K- 25 
26 11247 RADHIE OKTIVANS K- 26 
27 11249 SAIFUL ARIFIN K- 27 
28 11250 SEPTA DIRGA BUDI RAHMADHANI K- 28 
29 11251 SEPTIAN ARI PRASETYO K- 29 
30 11252 SEPTIAN GENIE PUTRA TAMA K- 30 
31 11253 SLAMET DARIYANTO K- 31 
32 11254 TULUS HATTA ROMADHON K- 32 
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Lampiran 3. Daftar siswa kelas eksperimen 

DAFTAR SISWA KELAS EKSPERIMEN 
NOMOR NAMA 

KODE 
URUT INDUK EKSPERIMEN 

1 11255 ABDUL ROZAQ E- 01 
2 11256 ACHMAD NUR SETIAWAN E- 02 
3 11257 ADITYA DEDY PRAYOGA E- 03 
4 11258 AHIMSA YOGA ANINDITA E- 04 
5 11260 ALIF MUCHAMMAD RIZKI R. E- 05 
6 11261 ANDI PRATAMA E- 06 
7 11262 ARUNG MADYO PANGESTIANTO E- 07 
8 11263 AVIAN BAGASKARA E- 08 
9 11264 BAGUS PRASETYA E- 09 
10 11265 DANU PUTRA DARMAWAN E- 10 
11 11266 DEVIN ANGGA SAPUTRA E- 11 
12 11267 DIMAS WURYAN ANANDITA E- 12 
13 11268 ERVAN IBNU APRIANTO E- 13 
14 11269 FRIGIAN LISTIANTO E- 14 
15 11270 GILANG INDRA JAYA E- 15 
16 11271 HERI SUSANTO E- 16 
17 11273 IQBAL FINAHNU SYIAM E- 17 
18 11274 ISNANG NUR CAHYO E- 18 
19 11275 ISWAN GALUH HIMAWAN E- 19 
20 11276 IWAN SETYAWAN E- 20 
21 11277 MARTALIAN HENDRIK WIBISONO E- 21 
22 11278 MOCHAMAD FATCHURROHMAN E- 22 
23 11279 MOCHAMAD TAUFIQUROHMAN E- 23 
24 11280 MUALIFUL ARIF E- 24 
25 11281 MUHAMMAD MUID E- 25 
26 11282 RANDI FEBRIAN PRATAMA E- 26 
27 11283 RIKO SAPUTRO E- 27 
28 11284 RIYAN SANTOSA E- 28 
29 11285 RIZAL FADLUL FALAH E- 29 
30 11286 RIZQI UTOMO E- 30 
31 11287 SETYAWAN WIJAYA ASNANTO E- 31 
32 11288 SIDIQ KUNCORO JATI E- 32 
33 11290 YUSUF SYIFA'UL W E- 33 
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LEMBAR JAWAB TES UJI COBA 
KOMPETENSI MEMELIHARA/SERVIS SISTEM PENDINGIN 

SMK N 10 SEMARANG 
TAHUN AJARAN 2012 / 2013 

 
Nama Peserta  : …………………                Hari/Tanggal : …………….........  
Nomor Absen  : …………………                Jam       : ………………….  
Kelas/Program  : ………………… 
 
No Pilihan Jawaban No Pilihan Jawaban 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          
A        B         C         D          

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          
A         B         C         D          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 4. Lembar Jawab Tes Uji coba 
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Lampiran 5. Kunci jawaban tes uji coba 
 

KUNCI JAWABAN TES UJI COBA 
 

1. A 11.  D 21. A 31.  D  41.  B 

2. B 12.  D 22.  C  32.  A  42.  D 

3. A 13.  A 23.  B  33.  D  43.  B 

4. B 14.  B 24.  C  34.  C  44.  B 

5. A 15.  D 25.  A  35.  C  45.  A 

6. C 16.  C 26.  B  36.  C  46.  D 

7. C 17.  C 27.  B  37.  B  47.  D 

8. B 18.  B 28.  D  38.  A  48.  A 

9. B 19.  C 29.  B  39.  D  49.  D 

10. B 20.  C 30.  C  40.  A  50.  D 
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Lampiran 6. Soal Test Uji Coba 
 
 
 

TES UJI COBA 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPETENSI PEMELIHARAAN/SERVIS SISTEM PENDINGIN 
JURUSAN TEKNIK MESIN UNNES 

DI SMK N 10 SEMARANG 
TAHUN AJARAN 2012 / 2013 

LEMBAR SOAL 
Kompetensi  : Pemeliharaan/Servis Sistem Pendingin 
Tingkat / Prog. Keahlian: XI ( sebelas ) / TKR 
Waktu  : 90 Menit 
 

PETUNJUK UMUM  : 
1. Tulislah lebih dahulu nama dan nomor absen anda pada kolom disudut 

kanan atas pada lembaran jawaban yang telah disediakan. 
2. Kerjakan soal – soal dengan pulpen / ballpoint, yang bertinta biru atau 

hitam, jangan mengerjakan soal dengan pensil / spidol. 
3. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum anda menjawabnya. 
4. Laporkan kepada guru mata kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak 

atau ada yang hilang. 
5. Jawab semua soal – soal yang Anda anggap mudah. 
6. Perbaikan dilakukan dengan cara mencoret jawaban yang salah dengan  

dua garis dan menuliskan perbaikan jawabannya di atas jawaban yang 
diperbaiki. 

Contoh  : 
1. A B C D  diperbaiki 1. A B C D  

 
7. Setelah selesai dan masih ada waktu, periksalah kembali pekerjaan anda 

sebelum diserahkan kepada guru mata diklat. 
 
 
 

SELAMAT MENGERJAKAN! 
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1.    Sistem pendingin pada kendaraan ringan berfungsi untuk... 

a. Mengatur dan mempertahankan temperatur kerja mesin 
b. Supaya suhu kerja mesin bisa dijaga sesuai standar 
c. Membuat aliran air lancar 
d. Supaya tidak terjadi detonasi 

 
2. Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran di dalam silinder digunakan 

sebagai tenaga penggerak sebesar … 
a. 45 % 
b. 25 % 
c. 30 % 
d. 65 % 

3. Sirkulasi sistem pendingin air pada mesin umumnya adalah …. 
a. Water jacket – Thermostat – Radiator – Water pump – Water jacket 
b. Water jacket – Water pump – Radiator – Thermostat – water jacket 
c. Radiator – Water jacket – Water pum – Thermostat – Radiator 
d. Radiator – Water jacket – Thermostat – Water pump – Radiator 

 
4. Komponen apakah yang berfungsi mengirimkan cairan pendingin melalui 

sistem pendingin dengan tekanan...... 
  a. water jacket     c. radiator 
  b. water pump     d. kipas radiator 

 
5. Bagian yang berfungsi mendinginkan cairan pendingin yang telah menjadi 

panas setelah melalui saluran water jacket adalah. . . . . . . 
 a. radiator      c. reservoir tank 
 b. kipas radiator     d. Thermostat 
 

6. Bagian sistem pendingin yang mengelilingi sebagai pendinggin silinder mesin 
disebut … 
a. Radiator 
b. Termosfat 
c. Water jacket 
d. Water pump 

 
7. Bagian dari sistem pendingin mobil yang berfungsi untuk menurunkan 

temperature air yang telah bersirkulasi adalah …. 
a. Kipas 
b. Pompa air 
c. Radiator 
d. Termostat 

 
8. Bagian radiator yang menghubungkan tangki atas dan tangki bawah adalah 

…. 
a. Tutup radiator 
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b. Inti (pipa pipih) 
c. Inlet hose 
d. Sirip-sirip 

 
9. Komponen-komponen sistem pendingin yang berhubungan langsung dengan 

reservoir penting untuk diperiksa secara rutin adalah … 
a. Water jacket     c. Pompa air 
b. Tutup radiator     d. Katup termostat 

 
10. Bagian-bagian radiator adalah sebagai berikut, kecuali… 

a. Lower tank dan upper tank   c. Kran, inhole dan exhole 
b. Tube       d. Inti tank. 
 

11. Bagian radiator yang berfungsi untuk menampung air yang baru datang dari 
mesin adalah… 
a. Fin      c. Reservoir tank 
b. Tube      d. Upper tank 

 
12. Komponen-komponen sistem pendingin air yang paling tepat adalah… 

a. Radiator, komutator, pompa air, thermostat, kipas selang radiator dan tali 
kipas 

b. Reservoir, radiator, pompa air, roler, stator, thermostat, kipas dan selang 
radiator 

c. Reservoir, radiator, komutator, thermostat, water jacket, kipas, selang 
radiator, stator, dan tali kipas 

d. Reservoir, radiator, pompa air, thermostat, water jacket, kipas, tali kipas, 
dan selang radiator 

 
13. Bagian utama radiator yang mendinginkan air dalam radiator adalah ... 

a. Inti tank      c. Upper tank 
b. Lower tank     d. Reservoir tank 
 

14. Bagian radiator yang berfungsi untuk memperluas bidang pendinginan adalah 
... 

a. Lower tank     c. Tube 
b. Fin      d. Reservoir tank 
 

15. Bagian radiator yang berfungsi untuk mengeluarkan air pendingin pada saat 
akan diganti air pendinginnya adalah. 
a. Reservoir tank     c. Drain Cup 
b. Radiator Cup     d. Exhole 
 

16. Pembatas atau pengarah agar udara pendingin dapat mengenai sasaran sirip-
sirip pada radiator yaitu..... 
a. Kuningan     c. Shrould 
b. Plastik      d. Radiator cap 
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17. Kipas pada sistem pendinginan udara/air disebut..... 

a. Plastik      c. Engine fan 
b. Besi tuang     d. V-belt 
 

18. Bagian radiator yang bisa terbuat dari bahan karet adalah...... 
a. Fin      c. Upper dan lower tank 
b. Tube      d. Fin dan tube 

 
19. Tekanan membukanya relief valve tutup radiator besarnya adalah.... 

a. 0,7 - 2 kg/cm2     c. 0,3 - 1 kg/cm2 
b. 0,8 -3 kg/cm2     d. 10 kg/cm3 
 

 
20. Untuk menahan air pendingin bersirkulasi pada saat suhu mesin yang rendah 

dan membuka saluran dari mesin ke radiator pada saat suhu mesin mencapai 
suhu idealnya adalah fungsi dari… 
a. Radiator     c. Thermostat 
b. Water pump     d. Water jacket 
 

21. Proses pendinginan pada mesin berupa perpindahan panas melalui torak, 
silinder dan 

kepala silinder secara… 
a.  konveksi     c. konduksi 
b. radiasi      d. Kohesi 
 

22. Radiator terdiri dari tiga (3) bagian, antara lain : tangki atas, inti radiator, 
tangki bawah. Bagian berfungsi untuk membuang panas dari air ke udara agar 
suhu air lebih rendah dari sebelumnya adalah… 
a.  tangki atas     c. inti radiator 
b. tangki bawah     d. tutup radiator 
 

23. Pada saat membuka tutup radiator, mesin harus dalam keadaan… 
a. Panas      c. Sejuk 
b. Dingin      d. Mendidih 
 

24. Pendingin udara menggunakan kipas/blower seperti pada gambar berikut 
dianggap tidak efisien karena … 
 

a. Tidak dilengkapi dengan media 
pendingin air 

b. Putaran kipas terlalu pelan  
c. Tanpa pengarah aliran (shroud) 
d. Dinding mesin tidak dibuat 

bersirip-sirip 
 



93 
 

 
 

 
25. Kapasitas air pendingin dapat dilihat pada tangki cadangan (reservoir tank). 
Permukaan 

media pendingin harus berada pada garis… 
a. diantara LOW dan FULL    c. garis FULL 
b. garis LOW     d. tidak ada 
 

26. Keunggulan sistem pendinginan dengan media air pada kendaraan adalah ... 
a. Bobot mesin lebih berat    c. Memerlukan kontrol yang lebih 

rutin 
b. Temperatur seluruh mesin lebih seragam  d. Waktu pemanasan lebih lama 

 
27. Tujuan dipasangnya sistem pendingin pada mesin adalah … 

a. Agar tenaga mesin menjadi besar 
b. Menjaga agar kondisi mesin tetap dapat bekerja dengan normal dan 

kekuatan materialnya tetap stabil 
c. Agar pemakaian bahan bakar menjadi lebih irit 
d. Agar proses pembakaran di dalam silinder lebih sempurna 

28. Dibawah ini yang tidak termasuk keuntungan sistem pendingin udara adalah 
… 
a. Kontruksi mesin lebih sederhana 
b. Berat mesin lebih ringan untuk daya yang sama dengan pendingin air 
c. Temperature kerja mesin lebih cepat tercapai 
d. Kemungkinan terjadi overheating kecil 

 
29. Tutup radiator (radiator cup) berfungsi untuk, kecuali… 

a. menaikkan titik didih air pendingin dengan jalan menahan ekspansi air 
b. mempertahankan air pendingin dalam sistem dalam keadaan dingin atau 

panas 
c. mengalirkan air menuju reservoir tank saat suhu mesin dingin 
d. menutup lubang pengisian air pada radiator 

 
30. Prosedur pelepasan thermostat dapat dilakukan dengan cara... 

a. Melepas mur pengikat kipas dengan kopling fluida dan puli 
b. Melepas mur pengikat kipas dari kopling fluida 
c. Melepas saluran air keluar (selang karet atas) 
d. Melepas tutup radiator 

 
31. Air pendingin dalam radiator perlu diperhatikan kualitasnya. Berikut ini 

adalah kualitas air pendingin yang sesuai untuk sistem pendinginan kendaraan 
ringan, kecuali ... 
a. Anti freeze     c. Media pemindah panas yang baik 
b. Anti karat    d. Mengandung minyak pelumas 

 
32. Hasil pengukuran tekanan radiator kendaraan dengan radiator cup tester 
digunakan untuk ... 
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a. Data untuk melakukan perbaikan 
b. Data perbandingan dengan standar spesifikasi tekanan kerja sistem 

pendingin 
c. Dasar melakukan perbaikan 
d. Panduan melakukan proses perbaikan 

 
33. Pompa air yang biasa digunakan pada system pendinginan air adalah pompa 

sentrifugal, Pompa ini terdiri dari, kecuali… 
a. Poros      c. Water seal 
b. Impeller     d. Kipas 
 

34. Komponen sistem pendingin yang berfungsi menggendalikan suhu air pendingin adalah... 
a. Water jacket     c. Thermostat 
b. Slang by-pass     d. Slang outlet radiator 
 

35. Konstruksi pada gambar di bawah ini adalah bagian sistem pendingin yaitu 
……….. 

 
a. Pompa air     c. Penampang jaket air 
b. Cap      d. Pressure valve 
 

36. Radiator pada kendaraan ringan berfungsi untuk… 
a. Mensuplai listrik ke sisitem stater, sistem pengapian dan komponen listrik 

lainnya. 
b. Menghasilkan listrik untuk sistem komponen kelistrikan. 
c. Mendinginkan air pendingin mesin. 
d. Mendinginkan udara didalam mobil 
 

37. Didalam tutup radiator terdapat dua buah katup yaitu 
a. buang dan tekan     c. in dan ex 
b. vakum dan relief    d. hisap dan buang 
 

38. Alat yang digunakan untuk mengukur kebocoran radiator adalah… 
a. Radiator cap tester    c. Multimeter 
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b. Hydrometer     d. Dwell tester 
39. Air di dalam sistem pendingin bercampur dengan oli mesin sehingga cairan 

menjadi coklat. Hal ini disebabkan oleh …. 
a. Pompa air rusak 
b. Thermostat tidak bekerja 
c. Klem selang radiator bocor 
d. Packing kepala silinder tidak rata 

 
 
40. Gambar dibawah ini adalah cara untuk memelihara … 

 
a. sirip-sirip radiator 
b. Tutup radiator 
c. Thermostat 
d. Pompa air 

 
 
41. Proses pelepasan/penggantian 
sistem pendingin dan komponen 

dilaksanakan berdasarkan SOP (Standard Operation Procedures), undang-undang 
K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan 
prosedur/kebijakan perusahaan adalah bertujuan untuk... 
a. Mengutamakan keamanan kerja  c. Mengutamakan kesehatan kerja 
b. Mengutamakan keselamatan kerja   d. Mengutamakan keyakinan kerja 

 
42. Keputusan untuk mengganti komponen sistem pendingin adalah berdasarkan 
... 

a. Limit keausan atau kerusakan yang lebih dari spesifikasi 
b. Limit keausan atau kerusakan yang kurang dari spesifikasi 
c. Limit keausan atau kerusakan yang sama dengan spesifikasi 
d. Limit keausan atau kerusakan yang sesuai dengan spesifikasi 

 
43. Servis radiator dan tutup radiator dilakukan dari, kecuali… 

a. kemungkinan sirip dan inti radiator yang menghambat saluran air 
b. kemungkinan slang radiator yang rusak atau keras 
c. pemeriksaan katup pengatur pada tutup radiator dan katup vakum dari 

kemungkinan pegasnya yang lemah atau dudukannya kurang rapat. 
d. A dan C benar 

 
44. Servis pompa air dilakukan dari… 

a. Umur      c. kemungkinan hilang 
b. kemungkinan kotor, bocor dan aus   d. kemungkinan tidak bekerjanya 

pompa air 
 

45. Servis pada termostat dilakukan dari… 
a. Kemungkinan tidak bekerjanya wax pada perubahan suhu air pendingin. 
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b. Kemungkinan tidak bekerjanya pompa air 
c. Kemungkinan tidak bekerjanya radiator 
d. Kemungkinan tidak bekerjanya kipas 
 

46. Gambar dibawah ini adalah prosedur pemeriksaan … 
 

a. Pompa air 
b. Kopling fluida 
c. Thermostat 
d. Tutup radioator 

 
 

47. Gambar dibawah ini adalah cara untuk memeriksa … 
 

a. Pompa air 
b. Sirip radiator 
c. Kopling fluida 
d. Thermostat 

 
 
 

48. Gambar dibawah ini adalah cara untuk… 
a. Pengisian cairan 

pendingin 
b. Pemeriksaan air 

pendingin 
c. Pemeriksaan pompa air 
d. Pemeriksaan thermostat 

 
 
 
 

 
 

 
 

49. Dengan menggunakan radiator cup tester kita dapat memeriksa kebocoran 
sistem pendingin. Adapun cara pemeriksaannya seperti dibawah ini. Langkah 
yang tidak termasuk pemeriksaan sistem pendingin adalah … 
a. Isilah radiator dengan media pendingin 
b. Pasanglah radiator cap tester pada lubang pengisian 
c. Pompalah radiator cap tester sampai tekana 1,2 kg/cm2 
d. Posisi jiggle valve pada tanda di sisi kanan 

 
50. Kebocoran pada sistem pendingin bisa disebabkan oleh selang radiator dan 

klem pengikatnya yang kendur, sehingga air yang terdapat didalam radiator 
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akan berkurang. Hal ini akan mengakibatkan hal-hal seperti dibawah ini, 
kecuali … 
a. Mesin cepat panas 
b. Radiator timbul asap 
c. Komponen mesin akan cepat rusak 
d. Kipas menjadi lambat putarannya 
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Lampiran 5. Analisis Soal 
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Perhitungan Validitas Butir Soal 
 

Rumus: 

 
Keterangan: 

  = koefisien korelasi biserial 
Mp = rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari 
  validitasnya 
Mt = rerata skor total 
St = standar deviasi dari skor total 
p = proporsi siswa yang menjawab benar 
 =  
q = proporsi siswa yang menjawab salah 
  (q = 1 – p) 
Kriteria: 
Jika  maka butir soal bersifat valid. 
rtabel = 0,339 
 
Perhitungan:  
Berikut ini contoh perhitungan soal uji coba pada butir soal nomor 1. Untuk butir 
soal yang lain dapat dihitung dengan cara yang sama dan diperoleh hasil seperti 
pada tabel analisis data. 
Mp = 9,852 
Mt = 8,647 
St = 3,987 
p =  = 0,794 
q = 1 – p = 1 – 0,794 = 0,206 

 
 
Karena  maka butir soal nomor 1 bersifat valid. 

Lampiran 8. Perhitungan Validitas Butir Soal 
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Perhitungan Reliabilitas Instrumen 

 
Rumus: 

r11 =   
Keterangan: 
r11 = reliabilitas instumen 
k = banyaknya butir pertanyaan 
vt = varians total 
p      = proporsi subjek yang menjawab betul pada suatu butir (proporsi subjek 

yang mendapat skor 1). 
p =  
q = proporsi subjek yang mendapat skor 0 (1-p) 
Kriteria: 
    Jika harga r11  > rtabel, maka butir soal yang diuji bersifat reliabel 
    rtabel = 0,339 
Perhitungan: 
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal nomor 1, selanjutnya untuk butir 
soal yang lain dapat dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh hasil seperti 
pada tabel analisis data. 
Berdasarkan tabel pada analisis ujicoba diperoleh: 
k  = 20 
vt = 633,529 
∑pq = 5,23 
Jawab: 
r11 =   
r11 = 1,046 
Karena harga r11  > rtabel, maka instrumen reliabel.

Lampiran 9. Perhitungan Reliabilitas Instrumen 
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Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal 

 
Rumus:     P = x100% 
Keterangan : 
P  = indeks kesukaran 
B  = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 
JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 
Klasifikasi indeks kesukaran soal: 
0 < P ≤ 30%  = sukar 
30 < P ≤ 70%  = sedang 
P > 70%  = mudah 
Perhitungan: 
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal nomor 1, selanjutnya untuk butir 
soal yang lain dapat dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh hasil seperti 
pada tabel analisis data. 
Diketahui:   B  = 27 
         JS = 34 
Jawab:  
P = x100% 
P = 79,4%  
Berdasarkan kriteria, maka soal nomor 1 masuk dalam kategori Mudah. 

Lampiran 10. Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal 
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Perhitungan Daya Pembeda Soal 
 
Rumus:     

DP =  = PA-PB 
Keterangan :                  
DP = daya pembeda 
BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 
JA = banyaknya peserta kelompok atas 
JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

 = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 
 = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Kriteria: 
0,00 ≤  ≤ 0,20 = Jelek 
0,21 ≤  ≤ 0,40 = Cukup 
0,41 ≤  ≤ 0,70 = Baik 
0,71 ≤  ≤ 1,00 = Baik Sekali 
Perhitungan: 
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal nomor 1, selanjutnya untuk butir 
soal yang lain dapat dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh hasil seperti 
pada tabel analisis data. 
BA = 17 BB = 10  DP =  = PA-PB 

JA  = 15 JB = 15 
Jawab: 
DP = PA –PB 
DP = 1,133 – 0,666 
DP = 0,467 
Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 memiliki daya pembeda Baik. 
Lampiran 12. Data Hasil Belajar Kelompok Kontrol 

Lampiran 11. Perhitungan Daya Pembeda Soal 
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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 χ2 < χ2 tabel

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

-
-
−
-
-
-

χ²
Untuk  α = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh χ² tabel = 
Karena χ² < χ2

tabel, maka data tersebut berdistribusi normal

= 7,4414
11,07

1,6335
73,5 2,17 0,4849

6 0,6942
71 73 70,5 1,51 0,4339 0,0510 1,6335 0

7,3277 10 0,9746
68 70 67,5 0,84 0,3002 0,1337 4,2769
65 67 64,5 0,18 0,0712 0,2290

0,6402
62 64 61,5 -0,48 0,1856 0,2568 8,2185 6 0,5989

0 2,9001
59 61 58,5 -1,15 0,3742 0,1886 6,0345 8

Oi (Oi-Ei)²
Ei

56 58 55,5 -1,81 0,4648 0,0906 2,9001

19 4,53
6 32

Kelas Interval Batas 
Kelas

Z untuk 
batas kls.

Peluang 
untuk Z

Luas Kls. 
Untuk Z Ei

UJI NORMALITAS 
DATA PRE TEST KELOMPOK EKSPERIMEN

70 3,17
51 63,69

( )∑
=

−
=χ

k

1i i

2
ii2

E
EO

   

 
Lampiran 14. Normalitas Pretest Kelas Eksperimen 
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Lampiran 15. Normalitas Posttest Kelas Eksperimen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika χ2 < χ2 tabel

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

-
-
−
-
-
-

χ²
Untuk  α = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh χ² tabel = 
Karena χ² < χ2

tabel, maka data tersebut berdistribusi normal

= 5,7013
11,07

2,6579
86,5 1,02 0,3469

4 0,5186
84 86 83,5 0,55 0,2084 0,1385 4,4323 1

5,9238 9 1,5974
81 83 80,5 0,07 0,0296 0,1788 5,7228
78 80 77,5 -0,40 0,1556 0,1851

0,0224
75 77 74,5 -0,87 0,3092 0,1536 4,9161 5 0,0014

3 0,9034
72 74 71,5 -1,35 0,4114 0,1022 3,2708 3

Oi (Oi-Ei)²
Ei

69 71 68,5 -1,82 0,4659 0,0545 1,7446

23 6,32
6 32

Kelas Interval Batas 
Kelas

Z untuk 
batas kls.

Peluang 
untuk Z

Luas Kls. 
Untuk Z Ei

UJI NORMALITAS 
DATA POST TEST KELOMPOK EKSPERIMEN

92 3,83
69 80,03

( )∑
=

−
=χ

k

1i i

2
ii2

E
EO
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Lampiran 16. Normalitas Pretest Kelas Kontrol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pengujian Hipotesis:
Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika χ2 < χ2 tabel

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

-
-
−
-
-
-

χ²
Untuk  α = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh χ² tabel = 
Karena χ² < χ2

tabel, maka data tersebut berdistribusi normal

= 10,4086
11,07

0,0524
62,5 -0,29 0,1152

6 2,1917
61 62 60,5 -0,72 0,2647 0,1495 4,4850 4

2,0355 0 2,0355
59 60 58,5 -1,15 0,3749 0,1103 3,3076
57 58 56,5 -1,58 0,4428 0,0679

0,6803
55 56 54,5 -2,01 0,4776 0,0348 1,0453 0 1,0453

1 4,4032
53 54 52,5 -2,44 0,4926 0,0149 0,4480 1

Oi (Oi-Ei)²
Ei

51 52 50,5 -2,86 0,4979 0,0053 0,1602

21 4,67
6 30

Kelas Interval Batas 
Kelas

Z untuk 
batas kls.

Peluang 
untuk Z

Luas Kls. 
Untuk Z Ei

UJI NORMALITAS 
DATA PRE TEST  KELOMPOK KONTROL

72 3,50
51 63,87

( )∑
=

−
=χ

k

1i i

2
ii2

E
EO
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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 χ2 < χ2 tabel

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

-
-
−
-
-
-

χ²
Untuk  α = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh χ² tabel = 
Karena χ² < χ2

tabel, maka data tersebut berdistribusi normal

= 1,9546
11,07

0,0924
90,5 3,52 0,4998

0 0,7395
87 90 86,5 2,72 0,4967 0,0031 0,0924 0

3,1868 5 1,0317
83 86 82,5 1,91 0,4721 0,0246 0,7395
79 82 78,5 1,11 0,3658 0,1062

0,0473
75 78 74,5 0,30 0,1186 0,2472 7,4160 7 0,0233

6 0,0205
71 74 70,5 -0,50 0,1926 0,3112 9,3358 10

Oi (Oi-Ei)²
Ei

67 70 66,5 -1,31 0,4046 0,2120 6,3607

22 4,97
6 30

Kelas Interval Batas 
Kelas

Z untuk 
batas kls.

Peluang 
untuk Z

Luas Kls. 
Untuk Z Ei

UJI NORMALITAS 
DATA POST TEST KELOMPOK KONTROL

82 3,67
60 73,00

( )∑
=

−
=χ

k

1i i

2
ii2

E
EO

   

 
Lampiran 17. Normalitas Posttest Kelas Kontrol 
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Lampiran 18. Uji Homogenitas Pretest 
 

Hipotesis

Ho : =
Ha : =

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

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

F 1/2α (nb-1):(nk-1)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

Pada α = 5% dengan:
dk pembilang = nb - 1 = 30 - 1 = 29
dk penyebut = nk -1 = 32 - 1 = 31
F (0.025)(29:31) =

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

σ1
2

σ1
2

σ2
2

σ2
2

32
Jumlah

Kelompok Eksperimen

Standart deviasi (s)

F =
20,4798

63,87
21,77

=

4,53 4,67

n
x

Varians (s2)

2,07

2,071,063

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua
kelompok mempunyai varians yang sama.

Kelompok Kontrol

2038 1916

1,063

63,69
20,48

30

Sumber variasi

21,7747

Daerah 
penerimaan 
Ho

Daerah 
penerimaan 
Ho

  terkecilVarians
  terbesarVarians  F =
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Lampiran 19. Uji Homogenitas Posttest 
 

Hipotesis

Ho : =
Ha : =

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

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

F 1/2α (nb-1):(nk-1)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

Pada α = 5% dengan:
dk pembilang = nb - 1 = 32 - 1 = 31
dk penyebut = nk -1 = 30 - 1 = 29
F (0.025)(33:33) =

2,081,619

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa kedua
kelompok mempunyai varians yang sama.

Standart deviasi (s)

F = 39,9667
24,6897

2,08

=

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

2561 2190

1,619

80,03
39,97
6,32

30
Jumlah

n
x

Varians (s2)
73,00
24,69

Sumber variasi

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

σ1
2

σ1
2

σ2
2

σ2
2

4,97

32

Daerah 
penerimaan 
Ho

Daerah 
penerimaan 
Ho

  terkecilVarians
  terbesarVarians  F =
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Hipotesis
Ho : =
Ha : ≠

Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Ho diterima apabila  -t(1-1/2α)(n1+n2-2) < t < t(1-1/2α)(n1+n2-2)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

1 + 1
+ 2

1 1
32 30

Pada α = 5% dengan dk = 32 + 30 - 2 = 60 diperoleh t(0.975)(60) = 

-0,153-2,00

μ2

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  HASIL PRETEST ANTARA KELOMPOK 
EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL

Jumlah 2038 1916

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

μ1 μ2

μ1

21,7747
Standart deviasi (s) 4,53 4,67

n 32 30
x 63,69 63,87

s = 32 20,4798
32

Varians (s2) 20,4798

= 4,5940930
30

=

21,7747

2,00
Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa rata-
rata pre test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak berbeda nyata

-0,153

2,00

t = 63,69 63,87

4,59409 +

Daerah 
penerimaan 

Daerah 
penerimaan 

21 n
1

n
1 s

xx
 t 21

+

−
=

( ) ( )
2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11

−+
−+−

=
ss

 
Lampiran 20. Uji Perbedaan Pretest 
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Hipotesis
Ho : <
Ha : >

Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

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

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

1 + 1
+ 2

1 1
32 30

Pada α = 5% dengan dk = 32 + 30 - 2 = 60 diperoleh t(0.95)(60) = 

= 5,7081430
30

1,67

24,6897

Karena t berada pada daerah penerimaan Ha, maka dapat disimpulkan bahwa rata-
rata post test kelompok eksperimen lebih besar daripada kelompok kontrol

4,847

1,67

t = =
5,70814

4,847

+

s = 32 39,9667
32

80,03 73,00

Varians (s2) 39,9667 24,6897
Standart deviasi (s) 6,32 4,97

μ1 μ2

n 32 30
x 80,03 73,00

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  HASIL POSTTEST ANTARA KELOMPOK 
EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL

Jumlah 2561 2190

Sumber variasi Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol

μ1 μ2

Daerah 
penerimaan 

Daerah 
penerimaan 

21 n
1

n
1 s

xx
 t 21

+

−
=

( ) ( )
2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11

−+
−+−

=
ss

 
Lampiran 21. Uji Perbedaan Posttest 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Lampiran 22. 
Uji Gain 
Score 

UJI NORMALIZED GAIN <g> PENINGKATAN RATA-RATA HASIL 
BELAJAR 
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0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50

k. eksperimen k. kontrol

N‐Gain

Series1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPETENSI MEMELIHARA/SERVIS SISTEM PENDINGIN TAHUN 
2012/2013 

 
 
 
 

KELOMPOK KELOMPOK 
EKSPERIMEN KONTROL

PRE TEST 63,69 63,87
POST TEST 80,03 73,00

N-Gain 0,45 0,25
Kriteria uji <g> :         g > 0,7  (tinggi)

: 0,3 < g < 0,7 (sedang)
:         g < 0,3  (rendah)

Kelompok Eksperimen

=

16,34
36,31

= 0,45 (sedang)

Kelompok Kontrol

=

9,13
36,13

= 0,25 (rendah)

=

=

RATA-RATA

g
S
SS

pre

prepost

−

−

%100

g

g
S
SS

pre

prepost

−

−

%100

g
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Lampiran 23. Uji Signifikansi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hipotesis
Ho : <
Ha : >

Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,
Dari data diperoleh:

-

=

Pada α = 5% dengan dk = 32 + 30 ‐ 2 = 60 diperoleh t(0.95)(60) = 

kontrol

rata-rata
16,34
9,13

dk

63

Sumber variasi kelompok eksperimen kelompok kontrol

kelompok
eksperimen

thitung ttabel

4,79 2,00

Jumlah 523,00 274
n 32 30
x

UJI  t PIHAK KANAN PENINGKATAN RATA-RATA HASIL BELAJAR KELOMPOK 
EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL

μ1 μ2
μ1 μ2

16,34 9,13
Varians (s2) 50,5554 16,6023

Standart deviasi (s) 7,11 4,07

t =
16,34 9,13

7,11 4,07
32 30 32 30
7,11

+
4,07

- 2 ‐0,09

= 7,21
50,6

+
16,60

- ‐0,18 1,257 0,744
32 32

2,1 ‐0,17

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan rata-
rata hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol
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Lampiran 25. RPP Kelas Eksperimen 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(KELAS EKSPERIMEN) 

 
I. IDENTITAS 

Satuan Pendidikan :  SMK N 10 Semarang 
Kompetensi Keahlian :  Teknik Kendaraan ringan 
Mata Pelajaran :  Dasar Kompetensi Kejuruan  
Kelas/Semester :  Xl / 1 
Kode Standar Kompetensi :  020. DKK .03 
Alokasi Waktu :  6 x 45 menit 
Pertemuan ke - :  1 s.d 3 
 

II. STANDAR KOMPETENSI 
Menjelaskan proses-proses sistem pendingin 

 
III. KOMPETENSI DASAR 

Menjelaskan konsep dasar sistem pendingin 
 

IV. INDIKATOR  
1. Konstruksi dan mekanisme komponen-komponen sistem pendingin 

dimengerti dengan benar. 
2. Siklus aliran air di dalam sistem pendingin dapat di mengerti 

 
V. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Tujuan Instruksional Umum :  
a. Siswa dapat menjelaskan konsep sistem pendingin. 

2. Tujuan Instruksional Khusus :  
a. Siswa dapat menjelaskan memahami konstruksi dan mekanisme 

kerja sistem pendingin pada engine. 
b. Siswa dapat memahami pengertian siklus aliran air sistem 

pendingin pada engine. 
 

VI. MATERI PEMBELAJARAN 
Untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti yang telah diuraikan diatas, 
maka materi pembelajaran Menjelaskan konsep dasar motor bakar 
diwujudkan dalam bentuk Kegiatan Belajar dengan materi : 
1. Mekanisme sistem pendingin 
2. Langkah-langkah pada cara kerja masing-masing komponen sistem 

pendingin 
3. Fungsi setiap bagian pada sistem pendingin 
4. Siklus aliran air pendinginan dan mempertahankan suhu kerja mesin 

 
VII. METODE/PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

a. Informasi 
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b. Observasi 
c. Pembelajaran Modul 
d. Tes Evaluasi 

 
 
 
VIII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan ke-1  (2 x 45 Menit) 
KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH WAKTU 

Awal 
 
 

- Berdo’a 
- Salam pembuka presensi 
- Menyampaikan tujuan 

pemelajaran yang akan dicapai 
- Menyampaikan kompetensi 

yang akan dicapai 
- Menyampaikan materi pengantar 

untuk menyamakan persepsi 
siswa 

- Menyampaikan rancangan 
kriteria penilaian melalui unjuk 
kerja. 

10 Menit 

Inti 
• Eksplorasi/ 

Penjelajahan 
 

 
 

• Elaborasi/ 
Perluasan 
 

 

 

 
• Konfirmasi/ 

penegasan 

- Menggali pengetahuan awal 
siswa tentang konstruksi dan 
mekanisme kerja sistem 
pendingin 
 

- Mempelajari dasar sistem 
pendinginan engine. 

- Mempelajari cara kerja dan 
konstruksi sistem pendingin. 

- Mempelajari mekanisme pada 
sistem pendingin 

- Menegaskan kembali pengertian 
sistem pendingin, cara kerja, 
konstruksi dan mekanisme 
sistem alirannya. 

- Memberikan umpan balik 
kepada siswa dengan pertanyaan 

 
70 menit 

Akhir/Penutup 
 
 

- Menyimpulkan hasil diskusi dan 
proses pembelajaran 

- Menutup dengan do’a 

10 menit 
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Pertemuan ke-2 (2 x 45 Menit) 

KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH WAKTU 
Awal 

 
 

- Berdo’a 
- Salam pembuka persensi 
- Menyampaikan tujuan 

pemelajaran yang akan dicapai 
- Menyampaikan kompetensi 

yang akan dicapai 
- Menyampaikan materi pengantar 

untuk menyamakan persepsi 
siswa 

- Mereview materi pada 
pertemuan sebelumnya 
 

10 Menit 

Inti 
• Eksplorasi/ 

Penjelajahan 
 

 
• Elaborasi/ 

Perluasan 
 

 

 

 
• Konfirmasi/ 

penegasan 

- Menggali pengetahuan awal 
siswa tentang konstruksi dan 
mekanisme kerja pada sistem 
pendingin 

- Mempelajari identifikasi 
langkah-langkah sistem peningin

- Mengenali langkah kerja pada 
setiap posisi aliran pendingin 

- Menegaskan kembali pengertian 
langkah-langkah sistem 
pendingin. 

- Memberikan umpan balik 
kepada siswa dengan pertanyaan 

 
70 menit 

Akhir/Penutup 
 
 

- Menyimpulkan hasil diskusi dan 
proses pembelajaran 

- Menutup dengan do’a 

10 menit 

 
 
IX. SUMBER/MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Sumber Belajar :  
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a. New Step 1 Toyota Astra Motor 
b. Modul Sistem Pendingin 

 
2. Media Pembelajaran : 

a. White Board 
b. Boardmaker 

 
X. TUGAS  

a. Tugas terstruktur 
Setelah selesai siswa diminta membuat rangkuman materi ajar dan 
dikumpulkan satu minggu kemudian sesuai dengan jam tatap muka. 
 
 

 
b. Tugas Non Terstruktur / Tugas Mandiri 

1. Carilah informasi tentang sistem pendingin ! 
2. Print Out dalam bentuk makalah dan jilid rapi minimal 10 halaman ! 
3. Diberi waktu selama 2 minggu terhitung saat pemberian tugas. 
4. Jika siswa telah mengumpulkan, kepadanya diberi nilai 80. 

 
XI. PENILAIAN 

1. Teknik : Tertulis, lisan, tugas artikel 
2. Bentuk Instrumen : Pilihan ganda 
3. Soal/ Instrumen : Soal pilihan ganda 45 butir soal 

 
 

Kegiatan Skor 
Mengumpulkan tugas/ makalah tentang materi yang 
diberikan sesuai instruksi guru pengampu 80 

Tidak mengumpulkan tugas 0 
  
 

A. Skor Akhir / Penilaian Akhir 
 

Skor Maksimal Nilai Akhir  = 100 
Nilai Akhir Tugas Non Terstruktur Mandiri = 80 
 
 
 

Instrumen Penilaian 
Soal dan jawaban di buat sendiri 
Norma Penilaian 
Penghitungan nilai akhir dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut. 
No Aspek Persentase Nilai Akhir (%) 
1 Tugas Harian 30 
2 Ujian Akhir (posttest) 50 
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3 Presensi 20 
SKOR MAKSIMUM 100 % 

 
Perolehan Skor   

Nilai akhir = ----------------------- X Skor Ideal (100) =   .  .  . 
 Skor Maksimum 

(100) 
   

   
 
 
        Semarang,  
Mengetahui,        
Guru mata pelajaran     Peneliti 
 
 
 
Joko Saputro,S.Pd.     Ari Purwanto 
NIP. 19771407 201001 1 015     NIM. 5201408079 
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Lampiran 26. RPP Kelas Kontrol 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELAS KONTROL) 
 
XII. IDENTITAS 

Satuan Pendidikan :  SMK N 10 Semarang 
Kompetensi Keahlian :  Teknik Kendaraan ringan 
Mata Pelajaran :  Dasar Kompetensi Kejuruan 
Kelas/Semester :  Xl / 1 
Kode Standar Kompetensi :  020. DKK .03 
Alokasi Waktu :  6 x 45 menit 
Pertemuan ke - :  1 s.d 3 
 

XIII. STANDAR KOMPETENSI 
Menjelaskan proses-proses sistem pendingin 

 
XIV. KOMPETENSI DASAR 

Menjelaskan konsep dasar sistem pendingin 
 

XV. INDIKATOR 
3. Konstruksi dan mekanisme komponen-komponen sistem pendingin 

dimengerti dengan benar. 
4. Siklus aliran air di dalam sistem pendingin dapat di mengerti 

 
XVI. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Tujuan Instruksional Umum : 
a. Siswa dapat menjelaskan konsep sistem pendingin. 

2. Tujuan Instruksional Khusus : 
b. Siswa dapat menjelaskan memahami konstruksi dan mekanisme 

kerja sistem pendingin pada engine. 
c. Siswa dapat memahami pengertian siklus aliran air sistem 

pendingin pada engine. 
 

XVII. MATERI PEMBELAJARAN 
Untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti yang telah diuraikan diatas, 
maka materi pembelajaran Menjelaskan konsep dasar motor bakar 
diwujudkan dalam bentuk Kegiatan Belajar dengan materi : 
5. Mekanisme sistem pendingin 
6. Langkah-langkah pada cara kerja masing-masing komponen sistem 

pendingin 
7. Fungsi setiap bagian pada sistem pendingin 
8. Siklus aliran air pendinginan dan mempertahankan suhu kerja mesin 

 
XVIII. METODE/PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
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a. Informasi 
b. Observasi 
c. Metode Ceramah 
d. Tes Evaluasi 

 
 
XIX. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 
Pertemuan ke-1  (2 x 45 Menit) 
 

KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH WAKTU 
 

Awal 
 
 

- Berdo’a 
- Salam pembuka presensi 
- Menyampaikan tujuan 

pemelajaran yang akan dicapai 
- Menyampaikan kompetensi 

yang akan dicapai 
- Menyampaikan materi pengantar 

untuk menyamakan persepsi 
siswa 

- Menyampaikan rancangan 
kriteria penilaian melalui unjuk 
kerja. 

 
10 Menit 

Inti 
• Eksplorasi/ 

Penjelajahan 
 

 
 

• Elaborasi/ 
Perluasan 
 

 

 

 
• Konfirmasi/ 

penegasan 

- Menggali pengetahuan awal 
siswa tentang konstruksi dan 
mekanisme kerja sistem 
pendingin 
 

- Mempelajari dasar sistem 
pendinginan engine. 

- Mempelajari cara kerja dan 
konstruksi sistem pendingin. 

- Mempelajari mekanisme pada 
sistem pendingin 

- Menegaskan kembali pengertian 
sistem pendingin, cara kerja, 
konstruksi dan mekanisme 
sistem alirannya. 

- Memberikan umpan balik 
kepada siswa dengan pertanyaan 

 
70 menit 

Akhir/Penutup 
 
 

- Menyimpulkan hasil diskusi dan 
proses pembelajaran 

- Menutup dengan do’a 

 
10 menit 
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Pertemuan ke-2 (2 x 45 Menit) 

KEGIATAN LANGKAH-LANGKAH WAKTU 
 

Awal 
 
 

- Berdo’a 
- Salam pembuka persensi 
- Menyampaikan tujuan 

pemelajaran yang akan dicapai 
- Menyampaikan kompetensi 

yang akan dicapai 
- Menyampaikan materi pengantar 

untuk menyamakan persepsi 
siswa 

- Mereview materi pada 
pertemuan sebelumnya 

 
 
 
 

 
10 Menit 

Inti 
• Eksplorasi/ 

Penjelajahan 
 

 
• Elaborasi/ 

Perluasan 
 

 

 

 
• Konfirmasi/ 

penegasan 

- Menggali pengetahuan awal 
siswa tentang konstruksi dan 
mekanisme kerja pada sistem 
pendingin 

- Mempelajari identifikasi 
langkah-langkah sistem peningin

- Mengenali langkah kerja pada 
setiap posisi aliran pendingin 

- Menegaskan kembali pengertian 
langkah-langkah sistem 
pendingin. 

- Memberikan umpan balik 
kepada siswa dengan pertanyaan 

 
70 menit 

Akhir/Penutup 
 
 

- Menyimpulkan hasil diskusi dan 
proses pembelajaran 

- Menutup dengan do’a 

10 menit 

 
 
XX. SUMBER/MEDIA PEMBELAJARAN 

3. Sumber Belajar : 
a. New Step 1 Toyota Astra Motor 

 
4. Media Pembelajaran : 

a. White Board 
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b. Boardmaker 
 

XXI. TUGAS 
c. Tugas terstruktur 

Setelah selesai siswa diminta membuat rangkuman materi ajar dan 
dikumpulkan satu minggu kemudian sesuai dengan jam tatap muka. 

d. Tugas Non Terstruktur / Tugas Mandiri 
5. Carilah informasi tentang sistem pendingin ! 
6. Print Out dalam bentuk makalah dan jilid rapi minimal 10 halaman ! 
7. Diberi waktu selama 2 minggu terhitung saat pemberian tugas. 
8. Jika siswa telah mengumpulkan, kepadanya diberi nilai 80. 

 
 

 
XXII. PENILAIAN 

4. Teknik : Tertulis, lisan, tugas artikel 
5. Bentuk Instrumen : Pilihan ganda 
6. Soal/ Instrumen : Soal pilihan ganda 45 butir soal 

 
 

Kegiatan Skor 
Mengumpulkan tugas/ makalah tentang materi yang 
diberikan sesuai instruksi guru pengampu 80 

Tidak mengumpulkan tugas 0 
 
 

B. Skor Akhir / Penilaian Akhir 
 

Skor Maksimal Nilai Akhir  = 100 
Nilai Akhir Tugas Non Terstruktur Mandiri = 80  
 
 
 
 

Instrumen Penilaian 
Soal dan jawaban di buat sendiri 
Norma Penilaian 
Penghitungan nilai akhir dalam skala 0—100 adalah sebagai berikut. 
 
No Aspek Persentase Nilai Akhir (%) 
1 Tugas Harian 30 
2 Ujian Akhir (posttest) 50 
3 Presensi 20 

SKOR MAKSIMUM 100 % 
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Perolehan Skor 

 
Nilai akhir = 

----------------------- X Skor Ideal (100) =   .  .  . 

 Skor Maksimum 
(100) 

   

 
 
 
 
 
Semarang, 
Mengetahui, 
Guru mata pelajaran     Peneliti 
 
 
 
Joko Saputro, S.Pd.     Ari Purwanto 
NIP. 19771407 201001 1 015     NIM. 5201408079 
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