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ABSTRAK
Idris Umar, 2013. “Perbedaan Hasil Belajar Materi Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Menggunakan Model Pembelajaran Dua Tinggal Dua
Tamu (Two Stay Two Stray) Dengan Kepala Bernomor Terstruktur
(Numbered Head Together)” Skripsi, Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik,
Universitas Negeri Semarang.
Model ekspositori dianggap menjadi salah satu faktor kekurangaktifan
siswa saat pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif salah satu alternatif
untuk dapat meningkatkan hasil belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
mana yang lebih baik antara model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dengan
NHT maupun dengan model ekspositori pada materi Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3).
Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan rancangan penelitian posttest group design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Teknik
Mekanik Otomotif SMK Negeri 4 Semarang Tahun Ajaran 2012 / 2013. Sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X TKR (Teknik
Kendaraan Ringan) 1 sebanyak 36 siswa diberikan model pembelajaran tipe
TSTS, kelas X TSM (Teknik Sepeda Motor) sebanyak 36 siswa diberikan model
pembelajaran tipe NHT dan kelas X TKR (Teknik Kendaraan Ringan) 2 sebanyak
35 siswa sebagai kelas kontrol dengan model pembelajaran ekspositori. Data hasil
belajar kemudian dianalisis dengan melakukan uji prasyarat yang meliputi uji
normalitas dan uji homogenitas. Hasil analisis data menggunakan anava dan uji-t.
Berdasarkan hasil analisis uji prasyarat, ketiga kelompok berdistribusi
normal dan homogen. Rata-rata persentase nilai hasil belajar dari kelas TSTS,
NHT dan ekspositori secara berurutan adalah 77,28%, 82,42%, dan 73,71%.
Berdasarkan hasil analisis varian (Anava) terhadap data post-test diperoleh nilai
Fhitung = 20,557 > Ftabel = 3,08 untuk α = 5% dengan dk = (2:104). Berdasarkan uji
t pada data post-test kelas eksperimen 1 dan kelas kontrol, diperoleh nilai thitung =
2,694 > ttabel = 1,67 untuk α = 5% dengan dk = 69. Berdasarkan uji t pada data
post-test kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol dengan uji t diperoleh nilai thitung =
6,145 > ttabel = 1,67 untuk α = 5% dengan dk = 69. Berdasarkan uji t pada data
post-test kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 diperoleh nilai thitung = 3,814
> ttabel = 1,67 untuk α = 5% dengan dk = 70.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan signifikan pada
ketiga kelompok dan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dan
NHT lebih baik daripada dengan model ekspositori, serta mengindikasikan bahwa
rata-rata hasil belajar siswa pada materi K3 yang menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih baik daripada tipe TSTS pada kelas
Teknik Mekanik Otomotif SMK Negeri 4 Semarang tahun ajaran 2012/2013.

Kata kunci : Hasil belajar, K3, TSTS, NHT
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Pendidikan dalam suatu kehidupan bangsa mempunyai peranan yang
sangat penting untuk kelangsungan hidup suatu bangsa karena pendidikan
merupakan tempat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Sumber daya yang berkualitas dalam konteks pendidikan adalah mutu
output yang mampu memenuhi harapan masyarakat dan mampu
menghadapi tantangan perubahan, oleh karena itu lembaga pendidikan
dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu
beradaptasi dengan lingkungan global, mampu mengatasi perubahan atau
mampu berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan tuntutan jaman.
Tenaga guru merupakan tenaga kependidikan yang mempunyai peran
sebagai faktor penentu keberhasilan tujuan suatu organisasi selain tenaga
kependidikan lainnya, karena guru yang langsung bersinggungan dengan
peserta didik. Oleh karena itu guru tidak hanya dituntut mampu mengajar
tetapi juga dituntut untuk lebih kreatif agar tercipta suatu proses belajar
mengajar yang efektif. Mengajar secara efektif, sangat bergantung pada
pemilihan dan penggunaan metode mengajar yang serasi dengan tujuan
mengajar (Popham & Baker, 2008:141).
Materi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu
dari materi yang diajarkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada
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dasarnya yang mendapat pelajaran ini diharapkan dapat memahami
aturan untuk tidak mengabaikan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja.
Oleh karena itu pada materi K3 yang diajarkan di kelas X ini merupakan
dasar dari semua materi kejuruan yang mengacu pada praktikum, sehingga
pemahamannya lebih untuk ditingkatkan.
Hasil observasi awal di SMK N 4 Semarang pada tahun ajaran
2011/2012 menunjukkan bahwa dalam pembelajaran materi K3 di sekolah
tersebut masih menggunakan model ekspositori yang pembelajarannnya
terpusat pada guru. Guru aktif memberikan penjelasan atau informasi
terperinci tentang bahan pengajaran. Besar kemungkinan hal tersebut
menjadi salah satu faktor terjadinya kekurangaktifan pada siswa, dan hal ini
terlihat ketika siswa tampak kurang antusias dalam menerima materi yang
disampaikan guru. Aktivitas semacam ini sebenarnya sangat tidak
menguntungkan bagi siswa, sebab materi yang diterima siswa cenderung
tidak optimal. Salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi
hambatan tersebut yaitu dengan memilih model yang dapat digunakan untuk
mengajar anak didiknya.
Bertolak dari fenomena tersebut, maka diperlukan suatu model
pembelajaran yang melibatkan siswa aktif dalam proses belajar diharapkan
prestasi belajar siswa pun menjadi meningkat. Salah satu alternatifnya yaitu
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif.
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Cooperative Learning merupakan strategi belajar dengan sejumlah
siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda
(Isjoni, 2011:12). Model-model pembelajaran kooperatif secara khusus
menggunakan kekuatan dari sekolah yang menghapus perbedaan kehadiran
para siswa dari latar belakang ras atau etnik yang berbeda untuk
meningkatkan hubungan antar kelompok. Semua metode pembelajaran
kooperatif menyumbangkan ide bahwa siswa yang bekerja sama dalam
belajar dan bertanggung jawab terhadap teman satu timnya mampu
membuat diri mereka bekerja sama baiknya (Slavin, 2010:10).
Jenis pembelajaran kooperatif sangatlah bervariasi dan bermacammacam, diantaranya yaitu: NHT

(Numbered Head Together), STAD

(Students Teams Achievement Division), TSTS (Two Stay Two Stray), TGT
(Team Games Tournament), Jigsaw, TPS (Think Pair Share), dll. Pada
kesempatan ini, peneliti memilih model Two Stay Two Stray (TSTS) dan
Numbered Head Together (NHT) karena karakteristik kedua model ini
cocok digunakan pada setiap mata pelajaran, kemudian pelaksanaan
pembelajaran kelompok pada kedua model ini tidak terlalu rumit, sehingga
pengelolaan kelas akan lebih mudah dibandingkan dengan model
pembelajaran kooperatif lainnya dan siswa akan lebih merasa nyaman untuk
melakukan diskusi di dalam kelas.
Model pembelajaran NHT dan TSTS merupakan model pembelajaran
yang menghendaki siswa belajar dan bekerja sama dalam suatu kelompok.
Model pembelajaran tipe NHT merupakan suatu model pembelajaran yang
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setiap siswanya diberi nomor dalam suatu kelompok lalu guru memanggil
nomor dari siswa saat evaluasi. Sedangkan model pembelajaran tipe TSTS
atau DTDT (Dua Tinggal Dua Tamu) adalah model pembelajaran dimana
dua siswa bertamu ke kelompok lain dan siswa lainnya tetap di
kelompoknya untuk menerima dua siswa dari kelompok lain, kemudian
kembali ke kelompok asal dan melakukan diskusi kelompok dan
melaporkan hasil diskusi kelompok.
Berdasarkan hasil penelitian Wijaya (2010:49) menyebutkan bahwa
pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif NHT pada
siswa dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI Program TMO SMK
Muhammadiyah

1

Blora.

Sedangkan

Menurut

Singga

(2011:65)

menyebutkan bahwa model pembelajaran tipe jigsaw dan tipe TSTS secara
bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar
matematika

secara

univariant.

Berdasarkan

uraian

tersebut,

dapat

disimpulkan bahwa model pembelajaran tipe NHT dan TSTS memberikan
hasil yang lebih baik daripada dengan menggunakan model ekspositori.
Selama ini berdasarkan sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang
membandingkan antara kedua model pembelajaran tersebut pada materi K3,
manakah diantara kedua model pembelajaran tersebut yang memberikan
hasil belajar yang lebih baik pada materi K3.
Berdasarkan latar belakang dan data-data tersebut, penulis merasa
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perbedaan Hasil
Belajar Materi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Menggunakan
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Model Pembelajaran Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)
Dengan Kepala Bernomor Terstruktur (Numbered Head Together)”
B.

Rumusan Masalah
Pada saat penyampaian materi, siswa mengalami berbagai kesulitan
yang sehubung dengan bagaimana cara untuk memahami materi yang
disampaikan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka
timbul permasalahan sebagai berikut:
a. Adakah perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar siswa pada
pembelajaran materi K3 dengan menggunakan model ekspositori,
TSTS dan NHT ?
b. Apakah rata-rata hasil belajar siswa pada pembelajaran materi K3
dengan menggunakan model TSTS lebih baik daripada ekspositori?
c. Apakah rata-rata hasil belajar siswa pada pembelajaran materi K3
dengan menggunakan model NHT lebih baik daripada ekspositori?
d. Apakah rata-rata hasil belajar siswa pada pembelajaran materi K3
dengan menggunakan model NHT lebih baik daripada TSTS ?

C.

Pembatasan Masalah
Agar permasalahan pada penelitian tidak melebar maka peneliti
menentukan batasan-batasan masalah sebagai berikut :
a. Penggunaan model TSTS dan NHT hanya di pembelajaran materi
keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
b. Pembelajaran menyangkut perlengkapan pemadam kebakaran.
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D.

Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui adakah perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar
siswa pada pembelajaran materi K3 dengan menggunakan model
ekspositori, TSTS dan NHT.
b. Untuk mengetahui mana yang lebih baik antara rata-rata hasil belajar
siswa pada pembelajaran materi K3 dengan menggunakan model
ekspositori dan TSTS.
c. Untuk mengetahui mana yang lebih baik antara rata-rata hasil belajar
siswa pada pembelajaran materi K3 dengan menggunakan model
ekspositori dan NHT .
d. Untuk mengetahui mana yang lebih baik antara rata-rata hasil belajar
siswa pada pembelajaran materi K3 dengan menggunakan model
TSTS dan NHT.

E.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara
teoritis maupun secara psikis bagi segenap pihak yang berkepentingan.
1.

Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan
perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan
dunia pendidikan.
b. Memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis.
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2.

Manfaat Praktis
Manfaat praktis yang dimaksud adalah sebagai bahan
masukan dan saran bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam
dunia pendidikan, baik lembaga atau perorangan. Pihak-pihak yang
dimaksud adalah:
a. Bagi lembaga perguruan tinggi Universitas Negeri Semarang,
untuk meningkatkan kualitas akademik dan materi mahasiswa
program kependidikan sebagai calon guru yang profesional.
b. Bagi sekolah, untuk bahan evaluasi kinerja guru dalam proses
belajar mengajar.
c. Bagi mahasiswa calon pendidik atau guru, dapat memberikan
sumbangan yang dapat dijadikan bahan masukan dalam
menerapkan model-model pembelajaran dan penciptaan iklim
belajar kondusif melalui pengelolaan kelas.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A.

Pengertian Belajar dan Hasil belajar
Belajar merupakan sesuatu yang kompleks, tindak interaksi antara
pendidik dengan peserta didik yang bertujuan. Penciptaan suasana yang
menyenangkan, mengoptimalisasi model mengajar, media dan sumber
belajar serta memaksimalkan peran pendidik adalah hal-hal yang diharapkan
dapat menciptakan suatu hasil belajar yang maksimal.
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh
pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek
perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh
pembelajar. Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai
oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam
tujuan pembelajaran (Anni, 2007:5).
Sejak awal dikembangkan ilmu pengetahuan tentang perilaku
manusia, banyak dibahas mengenai bagaimana mencapai hasil belajar yang
efektif. Para pakar di bidang pendidikan dan psikologi mencoba
mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar
tersebut. Dengan diketahuinya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
hasil belajar, para pelaksana maupun pelaku kegiatan belajar dapat
memberikan intervensi positif untuk meningkatkan hasil belajar yang akan
diperoleh.
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Menurut

Syah

(2010:129)

secara

global,

faktor-faktor

yang

mempengaruhi hasil belajar siswa dapat kita bedakan menjadi tiga macam,
yakni:
1. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi
jasmani dan rohani siswa.
2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yaitu kondisi
lingkungan di sekitar siswa.
3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis
upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang
digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materimateri pelajaran.
Pembelajaran merupakan salah satu wujud kegiatan pendidikan di
sekolah. Kegiatan pendidikan di sekolah berfungsi membantu pertumbuhan
dan perkembangan anak agar tumbuh kearah yang positif (Sugandi,
2007:20).
Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar agar siswa dapat belajar dengan baik.
Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi siswa dan
kreativitas guru. Pembelajar yang memiliki motivasi tinggi ditunjang
dengan guru yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan membawa
pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur
melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar.
Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dirumuskan pembelajaran
adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa
dalam kegiatan belajar mengajar.
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Setelah pembelajaran selesai, seorang guru dituntut untuk memberikan
evaluasi terhadap pembelajaran siswa. Evaluasi artinya penilaian terhadap
tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam
sebuah program (Syah, 2007:195). Maka dari itu evaluasi perlu diadakan
untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan seorang guru dalam
melaksanakan pembelajaran.

B.

Tinjauan Mengenai Two Stay Two Stray (TSTS)
Model pembelajaran TSTS merupakan salah satu pembelajaran
cooperative learning. Teknik belajar mengajar Dua Tinggal Dua Tamu
(Two Stay Two Stray) yang dikembangkan oleh Spencer Kagan (1992) dan
bisa digunakan bersama dengan Teknik Kepala Bernomor (Lie, 2004:61)
Ciri-ciri model pembelajaran TSTS, yaitu:
1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan
materi belajarnya.
2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang
dan rendah.
3. Bila mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis
kelamin yang berbeda.
4. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu.
Pembelajaran model TSTS ini menggunakan pendekatan yang
menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered
approach), guru hanya sebagai fasilitator saja, dengan strategi pembelajaran
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yang bersifat cooperative learning atau pembelajaran berkelompok, siswa
melakukan pembelajaran dengan metode diskusi, yang sepenuhnya
dirancang oleh guru dari awal sampai akhir pembelajaran. Di dalam kelas,
diperlukan teknik-teknik khusus bagi seorang guru dalam mewujudkan
model TSTS ini. Guru diharapkan lebih mensosialisasikan tentang model
pembelajaran TSTS pada awal pembelajaran, dengan maksud untuk lebih
mengenalkan model pembelajaran tersebut, karena masih jarangnya guru
yang menggunakan model tersebut saat pembelajaran. Saat pembelajaran
berlangsung, guru juga harus lebih memperhatikan kelompok-kelompok
dengan sesekali mengitari kelompok demi kelompok guna memastikan
masing-masing anggota bekerja menurut tugasnya masing-masing.
Dalam model pembelajaran kooperatif TSTS ini siswa di ajak untuk
bergotong royong dalam menemukan suatu konsep. Penggunaan model
pembelajaran kooperatif TSTS akan mengarahkan siswa untuk aktif, baik
dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan dan juga
menyimak materi yang dijelaskan oleh teman. Selain itu, alasan
menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray ini karena terdapat
pembagian kerja kelompok yang jelas tiap anggota kelompok, siswa dapat
bekerjasama dengan temannya, dapat mengatasi kondisi siswa yang ramai
dan sulit diatur saat proses belajar mengajar. Dengan penerapan model
pembelajaran TSTS, siswa juga akan terlibat secara aktif, sehingga akan
memunculkan semangat siswa dalam belajar (aktif).
Menurut Santoso, Adapun langkah-langkah model pembelajaran Dua
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Tinggal Dua Tamu adalah sebagai berikut

1. Persiapan
Pada tahap persiapan ini, hal yang dilakukan guru adalah
membuat silabus dan sistem penilaian, desain pembelajaran,
menyiapkan tugas siswa dan membagi siswa menjadi beberapa
kelompok dengan masing-masing anggota 4 siswa dan setiap
anggota kelompok harus heterogen berdasarkan prestasi akademik
siswa dan suku.
2. Presentasi Guru
Pada tahap ini guru menyampaikan indikator pembelajaran,
mengenalkan dan menjelaskan materi secara singkat sesuai dengan
rencana pembelajaran yang telah dibuat.
3. Kegiatan Kelompok
Pada kegiatan ini pembelajaran menggunakan lembar
kegiatan yang berisi tugas-tugas yang harus dipelajari oleh tiap-tiap
siswa dalam satu kelompok. Setelah menerima lembar kegiatan
yang berisi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan
konsep materi dan klasifikasinya, siswa mempelajarinya dalam
kelompok kecil (4 siswa) yaitu mendiskusikan masalah tersebut
bersama-sama anggota kelompoknya. Masing-masing kelompok
menyelesaikan atau memecahkan masalah yang diberikan dengan
cara mereka sendiri. Kemudian 2 dari 4 anggota dari masingmasing kelompok meninggalkan kelompoknya dan bertamu ke
kelompok yang lain, sementara 2 anggota yang tinggal dalam
kelompok bertugas menyampaikan hasil kerja dan informasi
mereka ke tamu. Setelah memperoleh informasi dari 2 anggota
yang tinggal, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok masingmasing dan melaporkan temuannya serta mancocokkan dan
membahas hasil-hasil kerja mereka.
4. Formalisasi
Setelah belajar dalam kelompok dan menyelesaikan
permasalahan
yang
diberikan
salah
satu
kelompok
mempresentasikan
hasil
diskusi
kelompoknya
untuk
dikomunikasikan atau didiskusikan dengan kelompok lainnya.
Kemudian guru membahas dan mengarahkan siswa ke bentuk
formal.
5. Evaluasi Kelompok dan Penghargaan
Pada tahap evaluasi ini untuk mengetahui seberapa besar
kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah diperoleh
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif model
TSTS. Guru menunjuk salah satu kelompok untuk
mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompoknya, kemudian
guru membahasnya dan memberikan penghargaan kepada
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kelompok yang mendapat nlai rata-rata tertinggi dan kelompok
yang
sudah
berpresentasi
di
depan.
(http://raseko.blogspot.com/2011/05/model-pembelajaran-kooperatif-tipetwo.html)
Alur kunjungan siswa tinggal dan tamu ditunjukkan pada gambar
dibawah ini.
A1

A2

B1

B2

A3

A4

B3

B4

C1

C2

C3

C4

Gambar 1. Alur kunjungan siswa pada pembelajaran TSTS
Berdasarkan alur kunjungan siswa pada model pembelajaran TSTS
terlihat pola komunikasi antarsiswa dalam kelompoknya maupun dengan
kelompok lain. Siswa bernomor genap di masing-masing kelompok (A2,
A4, B2, B4, C2, C4) bertindak

sebagai siswa tamu sedangkan siswa

bernomor ganjil (A1, A3, B1, B3, C1, dan C3) bertindak sebagai siswa
tinggal. Adapun alur bertamu dan kembali ke kelompoknya ditandai
dengan anak panah hitam (→).
Menurut Bowo, Adapun kelebihan dan kekurangan dari model
TSTS adalah sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.

Dapat diterapkan pada semua kelas/tingkatan
Kecenderungan belajar siswa menjadi lebih makna
Lebih berorientasi pada kearifan
Diharapkan siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya
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e. Menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa.
f. Kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan.
g. Membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar.

a.
b.
c.
d.

Sedangkan kekurangan dari model TSTS adalah:
Membutuhkan waktu yang lama
Siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok
Bagi guru, membutuhkan banyak persiapan (materi, dana dan
tenaga)
Guru cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas. (http://tribowop.blogspot.com2012_01_01_archive.html)
Suatu metode pembelajara yang dipilih pasti memiliki kekurangan

Untuk mengatasi kekurangan pembelajaran kooperatif model TSTS,
maka sebelum pembelajaran guru terlebih dahulu mempersiapkan dan
membentuk kelompok-kelompok belajar yang heterogen ditinjau dari segi
jenis kelamin dan kemampuan akademis. Berdasarkan sisi jenis kelamin,
dalam satu kelompk harus ada siswa laki-laki dan perempuannya. Jika
berdasarkan kemampuan akademis maka dalam satu kelompok terdiri dari
satu orang berkemampuan akademis tinggi, dua orang dengan kemampuan
sedang dan satu lainnya dari kelompok kemampuan akademis kurang.
Pembentukan kelompok heterogen memberikan kesempatan untuk saling
mengajar dan saling mendukung sehingga memudahkan pengelolaan kelas
karena dengan adanya satu orang yang berkemampuan akademis tinggi yang
diharapkan bisa membantu anggota kelompok yang lain.

C.

Tinjauan Mengenai Numbered Head Together (NHT)
Numbered

Head

Together

(NHT)

adalah

pendekatan

yang

dikembangkan oleh Spencer Kagan untuk melibatkan lebih banyak siswa
dalam reviu berbagai materi yang dibahas dalam sebuah pelajaran dan untuk
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memeriksa pemahaman mereka tentang isi pelajaran itu. Dalam model
pembelajaran ini, guru akan mengarahkan siswa untuk membuat kelompok
heterogen berdasarkan prestasi akademiknya dan siswa akan memiliki
nomor tertentu dalam setiap kelompoknya. Selanjutnya guru akan
memberikan suatu persoalan untuk tiap kelompok dari materi bahan ajar
dalam bentuk pertanyaan. Kemudian, siswa berdiskusi dalam kelompoknya
masing-masing. Pada akhir pembelajaran, setelah masing-masing kelompok
menyelesaikan persoalan yang diberikan oleh guru, maka guru akan
memanggil salah satu nomor, dan siswa dengan nomor tersebut akan
mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya secara individual di depan
kelas sehingga terjadi diskusi kelas. Setelah terjadi diskusi kelas, guru akan
mengadakan kuis individual dan membuat skor perkembangan tiap siswa
dan mengumumkan hasil kuis tersebut serta memberikan penghargaan
kepada siswa yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi di kelasnya.
Pendekatan yang menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada
siswa (student centered approach) ini adalah suatu pembelajaran yang
menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat cooperative learning atau
pembelajaran berkelompok, siswa melakukan pembelajaran dengan metode
diskusi yang dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kesulitan
dalam pengelolaan kelas, tidak sepenuhnya dapat dihindari oleh guru yang
menggunaka model pembelajaran ini. Oleh karena itu, guru diharapkan
menerapkan teknik-teknik khusus dalam menerapkan model pembelajan ini.
Guru hendaknya lebih aktif dalam mengkondisikan kelas, dengan seringkali
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memperhatikan masing-masing kelompok yang sedang berdiskusi untuk
lebih tenang dan terkontrol dalam diskusinya dan juga guru memperhatikan
pemberian reward kepada siswa dan kelompok yang memperoleh nilai
tertinggi dalam diskusinya, karena hal ini akan lebih meningkatkan motivasi
siswa dalam pembelajaran berkelompok kedepannya.
Menurut Arends (2008:16) terdapat

empat langkah dalam

pembelajaran tipe NHT. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
1. Numbering (Penomoran)
Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, 3 sampai 5
orang dan memberi nomor sehingga setiap siswa pada masingmasing tim memiliki nomor antara 1 sampai 5.
2. Questioning (Pertanyaan)
Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan
bisa bervariasi. Pertanyaan dapat spesifik dan dalam bentuk
pertanyaan.
3. Heads Together (Berpikir Bersama)
Siswa menyatukan “kepalanya” atau pendapatnya untuk
menemukan jawabannya dan memastikan bahwa semua orang
tahu jawabannya.
4. Answering (Menjawab)
Guru memanggil sebuah nomor dan siswa dari masing-masing
kelompok yang memiliki nomor itu mengacungkan tangannya
dan memberikan jawabannya ke hadapan seluruh kelas.
Menurut Kusumojanto & Herawati (2009:85) dalam jurnalnya
menyebutkan bahwa
Kelebihan NHT diantaranya dapat memperluas pengetahuan siswa
terhadap materi yang dipelajari, melatih siswa untuk berani
menyampaikan pendapat, terciptanya saling percaya, serta kerjasama
antar siswa dan antar anggota kelompok untuk berfikir dalam
menyelesaikan satu tugas atau masalah, siswa saling berfikir aktif dalam
pelaksanaan
pembelajaran
sehingga
siswa
mampu
untuk
mengembangkan keterampilan berfikirnya, dan dengan diterapkannya
pembelajaran kooperatif model NHT ini terbukti dapat meningkatkan
hasil belajar siswa. Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran NHT
ini antara lain, dalam pelaksanaan pembelajaran dengan model NHT
suasana di kelas menjadi lebih ramai bahkan sampai tidak terkontrol dan
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guru harus dapat melakukan pengelolaan kelas dengan baik serta guru
harus melakukan persiapan yang matang sebelum menerapkan model
NHT ini.
D.

Materi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Materi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu
materi yang diajarkan di SMK Negeri 4 Semarang. Materi K3 ini diajarkan
pada kelas X semester gasal. Materi K3 ini meliputi 5 kompetensi dasar,
yaitu:
1. Mengikuti prosedur pada tempat kerja untuk mengidentifikasi bahaya
dan penghindarannya.
2. Pemeliharaan kebersihan perleng-kapan dan area kerja.
3. Penempatan dan pengidentifikasian jenis pemadam kebakaran,
penggunaan dan prosedur pengoperasian ditempat kerja.
4. Pelaksanaan prosedur darurat.
5. Menjalankan dasar-dasar prosedur keamanan.
Pada penelitian ini peneliti membahas kompetensi dasar menerapkan
prosedur keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan tempat kerja dengan
materi dasar perlengkapan pemadam kebakaran, meliputi pengertian,
klasifikasi api, jenis alat pemadam kebakaran dan prosedur penggunaannya.
Kebakaran merupakan salah satu penguras terbesar sumber daya
industri. Kebakaran dapat menghabiskan seluruh bangunan yang terdapat
dalam satu lokasi industri yang mengakibatkan hilangnya lapangan
kerja. Pada tingkatan yang lebih rendah, kebakaran dapat menimbulkan
kegoncangan moril dan mengurangi gairah bekerja para korban
kebakaran. Tidak jarang kebakaran yang hebat dapat merenggut nyawa
manusia (Katman, 2010 : 40).
1. Klasifikasi api
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Menurut Peraturan Menteri tenaga Kerja No. Per. 04/Men/1980,
kebakaran diklasifikasikan 4 kelas:
a. Api kelas A.
Api kelas A adalah yang paling umum, yang bersumber dari kayu,
pakaian, kertas dan bahan-bahan paking. Air biasanya tepat untuk
mendinginkan bahan sampai pada titik dimana dia tidak dapat menyala lagi
dan merembes jauh ke dalam sumber api. Pemadam kebakaran jenis busa
juga dapat digunakan. Pemadam kebakaran jenis ini akan mematikan api
kelas A yang kecil tetapi tidak seefektif air.
b. Api kelas B
Api kelas B adalah berasal dari cairan yang mudah terbakar seperti
bensin, minyak tanah, oli, grease, lemak, lilin, cat, thinner dan solvent.
Menutupi api agar tidak berhubungan dengan oksigen adalah cara yang
paling efektif untuk memadamkan api kelas B.
c. Api kelas C
Api kelas C berasal dari peralatan listrik seperti dudukan lampu,
motor, generator, kabel, kawat, saklar, dan peralatan elektronik. Menutupi
api agar tidak berhubungan dengan oksigen adalah cara yang paling efektif
untuk memadamkan api kelas C.
d. Api Kelas D
Api kelas D berasal dari bahan-bahan logam yang mudah terbakar.
Menutupi api agar tidak berhubungan dengan oksigen adalah cara yang
paling efektif untuk memadamkan api kelas C. Cara yang paling efektif
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dalam memadamkan jenis api kelas D ini adalah menggunakan tepung
kimia kering.
2. Alat-alat Pemadam Kebakaran
a. Alat pemadam api portable
Pemadam api portable biasanya ditempatkan pada tempat yang
aman. Pada bagian sisi alat pemadam biasanya dilengkapi dengan label
instruksi. Label ini memberikan rincian bagaimana menggunakan
pemadam api, dan juga dijelaskan untuk api jenis apa digunakan.
b. Pemadam kebakaran yang berisi air
Ketiga pemadam kebakaran jenis berisi air hanya cocok untuk
memadamkan api kelas A. Digunakan sesuai petunjuknya. Jenis
pemadam bertekanan gas berkerja sampai kosong. Jenis pemadam
bertekanan udara diaktifkan dengan alat picu dan dapat dihentikan setiap
saat dengan cara melepas pemicu.
c. Pemadam Kebakaran Karbon Dioksida (CO2)
Alat ini diisi dengan karbon dioksida, cairan ini mempunyai
tekanan yang sangat tinggi. Jenis ini paling sesuai untuk memadamkan
api kelas B dan kelas C. Jenis ini dicat warna merah dengan garis/pita
hitam.
d. Pemadam Kebakaran Busa
Variasi mekanisme dan bahan kimia yang digunakan pada
pemadam kebakaran busa cocok digunakan untuk memadamkan api
kelas B dan terbatas pada api kelas A. Busa digunakan untuk membentuk
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selimut untuk menutupi dan memadamkan api.

e. Pemadam Kebakaran Tepung Kering
Pemadam ini diisi dengan bahan kimia berbentuk tepung kering
yang diinjeksikan dengan tekanan gas, atau dengan tekanan udara. Jenis
ini sesuai untuk memadamkan api kelas B dan C.

E.

Kerangka Berfikir
Model

pembelajaran

berperan

sangat

penting dalam

proses

pembelajaran, karena dapat membantu siswa dalam menyerap materi
pelajaran yang disampaikan oleh guru. Penggunaan berbagai model dengan
kombinasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan siswa serta
membangkitkan motivasi belajar siswa dapat memperbaiki hasil belajar
siswa. Banyak model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran
seperti yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran TSTS
dan model pembelajaran NHT.
Model pembelajaran TSTS dan model pembelajaran NHT terdapat
kelebihan maupun kelemahan. Pada masing-masing model pembelajaran
bisa juga memberi hasil belajar yang bisa sama ataupun berbeda. Pada
pembelajaran di SMK Negeri 4 Semarang, masih banyak yang
menggunakan model pembelajaran ekspositori. Pada saat jam pelajaran
berlangsung, siswa cenderung kurang memperhatikan dan kurang fokus
dalam kegiatan pembelajaran, sehingga guru harus benar-benar berusaha
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keras agar siswa dapat memahami materi yang diberikan.

Model pembelajaran TSTS dan NHT merupakan model pembelajaran
kooperatif dimana dalam pelaksanaannya sangat mengedepankan kerjasama
kelompok. Selain prosedur pelaksanaannya, perbedaan yang mendasar dari
kedua model pembelajaran ini adalah pada saat akhir pelaksanaan
pembelajaran TSTS, suatu kelompok akan diminta untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompok mereka di depan kelas. Sedangkan pada akhir
pelaksanaan pembelajaran NHT, guru akan memanggil salah satu nomor
yang akan mempresentasikan jawaban hasil diskusi dari kelompoknya
secara individu di depan kelas. Pelaksanaan akhir pada model pembelajaran
NHT ini, memungkinkan siswa untuk lebih siap dengan hasil diskusi
kelompoknya dibandingkan dengan model pembelajaran TSTS, karena
dalam presentasinya di depan kelas, harus secara individu, berbeda dengan
TSTS yang masih dalam bentuk kelompok.

F.

Hipotesis
Didalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut :
Ha : 1. Ada perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar siswa pada materi K3
dengan menggunakan model pembelajaran tipe ekspositori, TSTS
dan NHT
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2. Rata-rata hasil belajar siswa pada materi K3 menggunakan model
pembelajaran tipe TSTS lebih baik daripada model pembelajaran
ekspositori.
3. Rata-rata hasil belajar siswa pada materi K3 dengan menggunakan
model pembelajaran tipe NHT lebih baik daripada model
pembelajaran ekspositori.
4. Rata-rata hasil belajar siswa pada materi K3 dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih baik daripada model
pembelajaran kooperatif tipe TSTS.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A.

Metode dan Desain Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “post-test
group design”, yaitu penelitian dengan melihat perbedaan post-test antara
kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II. Rencana penelitian
ekperimental ini menggunakan pola sebagai berikut.
Tabel 1. Desain Penelitian “post-test group design”
Kelas

Perlakuan

Post-test

Eksperimen I

A

T1

Eksperimen II

B

T2

Kontrol

C

T3

Keterangan:
A = Pembelajaran tipe TSTS
B = Pembelajaran tipe NHT
C = Pembelajaran tipe ekspositori (tanpa perlakuan)
T1 = Hasil post-test pembelajaran tipe TSTS
T2 = Hasil post-test pembelajaran tipe NHT
T3 = Hasil post-test pembelajaran ekspositori. (Arikunto, 2006:86)
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menyelidiki adanya kemungkinan hubungan
sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok
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eksperimen yang dikenakan satu atau lebih kondisi perlakuan yang
kemudian membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok
kontrol yang tidak dikenai perlakuan.
Adapun rancangan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah
sebagai berikut:
1. Menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan data-data
yang tersedia.
2. Melaksanakan perlakuan pada kelas eksperimen dengan menggunakan
model pembelajaran tipe TSTS dan model pembelajaran tipe NHT,
sedangkan pada kelompok kontrol menggunakan model pembelajaran
ekspositori.
3. Membandingkan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan
model pembelajaran tipe TSTS dengan kelas kontrol yang menggunakan
model pembelajaran tipe ekspositori.
4. Membandingkan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan
model pembelajaran tipe NHT dengan kelas kontrol yang menggunakan
model pembelajaran tipe ekspositori.
5. Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen yang menggunakan model
pembelajaran tipe TSTS akan dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar
kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran tipe NHT.
B.

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Teknik Mekanik
Otomotif SMK Negeri 4 Semarang Tahun Ajaran 2012 / 2013 terdiri dari 3
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kelas secara keseluruhan berjumlah 107 siswa, yaitu kelas X Teknik
Kendaraan Ringan 1 dengan 36 siswa, kelas X Teknik Kendaraan Ringan 2
dengan 35 siswa serta kelas X Teknik Sepeda Motor sebanyak 36 siswa.
Baik kelas X Teknik Kendaraan Ringan maupun Teknik Sepeda Motor,
semuanya mempelajari K3 dengan materi yang sama.
Penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling atau
pemilihan secara acak sederhana. Teknis pengambilan sampel ini dilakukan
dengan cara pengundian dalam menentukan kelas mana yang akan
dikenakan model pembelajaran tertentu.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kelas X
Teknik Mekanik Otomotif SMK Negeri 4 Semarang. Kelas X Teknik
Kendaraan Ringan 1 diberikan model pembelajaran tipe TSTS, kelas X
Teknik Sepeda Motor diberikan model pembelajaran tipe NHT dan kelas X
Teknik Kendaraan Ringan 2 sebagai kelas kontrol dengan model
pembelajaran ekspositori.
C.

Variabel Penelitian
Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian
suatu penelitian (Arikunto, 2006: 118). Variabel yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel terikat.
Variabel yang mempengaruhi, yang disebut variabel penyebab, bebas
atau independent variable (Arikunto, 2006:119). Dalam penelitian ini yang
menjadi variabel bebas adalah :
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a. Pembelajaran K3 menggunakan model pembelajaran TSTS
b. Pembelajaran K3 menggunakan model pembelajaran NHT.
Variabel akibat disebut variabel tidak bebas variabel tergantung
variabel terikat atau dependent variable (Arikunto, 2006:119). Adapun yang
menjadi variabel terikat adalah :
a. Hasil belajar siswa pada materi K3 menggunakan model pembelajaran
TSTS
b. Hasil belajar siswa pada materi K3 menggunakan model pembelajaran
NHT

D.

Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk
keperluan penelitian. Dalam memperoleh data digunakan beberapa metode
pengumpulan data, dimana masing-masing metode tidak berdiri sendiri
melainkan saling mendukung dan saling melengkapi hasil temuan dari
model lainnya.
Untuk mencapai tujuan penelitian dibutuhkan data yang berhubungan
dengan obyek untuk mencari jawaban dari permasalahan.

a) Metode Test
Test adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang
digunakan

untuk

mengukur

keterampilan,

pengetahuan

intelegensi,
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kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
(Arikunto, 2006:150).
Metode test dalam penelitian ini yaitu tes tertulis berbentuk pilihan
ganda dimana instrument tes dibuat peneliti dan diujikan kepada siswa
diluar sampel penelitian dan disetujui oleh guru pengampu.
Tes dilakukan 2 kali yaitu dengan pre-test dan post-test. Pre-test
adalah dilakukan sebelum dikenakan perlakuan, sedangkan

post-test

dilakukan setelah perlakuan dilaksanakan. Pre-test dan post-test tersebut
dilakukan pada seluruh sampel.
b) Metode Dokumentasi
Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang
tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki
benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturanperaturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto,
2006:158). Metode ini digunakan untuk memperoleh data siswa kelas X
progam keahlian Teknik Mekanik Otomotif SMK Negeri 4 Semarang.

E.

Uji Instrumen
Setelah perangkat test disusun, maka soal tersebut diujicobakan dan
hasilnya dicatat dengan cermat, uji coba dilakukan pada siswa kelas XI yang
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sudah mendapatkan materi K3. Setelah itu soal-soal dianalisis untuk
mengetahui soal-soal yang valid, reliabel memenuhi indeks kesukaran dan
memenuhi daya beda soal.
a) Validitas Instrumen Test
Validitas

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid
atau sahih mempunyai validitas tinggi (Arikunto, 2006:168). Rumus
korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus korelasi product
moment, yaitu:

N

Keterangan :
= Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
= Jumlah soal uji coba
= Skor tiap butir soal
= Jumlah skor total
= Jumlah total perkalian antara jumlah skor item dan skor total
= Jumlah skor item kuadrat
= Jumlah skor total kuadrat
(Arikunto, 2007:72)

b) Uji Reliabilitas Instrumen
Reliabilitas adalah suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk
digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah
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baik. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka
berapa kalipun diambil, akan tetap sama (Arikunto, 2006:178).
Pengujian reliabilitas yang digunakan dalam penelitian adalah
menggunakan rumus KR-21 , yaitu :

Keterangan :
= Reliabilitas instrumen
= Banyaknya butir soal
= Skor rata rata
= Varian total
(Arikunto, 2006: 189)
c) Daya pembeda
Daya pembeda soal, adalah kemampuan sesuatu soal untuk
membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan
siswa yang bodoh (berkemampuan rendah) (Arikunto, 2007:211). Daya
pembeda suatu soal tes dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:

Keterangan :
D = indeks diskriminasi
JA = banyaknya peserta kelas atas
JB = banyaknya peserta kelas bawah
BA = banyaknya peserta kelas atas yang menjawab dengan benar
BB = banyaknya peserta kelas bawah yang menjawab dengan benar
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= perbandingan peserta kelompok atas yang menjawab benar
= perbandingan peserta kelompok bawah yang menjawab benar
(Arikunto, 2007:213)

Tabel 2. Klasifikasi Daya Pembeda
Daya Pembeda

Interpretasi

0,00 – 0,20

Jelek

0,21 – 0,40

Cukup

0,41 – 0,70

Baik

0,71 – 1,00

Baik Sekali
(Arikunto, 2007:218)

d) Taraf kesukaran
Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu
sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi
usaha memecahkannya. Sebaliknya soal

yang terlalu sukar akan

menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat
untuk mencoba lagi karena diluar jangkauannya (Arikunto, 2007:207).
Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat kesukaran :

𝑃=

𝐵
𝐽𝑆

Keterangan:
P = Indeks kesukaran
B = Banyaknya siswa yang menjawab benar
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JS = Jumlah siswa peserta tes
(Arikunto, 2007:208)

Tabel 3. Klasifikasi Taraf Kesukaran
Daya Pembeda

Interpretasi

0,00 < p ≤ 0,30

Sukar

0,30 < p ≤ 0,70

Sedang

0,70 < p ≤ 1,00

Mudah
(Arikunto, 2007:210)

F.

Model Analisis Data
a. Uji Prasyarat Analisis
Analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ini
adalah analisis varians (Anava) satu jalan. Syarat dari analisis varians
(Anava) satu jalan tersebut adalah data yang dianalisis harus berdistribusi
normal dan homogen.
1) Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normalitas distribusi data
yang diteliti. Uji normalitas dilakukan menggunakan rumus Chi-Kuadrat
2 =

k

O1  Ei 2

i 1

Ei



Keterangan:
2

= chi-kuadrat

Oi

= frekuensi yang diperoleh dari sampel
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Ei

= frekuensi yang diharapkan dari sampel

K

= banyaknya kelas interval
(Sudjana, 1996:273)

Jika harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari harga Chi Kuadrat
tabel, berarti data yang diperoleh telah mengikuti distribusi normal.
2) Uji Homogenitas
Uji homogenitas data dilakukan untuk mengetahui apakah sampelsampel yang diambil mempunyai varians yang sama atau berbeda. Untuk
mengetahui nilai homogenitas digunakan uji bartllet.
Hipotesis yang diajukan adalah:
Ho: 12 = 22 = 32
Ha: 12 ≠ 22 ≠ 32
Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut:
1) Menghitung S2 dari masing-masing kelas
2) Menghitung varians gabungan dari semua kelas dengan rumus:
s2 = (Σ(ni – 1) si2 / Σ(ni – 1))
3) Menghitung harga satuan B dengan rumus:
B = (log s2) (ni-1)
4) Menghitung nilai statis chi-kuadrat (2) dengan rumus:
2 = (ln10) {B - (ni-1) log si2}
Dengan taraf nyata α, kita tolak hipotesis H0 jika 2 ≥ 2(1 – α) (k – 1),
dimana 2(1 – α) (k – 1),didapat dari daftar distribusi chi-kuadrat dengan peluang
(1 – α) dan dk = (k – 1).
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(Sudjana, 1996:263)

b. Uji Hipotesis
Analisis untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau
tidak varians ini hipotesis statistik yang diuji adalah:
Ho : 1 = 2 = 3
Ha : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku
Uji F ini dimaksudkan untuk membuktikan Ha 1, dimana akan
mengindikasikan adanya perbedaan atau tidak pada ketiga kelas sampel
yang diteliti. Untuk pengujian hipotesis tersebut digunakan uji F dengan
bantuan tabel analisis varians seperti pada tabel berikut.
Tabel 4. Persiapan Anava
Sumber Variasi
Rata-rata
Antar kelompok

Dk
1
K–1

JK
Ry
Ay

KT
R = Ry / 1
A = Ay / (k-1)

Dalam kelompok

Σ(ni-1)

Dy

D = Dy / Σ (ni-1)

Total

Σ ni

Σ Y2

-

F
A/D
-

Keterangan:
Ry = X2/ Σ ni
Ay = (Σ Xi)2/ni – Ry
JK tot = Σ Yi2
Dy = Σ Yi2 – Ry – Ay
Hasil uji F dikonsultasikan dengan Ftabel, apabila Fhitung > Ftabel dengan
dk1 = (k-1) berbanding dk2 = Σ(ni-1) maka dapat disimpulkan bahwa Ho
ditolak yang berarti ada perbedaan yang signifikan.
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(Sudjana, 1996:304-305)

c. Uji Lanjut
Apabila dari hasil analisis varians (Anava) satu jalan menunjukkan
adanya perbedaan yang signifikan, maka dilanjutkan dengan pengujian
perbedaan dari masing-masing kelompok data tersebut. Adapun Uji lanjut
untuk analisis varians (Anava) satu jalan ini menggunakan uji t, Uji t ini
dimaksudkan untuk menganalisis Ha 2, Ha 3, dan Ha 4, manakah dari ketiga
model pembalajaran ini yang terbaik. Adapun rumus uji t adalah sebagai
berikut:

Xe  Xk
t=
1
1
S

ne nk

(n e  1)Se2  (n k  1)S2k
dengan S =
ne  nk  2
2

Keterangan:
Xe = rata-rata kelompok eksperimen
Xk = rata-rata kelompok kontrol
ne = jumlah anggota kelompok eksperimen
nk = jumlah anggota kelompok kontrol
Se2 = varians kelompok eksperimen
Sk2 = varians kelompok kontrol
(Sudjana, 1996:239)
Kriteria pengujiannya adalah jika thitung > ttabel, untuk taraf
signifikan 5%, berarti data berbeda secara signifikan (H0 ditolak),
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sedangkan jika thitung < ttabel, untuk taraf signifikan 5%, berarti data tidak
berbeda secara signifikan (H0 diterima).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian meliputi uji istrument,
hasil pre-test dan post-test beserta pembahasannya.
A.

Hasil Penelitian

1. Hasil Uji Instrument
Setelah perangkat test disusun, maka soal tersebut diujicobakan pada
kelas yang sudah mendapatkan materi K3, dan hasilnya dicatat dengan
cermat, dalam penelitian ini, uji coba dilakukan pada siswa kelas XI TKR
(Teknik Kendaraan Ringan) 1 yang berjumlah 34 siswa. Soal terdiri atas 40
butir soal pilihan ganda. Setelah itu soal-soal dianalisis untuk mengetahui
butir soal yang valid, reliabel, memenuhi daya beda soal dan memenuhi
indeks kesukaran soal.
a. Data Validitas Soal
Setelah didapatkan nilai koefisien korelasi antara variabel X dan
variabel Y (rxy) dari rumus korelasi product moment pada tiap butir soal,
maka hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai rtabel. Dengan
kriteria untuk rxy > rtabel maka soal tersebut valid, tetapi jika r rxy ≤ rtabel
maka soal tersebut tidak valid. Harga dari rtabel pada N=40 adalah 0,339.
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Dalam penelitian ini peneliti melakukan uji validitas terhadap 40 soal.
Dari 40 soal tersebut didapatkan 4 soal diantaranya tidak valid. Peneliti
memutuskan untuk membuang/tidak menggunakan soal yang tidak valid
tersebut. Setelah melakukan uji validitas, peneliti mendapatkan 36 soal yang
36
valid dari 40 soal serta 5 soal yang tidak valid, soal yang tidak valid tersebut
adalah soal dengan nomor 4, 19, 25 dan 32.
b. Data Realibilitas Soal
Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan rumus KR-21diperoleh
koefisien reliabiltas (r11) sebesar 0,962. Pada taraf kesalahan 5% dengan N =
40 diperoleh harga rtabel sebesar 0,339. Karena koefisien reliabilitas tersebut
lebih besar dari nilai rtabel, dapat dinyatakan bahwa instrument tersebut
reliabel dan dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian.
c. Data Daya Beda Soal
Untuk daya pembeda, soal dengan kriteria baik sekali dengan indeks
diskriminasi antara 0,71 – 1,00 ada 2 soal, yaitu soal dengan nomor 2, dan
6. Soal dengan kriteria baik dengan indeks diskriminasi antara 0,41 – 0,70
ada 13 butir soal, yaitu soal dengan nomor 8, 15, 16, 17, 22, 26, 27, 28, 29,
30, 34, 37, dan 38. Soal dengan kriteria cukup dengan indeks diskriminasi
antara 0,21 – 0,40 ada 21 butir soal, yaitu soal dengan nomor 1, 3, 5, 7, 9,
11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 31, 33, 35, 36, 39 dan 40. Sedangkan
Soal dengan kriteria jelek dengan indeks diskriminasi antara 0,00 - 0,20 ada
4 butir soal yaitu dengan soal nomor 4, 10, 25, dan 32.
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d. Data Indeks Kesukaran Soal
Untuk tingkat kesukaran, soal dengan kriteria sukar dengan indeks
kesukaran butir soal 0,00 < p ≤ 0,30 ada 4 butir soal yaitu dengan soal
dengan nomor 9, 21, 22, 26, 29, dan 33. Soal dengan kriteria sedang dengan
indeks kesukaran butir soal 0,30 < p ≤ 0,70 ada 22 butir soal yaitu soal
dengan nomor 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 36,
37, 38, 39, dan 40. Sedangkan ada 12 butir soal dengan kriteria mudah
dengan indeks kesukaran butir soal 0,70 < p ≤ 1,00 yaitu soal dengan nomor
3, 7, 8, 13, 14,16, 18, 20, 23, 24, 25, dan 31.

2. Hasil Pre Test
Sebelum dikenakan perlakuan kepada masing-kelas sampel, terlebih
dahulu dilakukan pre-test untuk mengetahui keadaan dari ketiga kelas
sampel.
a. Data Hasil Pre-test
Berdasarkan hasil pre-test materi keselamatan dan kesehatan kerja
(K3) pada kelas eksperimen 1, eksperimen 2 dan kontrol siswa kelas X
Teknik Mekanik Otomotif SMK Negeri 4 Semarang diperoleh hasil sebagai
berikut.
Tabel 5. Data Hasil Pre-test Materi K3
Kelas

N

Minimum

Maximum

Mean

Eksperimen 1
Eksperimen 2
Kontrol

36
36
35

47
47
47

75
72
78

61,89
62,08
64,77

Std.
Deviation
6,71
6,28
8,17
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Tabel di atas menunjukkan bahwa sebelum dilakukan kegiatan pembelajaran
menggunakan model kooperatif tipe Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two
Stray) untuk kelas eksperimen 1, model kooperatif tipe Kepala Bernomor
Terstruktur (Numbered Head Together) untuk kelas eksperimen 2 dan model
ekspositori untuk kelas kontrol, kemampuan awal materi keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) pada siswa kelas eksperimen 1 rata-rata 61,89 dengan nilai
tertinggi 75, nilai terendah 47 dan standar deviasi 6,71, pada kelas eksperimen 2
rata-rata 62,08 dengan nilai tertinggi 72, nilai terendah 47 dan standar deviasi
6,28, sedangkan pada kelas kontrol rata-rata 64,77 dengan nilai tertinggi 78, nilai
terendah 47 dan standar deviasi 8,17. Ditinjau dari kategori hasil belajar siswa
pada masing-masing kelas diperoleh hasil sebagai berikut.
Tabel 6. Distribusi Kategori Hasil Pre-test Materi K3
Eksperimen 1
Rentang
Kriteria
Nilai
F
%
85 - 100 Sangat baik
0
0.00%
70 - 84
Baik
4
11.11%
55 - 69
Cukup
27 75.00%
< 55
Kurang
5
13.89%
Jumlah
36
100%

Eksperimen 2
F
%
0
0.00%
3
8.33%
28
77.78%
5
13.89%
36
100%

Kontrol
F
%
0
0.00%
10
28.57%
22
62.86%
3
8.57%
35
100%

Lebih jelasnya deskripsi kategori hasil belajar materi keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) sebelum dilakukan kegiatan pembelajaran pada kelas
eksperimen 1, kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol tersebut di atas dapat
disajikan dalam histogram bergolong berikut.

Distribusi (%)

80%

62.86%

75.00%

100%

77.78%

40

8.57%

13.89%

8.33%

11.11%

0.00%

0.00%

20%

0.00%

40%

13.89%

28.57%

60%

0%
Sangat baik

Baik

Cukup

Kurang

Kategori
Kelompok Eksperimen 1

Kelompok Eksperimen 2

Kelompok Kontrol

Gambar 2. Histogram Distribusi Kategori Hasil Pre-test
b. Uji Normalitas Data Pre-Test
Uji Normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan rumus chi-square. Data dikatakan normal jika nilai χ2hitung <
χ2tabel pada taraf kesalahan 5%. Adapun hasil uji normalitas data pre-test
pada materi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada kelas eksperimen 1,
eksperimen 2 dan kontrol dapat disajikan pada berikut.
Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Data Pre-test Materi K3
Kelas
Eksperimen 1
Eksperimen 2
Kontrol

χ 2hitung
4,2864
0,4705
4,714

χ 2tabel
7,81
7,81
7,81

Kriteria
Normal
Normal
Normal

Uji normalitas data pre-test kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 1
dan kelas kontrol yang terangkum pada tabel di atas diperoleh nilai χ 2hitung
< χ

2

tabel

= 7,81 untuk α = 5% dengan dk = 3. Dengan demikian dapat

dijelaskan bahwa data pre-test dari ketiga kelas dalam penelitian ini
bedistribusi normal.
c. Uji Homogenitas Data Pre-test
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Uji homogenitas data dalam penelitian ini menggunakan uji bartllet.
Data dikatakan homogen jika nilai χ 2hitung < χ 2tabel pada taraf kesalahan 5%.
Hasil uji homogenitas data pre-test materi keselamatan dan kesehatan kerja
(K3) pada kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol dapat
disajikan pada berikut.
Tabel 8. Hasil Homogenitas Data Pre-test Materi K3
Kelas
Eksperimen 1
Eksperimen 2
Kontrol
Berdasarkan hasil

Varians
χ 2hitung
χ 2tabel
Kriteria
45.0159
39.3929
2,665
5,99
Homogen
66.7109
uji homogenitas data pada tabel di atas

menunjukkan bahwa nilai χ

2

hitung

= 2,665 < χ

2

tabel

= 5,99 untuk α = 5%

dengan dk = 2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data hasil pretest materi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kelas eksperimen 1, kelas
eksperimen 2 dan kelas kontrol homogen.
d. Uji Kesamaan Data Pre-test
Hasil uji kesamaan data pre-test materi keselamatan dan kesehatan
kerja (K3) pada kelas eskperimen 1, kelas eskperimen 2 dan kelas kontrol
menggunakan analisis varians (Anava) satu jalan dapat disajikan pada tabel
berikut.
Tabel 9. Hasil Uji Kesamaan Data Pre-test Materi K3
Kelas
Eksperimen 1
Eksperimen 2
Kontrol

Rata-rata
61,89
62,08
64,77

Fhitung

Ftabel

Kriteria

1,826

3,08

Tidak Berbeda

Berdasarkan hasil uji F terhadap data pre-test materi keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) kelas eskperimen 1, kelas eskperimen 2, dan kelas
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kontrol pada tabel di atas diperoleh nilai Fhitung = 1,826 < Ftabel = 3,08 untuk
α = 5% dengan dk (2:104). Dari hasil ini dapat diputuskan bahwa sebelum
dilakukan pembelajaran yang berbeda ketiga kelas memiliki kemampuan
awal yang sama. Hasil ini dapat dijadikan sebagai acuan bahwa adanya
perbedaan pada hasil post-test nantinya murni dari hasil perlakukan dan
bukan akibat kondisi awal siswa yang berbeda.
3. Hasil Post-Test Materi K3
Setelah dikenakan perlakuan terhadap ketiga sampel yaitu kelas X
TKR 1 (eksperimen 1) dengan model pembelajaran TSTS, kelas X TSM
(eksperimen 2) dengan model pembelajaran NHT serta kelas X TKR 2
(kelas kontrol) dengan model pembelajaran ekspositori, maka dilakukan
post-test untuk mengetahui hasil dari perlakuan model pembelajaran
tersebut.
a. Data Hasil Post-test Materi K3
Berdasarkan hasil penelitian diketahui hasil post-test pada materi
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kelas eksperimen 1, kelas eksperimen
2, dan kelas kontrol pada siswa kelas X Teknik Mekanik Otomotif SMK
Negeri 4 Semarang adalah sebagai berikut.
Tabel 10. Data Hasil Post-test Materi K3
Kelas

N

Minimum

Maximum

Mean

Eksperimen 1
Eksperimen 2
Kontrol

36
36
35

64
67
64

86
92
86

77,28
82,42
73,71

Std.
Deviation
5,31
6,10
6,05

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada kelas eksperimen 1 setelah
dilakukan pembelajaran menggunakan model kooperatif Dua Tinggal Dua
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Tamu (Two Stay Two Stray) memperoleh rata-rata hasil belajar materi
keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebesar 77,28 dengan nilai tertinggi
86, nilai terendah 64 dan standar deviasi 5,31, pada kelas eksperimen 2
setelah dilakukan pembelajaran menggunakan model kooperatif Kepala
Bernomor Terstruktur (Numbered Head Together) memperoleh rata-rata
hasil belajar materi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebesar 82,42
dengan nilai tertinggi 92, nilai terendah 67 dan standar deviasi 6,10,
sedangkan pada kelas kontrol setelah dilakukan pembelajaran ekspositori
memperoleh rata-rata hasil belajar materi Keselamatan dan kesehatan
kerja(K3) sebesar 73,71 dengan nilai tertinggi 86, nilai terendah 64 dan
standar deviasi 6,05. Ditinjau dari kategori hasil belajar siswa pada masingmasing kelas diperoleh hasil seperti terangkum pada table berikut.
Tabel 11. Distribusi Kategori Hasil Post-test Materi K3
Eksperimen 1
Rentang
Kriteria
Nilai
F
%
85 - 100 Sangat baik
4
11.11%
70 - 84
Baik
29 80.56%
55 - 69
Cukup
3
8.33%
< 55
Kurang
0
0.00%
Jumlah
36
100%

Eksperimen 2
F
%
13
36.11%
22
61.11%
1
2.78%
0
0.00%
36
100%

Kontrol
F
%
1
2.86%
21
60.00%
13
37.14%
0
0.00%
35
100%

Lebih jelasnya deskripsi hasil belajar materi keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) setelah dilakukan pembelajaran menggunakan model
kooperatif Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray) pada kelas
eksperimen 1, pembelajaran menggunakan model kooperatif Kepala
Bernomor Terstruktur (Numbered Head Together) pada kelas eksperimen 2
dan pembelajaran ekspositori pada kelas kontrol tersebut di atas dapat
disajikan dalam histogram bergolong berikut ini.

61.11%

100%

0.00%

0.00%

0.00%

37.14%
2.78%

20%

2.86%

40%

8.33%

36.11%

60%

11.11%

Distribusi (%)

80%

60.00%

80.56%
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0%
Sangat baik

Kelompok Eksperimen 1

Baik

Cukup
Kategori

Kelompok Eksperimen 2

Kurang

Kelompok Kontrol

Gambar 3. Histogram Distribusi Kategori Hasil Post-test
Berdasarkan histogram di atas menunjukkan bahwa hasil belajar
materi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada kelas eksperimen 2 lebih
baik dari kelas eksperimen 1 maupun kelas kontrol. Pada kelas ekperimen 1
terdapat 11,11% siswa memperoleh hasil belajar sangat baik, 80,56%
memperoleh hasil belajar baik dan 8,33% yang memperoleh hasil belajar
cukup, pada kelas ekperimen 2 terdapat 36,11% siswa memperoleh hasil
belajar sangat baik, 61,11% memperoleh hasil belajar baik dan 2,78% yang
memperoleh hasil belajar cukup, sedangkan pada kelas kontrol terdapat
2,86% siswa yang memperoleh hasil belajar sangat baik, 60,00% siswa
memperoleh hasil belajar baik dan masih ada 37,14% siswa yang
memperoleh hasil belajar cukup.
b. Uji Normalitas Data Post-test Materi K3
Hasil uji normalitas data post-test hasil belajar materi keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) dapat disajikan pada berikut.
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Tabel 12 Hasil Uji Normalitas Data Post-test Materi K3
Kelas
χ 2hitung
χ 2tabel
Kriteria
Eksperimen 1
4,5491
7,81
Normal
Eksperimen 2
4,8787
7,81
Normal
Kontrol
4,9102
7,81
Normal
Uji kenormalan data post-test kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2
dan kelas kontrol yang terangkum pada tabel di atas diperoleh nilai χ 2hitung <
χ

2

tabel

= 7,81 untuk α = 5% dengan dk = 3. Dengan demikian dapat

dijelaskan bahwa data post-test pada kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2
dan kelas kontrol berdistribusi normal.
c. Uji Homogenitas Data Post-Test Materi K3
Hasil uji homogenitas data post-test hasil belajar materi keselamatan
dan kesehatan kerja (K3) pada kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2, dan
kelas kontrol dapat disajikan pada tabel berikut.
Tabel 13. Hasil Homogenitas Data Post-Test Materi K3
Kelas
Varians
χ 2hitung
χ 2tabel
Kriteria
Eksperimen 1
28.2063
Eksperimen 2
37.1643
0,681
5,99
Homogen
Kontrol
33.9748
Berdasarkan hasil uji homogenitas data post-test pada tabel di atas
menunjukkan bahwa nilai χ

2

hitung

= 0,681 < χ

2

tabel

= 5,99 untuk α = 5%

dengan dk = 2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data hasil posttest pada materi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dari ketiga kelas
homogen.
d. Uji Perbedaan Data Post-Test Materi K3
Hasil uji perbedaan data post-test hasil belajar materi keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) siswa dapat disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 14. Hasil Avalisis Varian (Anava) Data Post-test Materi K3
Kelas
Rata-rata
Fhitung
Ftabel
Kriteria
Eksperimen 1
77,28
Eksperimen 2
82,42
20,557
3,08
Berbeda
Kontrol
73,71
Berdasarkan hasil analisis varian (Anava) satu jalan terhadap data
post-test diperoleh nilai Fhitung = 20,557 > Ftabel = 3,08 untuk α = 5% dengan
dk = (2:104). Dengan demikian dapat diputuskan bahwa hipotesis penelitian
pertama (Ha1) yang menyatakan : “Ada perbedaan signifikan pada rata-rata
hasil belajar siswa pada materi K3 antara kelas eksperimen 1 menggunakan
model

pembelajaran

kooperatif

tipe

TSTS,

kelas

eksperimen

2

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan kelas kontrol
menggunakan model pembelajaran ekspositori pada kelas X Teknik
Mekanik Otomotif SMK Negeri 4 Semarang tahun ajaran 2012/2013”,
diterima.
Rata-rata hasil belajar pada materi K3 kelas eksperimen 1
menggunakan model pembelajaran kooperatif TSTS mencapai 77,28
sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran ekspositori
mencapai 73,71. Melalui perhitungan dengan menggunakan rumus t-test
terhadap data post-test kelas eksperimen 1 dan kelas kontrol diperoleh nilai
thitung = 2,694 > ttabel = 1,67 untuk α = 5% dengan dk = 69. Hasil ini
menunjukkan bahwa hipotesis kerja kedua (Ha2) yang menyatakan : ”Ratarata hasil belajar siswa pada materi K3 antara kelas eksperimen 1
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS lebih baik daripada
kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran ekspositori pada

47

kelas X Teknik Mekanik Otomotif SMK Negeri 4 Semarang Tahun Ajaran
2012/2013”, diterima.
Rata-rata hasil belajar pada materi K3 kelas eksperimen 2
menggunakan model pembelajaran kooperatif NHT mencapai 82,42
sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran ekspositori
mencapai 73,71. Melalui perhitungan dengan menggunakan rumus t-test
terhadap data post-test kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol diperoleh nilai
thitung = 6,145 > ttabel = 1,67 untuk α = 5% dengan dk = 69. Hasil ini
menunjukkan bahwa hipotesis kerja ketiga (Ha3) yang menyatakan : ”Ratarata hasil belajar siswa pada materi K3 antara kelas eksperimen 2
menggunakan model pembelajaran kooperatif NHT lebih baik daripada
kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran ekspositori pada
kelas X Teknik Mekanik Otomotif SMK Negeri 4 Semarang Tahun Ajaran
2012/2013”, diterima.
Rata-rata hasil belajar pada materi K3 kelas eksperimen 1
menggunakan model pembelajaran kooperatif TSTS mencapai

77,46

sedangkan pada kelas eksperimen 2 menggunakan model pembelajaran
NHT mencapai 82,42. Melalui perhitungan dengan menggunakan rumus ttest terhadap data post-test kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2
diperoleh nilai thitung = 3,814 > ttabel = 1,67 untuk α = 5% dengan dk = 70.
Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kerja empat (Ha 4) yang
menyatakan : ”Rata-rata hasil belajar siswa pada materi K3 antara kelas
eksperimen 2 menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih
baik daripada kelas eksperimen 1 menggunakan model pembelajaran
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kooperatif tipe TSTS pada kelas X Teknik Mekanik Otomoif SMK Negeri 4
Semarang tahun ajaran 2012/2013”, diterima.

B.

Pembahasan
Berdasarkan analisis data awal hasil penelitian pada kelas eksperimen
1, kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol sebelum dilakukan kegiatan
pembelajaran pada materi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diketahui
bahwa data berdistribusi normal dan homogen dan juga melalui analisis
varians (Anava) satu jalan diperoleh nilai F

hitung

= 1,826 < Ftabel = 3,08

untuk taraf kesalahan 5% dengan dk = (2:104). Hal ini berarti bahwa
sebelum diberikan model pembelajaran yang berbeda kemampuan awal
siswa dari ketiga kelas pada materi keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
berangkat dari keadaan awal yang sama. Kemudian ketiga kelas tersebut
diberi perlakuan yang berbeda. Kelas eksperimen 1 yaitu kelas TKR 1 diberi
model pembelajaran kooperatif tipe TSTS, kelas eksperimen 2 yaitu kelas
TSM 2 diberi model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan kelas TKR 2
sebagai kelas kontrol dengan model pembelajaran ekspositori.
Pembelajaran pada kelas eksperimen 1 diterapkan model pembelajaran
kooperatif tipe TSTS. Dengan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS ini
guru akan membagi kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Kemudian guru
akan memberikan tugas kepada siswa. Dua siswa akan bertamu ke
kelompok lain dan siswa lainnya tetap di kelompoknya untuk menerima
siswa dari kelompok lain, selanjutnya siswa akan berkelompok dengan
siswa lain yang mendatanginya sebagai ”tamu”. Setelah selesai berdiskusi,
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maka masing-masing siswa akan kembali ke kelompoknya asal, untuk
mendiskusikan dan menyatukan hasil temuannya, baik yang tinggal di
kelompoknya maupun yang bertamu ke kelompok lainnya. Pada akhir
pelaksanaan,

guru

akan

memanggil

salah

satu

kelompok

untuk

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, dan kelompok lainnya
akan mengomentari hasil presentasi dari kelompok tersebut, sehingga akan
terjadi proses diskusi antar kelompok, dan guru hanya berperan sebagai
penguat atas jawaban yang benar.
Pembelajaran pada kelas eksperimen 2 diterapkan model pembelajaran
kooperatif tipe NHT. Dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT ini
siswa berpartisipasi aktif dalam dalam melaksanakan proses pembelajaran.
Model pembelajaran kooperatif tipe NHT mempunyai 4 tahap, tahap
pertama merupakan penomoran yaitu siswa dibagi menjadi beberapa
kelompok heterogen dan setiap anggota kelompok akan memperoleh nomor.
Tahap kedua merupakan tahap mengajukan pertanyaan dimana guru akan
memberikan siswa beberapa pertanyaan. Tahap ketiga merupakan tahap
berpikir bersama. Pada tahap berpikir bersama ini siswa berpikir bersama
kelompoknya mendiskusikan tugas yang telah diberikan oleh guru dan
menyatukan

pendapat

kelompok

dalam

mengerjakannya.

Untuk

mengerjakan tugas, siswa diberi kebebasan untuk mengerjakan tugas
melalui diskusi dengan kelompoknya, bertanya dan sebagainya yang
mendukung kerja kelompok sehingga siswa merasa senang dan termotivasi
untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini memudahkan siswa memahami dan
mengingat kembali apa yang telah dipelajari karena pengetahuan dibangun
oleh siswa sendiri baik secara individu ataupun kelompok. Tahap yang
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keempat merupakan tahap menjawab yaitu guru meminta siswa untuk
menjawab pertanyaan yang telah diberikan dengan memanggil nomor secara
acak. Siswa yang nomornya disebut akan mempresentasikan jawaban
kelompoknya di depan kelas.
Pembelajaran

yang

dilaksanakan

pada

kelas

kontrol

adalah

pembelajaran ekspositori. Pembelajaran dengan model ekspositori guru
hanya menerangkan materi dan siswa hanya duduk diam sambil
mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Hal ini membuat siswa
tidak aktif dan cenderung tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran
di kelas.
Pada kedua kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran
kooperatif, pada awalnya dalam pembentukan kelompok, masih banyak
siswa yang yang terkesan memilih teman yang menjadi teman
kelompoknya. Namun dengan pengertian yang diberikan oleh guru agar
siswa tidak meremehkan teman yang lain sehingga siswa mulai menerima
kelompok yang telah ditentukan. Ketika guru menjelaskan aturan-aturan
diskusi kelompok baik pada kelas eksperimen yang menggunakan model
TSTS maupun yang menggunakan model NHT dari aturan awal hingga
aturan akhir, siswapun masih banyak yang bingung dan merasa ragu dengan
tugas yang akan diberikan kepadanya mungkin merasa berat atas tanggung
jawab dirinya terhadap kesuksesan kelompok belajarnya. Setelah guru
memberikan tugas dan mengarahkan siswa untuk memahami isinya
kemudian mengerjakannya, sebagian siswa masih ada yang tampak kaku
dalam diskusi dengan teman kelompoknya. Hal ini bisa dikarenakan, siswa
masih bingung dengan model pembelajaran TSTS maupun NHT.

51

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka guru harus menjelaskan dan
mendominasi proses pembelajaran dengan berkeliling pada setiap
kelompok. Akan tetapi masih terdapat satu atau dua siswa yang sering
meninggalkan kelompoknya ke kelompok lain terkesan acuh tak acuh.
Secara garis besar diawal pelaksanaan model pembelajaran kooperatif
tipe TSTS dan NHT belum maksimal dan masih mengalami berbagai
kendala. Hal ini disebabkan karena kedua model pembelajaran kooperatif
yang diterapkan merupakan hal baru dan asing bagi siswa karena pada
awalnya siswa hanya dikenakan model pembelajaran ekspositori. Setelah
pada pertemuan kedua, siswa telah paham dan lancar untuk tahap-tahap
selanjutnya. Dari kedua kelas eksperimen menunjukkan bahwa titik
kebosanan siswa pun terhindarkan, sebagaimana terlihat pada pertemuan
terakhir siswa yang tetap antusias dan bersemangat dalam belajar kelompok.
Berdasarkan

hasil

analisis

statistik

setelah

dilakukan

model

pembelajaran yang berbeda pada kelompok eksperimen 1 dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray
(TSTS), kelompok eksperimen 2 menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dan model ekspositori
pada kelas kontrol terlihat bahwa hasil belajar pada materi Keselamatan dan
kesehatan kerja (K3) dari ketiga kelas tersebut berbeda secara signifikan.
Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis varians (Anava) satu jalan yang
diperoleh nilai Fhitung = 20,557 > Ftabel = 3,08 untuk taraf kesalahan 5%
dengan dk = (2:104).
Rata-rata hasil belajar siswa pada materi keselamatan dan kesehatan
kerja (K3), pada kelas eksperimen 1 setelah diberikan pembelajaran
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menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TSTS dan kelas
eksperimen 2 setelah diberikan pembelajaran menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe NHT yaitu sebesar 77,28, dan 82,42 lebih
besar dari kelas kontrol setelah diberikan pembelajaran menggunakan model
pembelajaran ekspositori yaitu 73,71. Hasil ini mengindikasikan bahwa
pembelajaran kooperatif tipe TSTS maupun tipe NHT lebih baik
dibandingkan pembelajaran menggunakan model ekspositori. Selain itu
dapat dijelaskan pula bahwa diantara pembelajaran kooperatif tipe TSTS
dan tipe NHT ternyata yang memberikan hasil paling baik adalah tipe NHT.
Terjadinya perbedaan hasil belajar pada kelas eksperimen maupun
pada kelas kontrol

karena pada kelas eksperimen menggunakan model

pembelajaran kooperatif yang dapat memberikan keuntungan baik bagi
siswa kelompok atas maupun siswa kelompok bawah yang bekerja sama
dalam suatu kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik yang
diberikan oleh guru. Baik model pembelajaran kooperatif tipe TSTS
maupun tipe NHT, siswa tidak hanya mempelajari materi saja, tetapi juga
harus

mempelajari

keterampilan

kooperatif,

keberanian

dalam

menyampaikan pendapat sehingga akan terwujud suatu proses pembelajaran
yang efektif. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan pembelajaran
ekspositori yang selama ini diterapkan oleh guru di kelas X Teknik Mekanik
Otomotif SMK Negeri 4 Semarang dimana dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran pada materi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran ekspositori pada
awalnya memang membuat siswa lebih tenang karena guru yang
mengendalikan siswa. Siswa hanya duduk dan memperhatikan guru
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menerangkan materi pelajaran, contoh soal beserta tanya jawab. Kegiatan
hanya berpusat pada guru saja sebagai pemberi informasi atau materi
pembelajaran sehingga membuat siswa cenderung pasif dan kurang terlibat
dalam pembelajaran. Guru lebih banyak menuntun siswa, menerangkan
materi sehingga pengetahuan yang didapat cepat hilang. Hal ini dapat
menyebabkan siswa cepat bosan dan mengantuk.
Pada pembelajaran model ekspositori guru kurang memahami
pemahaman siswa, karena siswa yang sudah jelas atau belum hanya diam
saja. Siswa yang belum jelas kadang tidak berani atau malu untuk bertanya
pada guru. Pada waktu mengerjakan soal latihan hanya siswa yang pandai
saja yang serius mengerjakan soal yang diberikan oleh guru, sedangkan
yang lainnya asyik bercanda dengan teman lainnya.
Rata-rata hasil belajar pada materi K3 pada kelas eksperimen 2 yang
menggunakan model pembelajaraan kooperatif tipe NHT lebih baik
dibandingkan dengan kelas eksperimen 1 yang mengunakan model
pembelajaraan kooperatif tipe TSTS dikarenakan pada kelas eksperimen 2,
yaitu kelas yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif
tipe NHT, semua siswa mempunyai

peluang

yang sama untuk

mempresentasikan seorang diri di depan kelas hasil diskusi kelompoknya
karena guru langsung menunjuk satu nomor anggota kelompok. Sehingga
semua siswa harus siap jika ditunjuk oleh guru. Sedangkan pada kelas
eksperimen 1, yang diberi perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe
TSTS, guru menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompokya dan semua anggota kelompok harus maju di depan
kelas, sehingga masih ada siswa yang hanya mengandalkan jawaban teman
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sekelompoknya

dan

melemparkan

tanggung

jawab

pada

teman

sekelompoknya yang dianggap mampu atau pandai.
Selama melaksanakan penelitian ini, peneliti sudah berusaha untuk
sebaik mungkin melaksanakannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya
muncul berbagai hambatan yang harus peneliti hadapi, yaitu:
1. Banyak siswa yang masih terbiasa dengan pembelajaran secara ekspositori
sehingga mereka cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran yang
bermodel kooperatif, dan terkesan acuh tak acuh dengan tugas yang
diberikan oleh guru.
2. Dalam pelaksanaan pembelajaran baik dengan model pembelajaran
kooperatif tipe

TSTS maupun model pembelajaran kooperatif NHT,

suasana di kelas cenderung menjadi lebih ramai bahkan sampai tidak
terkontrol. Jadi, guru harus lebih bekerja keras untuk mengendalikan
keadaan di kelas.

BAB V
PENUTUP

A.

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat
mengambil simpulan sebagai berikut:
1. Ada perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar siswa pada materi K3
antara kelas eksperimen 1 menggunakan model pembelajaran kooperatif
tipe TSTS, kelas eksperimen 2 menggunakan model pembelajaran
kooperatif

tipe

NHT

dan

kelas

kontrol

menggunakan

model

pembelajaran ekspositori pada kelas X Teknik Mekanik Otomotif SMK
Negeri 4 Semarang tahun ajaran 2012/2013”
2. Rata-rata hasil belajar siswa pada materi K3 menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe TSTS lebih baik daripada menggunakan
model pembelajaran ekspositori pada kelas X Teknik Mekanik Otomotif
SMK Negeri 4 Semarang tahun ajaran 2012/2013.
3. Rata-rata hasil belajar siswa pada materi K3 menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih baik daripada menggunakan
model pembelajaran ekspositori pada kelas X Teknik Mekanik Otomotif
SMK Negeri 4 Semarang tahun ajaran 2012/2013.
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4. Rata-rata hasil belajar siswa pada materi K3 menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih baik daripada menggunakan
model pembelajaran kooperatif TSTS pada kelas X Teknik Mekanik
Otomotif SMK Negeri 4 Semarang tahun ajaran 2012/2013.

B.

Saran
Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa saran dari penulis yaitu
sebagai berikut:
1. Kepada guru dalam penyampaian materi keselamatan dan kesehatan
kerja (K3) hendaknya menggunakan model yang bervariasi, karena
terbukti melalui penggunaan kooperatif tipe TSTS maupun tipe NHT
dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi Keselamatan dan
kesehatan kerja (K3).
2. Diantara model kooperatif tipe TSTS dan tipe NHT hendaknya guru
lebih memperioritaskan penggunaan model kooperatif tipe NHT karena
memberikan hasil belajar yang lebih baik pada materi keselamatan dan
kesehatan kerja (K3).
3. Perlu ada penelitian lanjutan untuk populasi yang lebih besar dengan
kondisi kelas yang beragam sehingga simpulan penelitian dapat berlaku
untuk lingkup yang lebih luas.
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DATA KELAS TSTS, NHT dan EKSPOSITORI
KELAS XO1 ( KELAS TSTS)

NOMOR
NAMA SISWA

KODE

16653

ADITYA YOGA PRATAMA

E1-01

2

16654

ADJI KURNIAWAN

E1-02

3

16655

AFIF YUDHA PRATAMA

E1-03

4

16656

ANDIKA BASKORO ADJI

E1-04

5

16657

ARIF ROFIUDIN

E1-05

6

16658

BAGUS SETIAWAN

E1-06

7

16659

BONDAN PRASETYO

E1-07

8

16660

ERFAN ARIANTORO W

E1-08

9

16661

FAKHRI RIFQI ALDI

E1-09

10

16662

FELIQ ANGGRIAWAN

E1-10

11

16663

GALIH ALFRIANDY

E1-11

12

16664

HIMAWAN SETYO W

E1-12

13

16665

IRVAN JODY OKTAFIANTO

E1-13

14

16666

JADUG BAHUREKSO

E1-14

15

16667

JAKA BUDI UTAMA

E1-15

16

16668

LIKA JANUAR ROSTA N

E1-16

URUT

NIS

1
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17

16669

MARZUQI YASID MAR I

E1-17

18

16670

M FARDAN MUGIAR

E1-18

19

16671

NAUFAL FADLURRAHMAN

E1-19

20

16672

NICO AZNEN AZIZ

E1-20

21

16673

OKY BAMA ANUGERAH

E1-21

22

16674

RANDY CAHYA KURNIANTO

E1-22

23

16675

RIYAN DWI SETYADI

E1-23

24

16676

RIZAL DWI SETYAWAN

E1-24

25

16677

RIZQI OKTAVIAN A

E1-25

26

16678

SATRYA BAGUS PRAKOSO

E1-26

27

16679

SHARIZAN SANTOSO

E1-27

28

16680

VICKI SURYA PRADANA

E1-28

29

16681

YEYEN YULIAWAN

E1-29

30

16682

YOPI RISTYAWAN

E1-30

31

16683

YOSIE SETYAWAN

E1-31

32

16684

YUSUF SURYANA

E1-32

33

16095

UNGGUN SATRIA JATI

E1-33

34

16099

ADI PUJI L

E1-34

35

16115

GHOFUR LELONO N

E1-35

36

16143

AYU DANING S

E1-36
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KELAS X TSM ( KELAS NHT )
NOMOR
NAMA SISWA

KODE

URUT

NIS

1

16716

ABYAN RIZQI DAFFA

E2-01

2

16717

ACHMAD SAFEI P

E2-02

3

16718

ADAM VIRGIAWAN

E2-03

4

16719

AFIF FAHRUDIN

E2-04

5

16720

AGUS ANDRIYANTO

E2-05

6

16721

AHMAD YUSUF SYAHRIZAL

E2-06

7

16722

AKHMADE BAMBANG S

E2-07

8

16723

AMANUL HIKMI IGAM

E2-08

9

16724

ANDI PRASETYO

E2-09

10

16725

BAYU ADITAMA

E2-10

11

16726

BENTANG CAHYA G

E2-11

12

16727

CATUR BAGUS RIZKI

E2-12

13

16728

DIO SURYADINATA

E2-13

14

16729

FAJAR ULIN NUHA

E2-14

15

16730

FARID WAHYU P

E2-15

16

16731

GUNTUR KURNIACAHYO

E2-16

17

16732

GUSTI SAKTI PAMUNGKAS

E2-17

18

16733

HENDRA ADITYA W

E2-18

19

16734

HENDRIAWAN SAPUTRO

E2-19

62
LAMPIRAN

20

16735

HENDY AGUS DEWANTORO

E2-20

21

16736

HENRICO SANDY D P

E2-21

22

16737

JIMMY TUTA SURYA

E2-22

23

16738

LAGA SAPTA AJI

E2-23

24

16739

M ALIF ROHMAN FAUZI

E2-24

25

16740

M LUTHFI ALFIANTA

E2-25

26

16741

M RIZAL RYANDA

E2-26

27

16742

NABIL LUTHFI ROMADHONI

E2-27

28

16743

NUR CAHYO SADEWO

E2-28

29

16744

RENDY GUNAWAN H

E2-29

30

16745

RONALD ANDRIANUS S

E2-30

31

16746

SATRIA PAMUNGKAS

E2-31

32

16747

SETIADI

E2-32

33

16748

SINGGIH NUR DIANTORO

E2-33

34

16749

TIO PUTRA PRATAMA

E2-34

35

16750

TRI WAHYU NUGROHO

E2-35

36

16751

ZAHRUL FAHMI

E2-36
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KELAS XO2 ( KELAS EKSPOSITORI)
KELAS KONTROL
NOMOR
NAMA SISWA

KODE

URUT

NIS

1

16685

AAN AGUS SETIAWAN

K-01

2

16686

ABDIYANTO SABDA P

K-02

3

16687

ADI KURNIAWAN SAPUTRO

K-03

4

16688

AFIF NANDA SAPUTRA

K-04

5

16689

AJI SETYA NUGROHO

K-05

6

16690

ANGGI ARDIYANSAH

K-06

7

16691

AQTIAR WIJANARKO

K-07

8

16692

ARIEF OKTAFIYAN

K-08

9

16693

BRILIANTO CAHYO M

K-09

10

16694

EDI NUR HIDAYAT

K-10

11

16695

FAJAR RIZKI RAMADLAN

K-11

12

16696

FAQIH WAHYU P

K-12

13

16697

FARID GUNAWAN

K-13

14

16698

FARIZ DWI RAMADHAN

K-14

15

16699

HELMI DWI YUNANTO

K-15

16

16700

IRVAN JULI PRASETYO

K-16

17

16701

M IRFAN MAULANA

K-17

18

16702

MUHAMAD KOERON

K-18
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19

16703

MUHAMMAD RIZKY

K-19

20

16704

MUHAMMAD SEPTIAN

K-20

21

16705

MULUS SEPTIONO

K-21

22

16706

NANANG TRI YANUAR

K-22

23

16707

NUR IKHSAN RAMADHAN

K-23

24

16708

RAKA SUKMA BRAMANTYA

K-24

25

16709

RIZKY ENGGAR PRIARDI Y

K-25

26

16710

SATRIO SEMBODO

K-26

27

16711

TAUFIK NUR ISMANTO

K-27

28

16712

TEGAR DWI SAPUTRA

K-28

29

16713

TEO TANTRA MASKUNAEDA

K-29

30

16714

TRI WIBOWO

K-30

31

16715

VITDO ADE PANGESTU

K-31

32

16121

M SHOFA NUR M

K-32

33

16147

CANDRA HERMAWAN

K-33

34

16161

RINALDY JHODI ARKAIDA

K-34

35

16116

IRVAN BAGUS YULI A

K-35
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Sedangkan siswa kelas

XI TMO 1

yang menjadi sampel kemudian

dijadikan untuk uji instrumen (analisis validitas, reliabilitas, daya pembeda soal
dan taraf kesukaran soal). Berikut adalah data siswa yang dijadikan untuk uji
instrumen :
NOMOR
NAMA SISWA

KODE

URUT

NIS

1

16065

ABDUL BASITH

UC-1

2

16066

ADITYA PUTRA MAHENDRA

UC-2

3

16067

ALPHA PARUNJU

UC-3

4

16068

ANDI MEILANA

UC-4

5

16069

ANGGA NUR PEBRIANTO

UC-5

6

16072

BIMA WARIH SAMSATRYA

UC-6

7

16073

BIMO PRAKOSO

UC-7

8

16074

CHRISTIAN GIGIH PRAKOSO

UC-8

9

16075

DANU IKHTIARIYANTO

UC-9

10

16076

DIMAS YOGA ADHI P

UC-10

11

16077

DINAR ANDRIANTO

UC-11

12

16078

DIVA ALREZA SAPUTRA

UC-12

13

16079

DWI KUSUMO AJI

UC-13

14

16080

DWI RIZKY FITRIYANTO

UC-14

15

16081

ERIK YANUAR ARIZAL

UC-15

16

16082

FADLY BRIAN WIDIYANI

UC-16
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17

16083

HARIS ARDIANTO

UC-17

18

16084

FICO BIMA PRASETYO

UC-18

19

16085

HENDRIK SETIAWAN

UC-19

20

16086

IPAN ERI ARIYANA

UC-20

21

16087

LUDVAN DHANYAWAN

UC-21

22

16088

M ICHKROM PRABOWO

UC-22

23

16089

PUTRA UMAR SAID

UC-23

24

16090

RESTU PRIYO SEMBODO

UC-24

25

16091

RIZKY CHAIRUL ANAS

UC-25

26

16092

ROBIYANTO

UC-26

27

16093

SATRIA UTAMA NUGRAHA

UC-27

28

16094

TANJUNG PUTRA ADIANSAH

UC-28

29

16096

WASKITA ARDI

UC-29

30

16097

ZAINUL FAHRUDIN ILYAS

UC-30

31

16098

ZOGI DENI HERMAWAN

UC-31

32

15522

FREDY EFENDY

UC-32

33

16274

EXZAN ALFIANTONI

UC-33

34

15513

ASSIDDIQ CAHYA NEGARA

UC-34
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KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 SEMARANG
Jln.Pandanaran II / 7 Telp.024-8311534 Fax 024-8454673 Semarang 50241
Web : www.smkn4smg.sch.id e-mail : puskom@smkn4smg.sch.id

FORM-01
KUR-01-6.3-01

SILABUS
NAMA SEKOLAH
: SMKN 4 Semarang
MATA PELAJARAN
: Kompetensi Kejuruan
KELAS/SEMESTER
: X MO
STANDAR KOMPETENSI
: Menerapkan Prosedur K3, Linngkungan Kerja
KODE KOMPETENSI
: 020. DKK.07
ALOKASI WAKTU
:
KOMPETENSI
MATERI
KEGIATAN
DASAR
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Penempatan dan
pengidentifikasian
jenis
pemadam
kebakaran,
penggunaan dan
prosedur
pengoperasian
ditempat kerja

 Sifat – sifat api
 Klasifikasi api.
 Jenis-jenis alat
pemadam
kebakaran.
 Penempatan alat
pemadam
kebakaran yang
benar
 Prosedur
penggunaan alat
pemadam
kebakaran

 Mempelajari
klasifikasi api
melalui penggalian
informasi dari buku
manual.
 Mempelajari jenisjenis alat pemadam
kebakaran melalui
penggalian
informasi dari buku
manual.
 Mempelajari
penempatan alat
pemadam kebakaran
yang benar.
 Mempelajari
prosedur
penggunaan alat
pemadam kebakaran

INDIKATOR

 Siswa mengetahui
sifat-sifat api.
 Siswa mengetahui
klasifikasi api.
 Siswa dapat
mengidentifikasi alat
jenis-jenis pemadam
kebakaran.
 Siswa dapat
menempatkan alat
pemadam kebakaran
dengan benar.
 Siswa dapat
mengetahui
penggunakan alat
pemadam kebakaran
sesuai dengan
prosedur.
 Siswa dapat

PENILAIAN

 Tes
Tertulis

ALOKASI
WAKTU

6 x jam
pelajaran

SUMBER
BELAJAR

Nilai Karakter
Setelah
pembelajaran
siswa
diharapkan
memilki nilai :
 Dapat
Dipercaya
 Rasa Hormat
 Kerja Sama
 Demokratis
 Jujur
 Mandiri
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dari buku manual.
 Melakukan prosedur
penggunaan alat
pemadam kebakaran
sesuai SOP .

melaksanakan seluruh
kegiatan pemeliharaan/servis sesuai
SOP (Standard
Operation
Procedures), undangundang K 3
(Keselamatan dan
Kesehatan Kerja),
peraturan perundangundangan dan
prosedur/ kebijakan
perusahaan.

Semarang, Agustus 2012
Mengetahui,
Kepala SMKN 4 Semarang

Drs. H. Bambang Suharjono, MT.
NIP.195609281981031007

Guru Pengampu

Aji Jawoto AP, S.Pd., M. Par.
NIP.197008211994121002
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

: Kompetensi Kejuruan

Kelas /Semester

: X / Gasal

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

Standar Kompetensi :

Menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan
lingkungan tempat kerja

Kompetensi Dasar

: Penempatan dan pengidentifikasian jenis pemadam
kebakaran, penggunaan dan prosedur pengoperasian
ditempat kerja.

Indikator

:
2.

I.

1.
Siswa memahama sifat-sifat api.
Siswa mengetahui klasifikasi api.

Tujuan Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran peserta didik dapat :
1.
2.

II.

Materi Ajar
1.
2.

III.

Mampu memahami sifat-sifat api
Mampu mengetahui klasifikasi api.

Sifat – sifat api.
Klasifikasi api.

Metode dan Media Pembelajaran
1. Metode Pembelajaran

IV.



Model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)



Diskusi antar kelompok



Tanya Jawab

Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan ke-1)
A. Kegiatan Awal
 Guru mengucapkan salam sehingga tercipta suasana religius,
kemudian menunjuk salah satu siswa memimpin doa, memeriksa
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kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian siswa sebagai wujud
kepedulian lingkungan.
 Guru membentuk kelompok yang terdiri atas 4 siswa tiap
kelompoknya.
B. Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru menerangkan secara singkat materi tentang sifat - sifat api
dan klasifikasi api
 Guru memberikan tugas untuk didiskusikan secara berkelompok.
 Guru menjelaskan cara mengerjakan tugas yang telah diberikan.
Elaborasi
 Siswa memperhatikan penjelasan yang dipaparkan oleh guru.
 Siswa mendiskusikan tugas yang telah diberikan oleh guru secara
berkelompok.
 Setelah selesai, dua siswa dari masing-masing kelompok akan
meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke dua
kelompok yang lain.
 Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan
melaporkan temuan mereka dari kelompok lain.
 Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka.
Konfirmasi
 Guru memanggil salah satu kelompok untuk menjelaskan hasil
diskusinya ke depan kelas.
 Guru mengkoordinasi untuk diskusi antar kelompok.
 Guru memberikan tanggapan dan simpulan kepada siswa secara
komunikatif.
 Guru memberikan catatan - catatan penting secara kreatif
mengenai materi pokok yang harus dikuasai siswa.
 Guru memberikan apresiasi kepada semua siswa.
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C. Kegiatan Akhir
 Guru melakukan umpan balik terhadap materi yang telah
diberikan secara komunikatif dan demokratis.
 Guru membantu siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas.
 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa agar gemar membaca
dengan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan
berikutnya.
 Guru mengkoordinir siswa untuk kembali ke tempat duduknya
masing-masing.
 Absensi
 Do’a

V.

Alat / Bahan / Sumber
1.
2.
3.
4.

VI.

Modul dan buku yang relevan
Lembar tugas siswa
Spidol
Whiteboard

Penilaian
1.
2.

Tes tertulis
Pengamatan sikap dan cara dalam belajar
Semarang,

Agustus 2012

Guru Praktikan

Idris Umar
NIM. 5201408123
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

: Kompetensi Kejuruan

Kelas /Semester

: X / Gasal

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

Standar Kompetensi :

Menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan
lingkungan tempat kerja

Kompetensi Dasar

: Penempatan dan pengidentifikasian jenis pemadam
kebakaran, penggunaan dan prosedur pengoperasian
ditempat kerja.

Indikator

I.

:

2. Siswa dapat mengidentifikasi jenis - jenis alat pemadam
kebakaran.

Tujuan Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran peserta didik dapat :
1. Mengetahui jenis-jenis alat pemadam kebakaran

II.

Materi Ajar
3.

III.

Jenis - jenis alat pemadam kebakaran.

Metode dan Media Pembelajaran
2. Metode Pembelajaran

IV.



Model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)



Diskusi antar kelompok



Tanya Jawab

Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan ke-2)
A. Kegiatan Awal
 Guru mengucapkan salam sehingga tercipta suasana religius,
kemudian menunjuk salah satu siswa memimpin doa, memeriksa
kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian siswa sebagai wujud
kepedulian lingkungan.
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 Guru membentuk kelompok yang terdiri atas 4 siswa tiap
kelompoknya.

B. Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru menerangkan secara singkat materi tentang jenis – jenis alat
pemadam kebakaran.
 Guru memberikan tugas untuk didiskusikan secara berkelompok.
 Guru menjelaskan cara mengerjakan tugas yang telah diberikan.
Elaborasi
 Siswa memperhatikan penjelasan yang dipaparkan oleh guru.
 Siswa mendiskusikan tugas yang telah diberikan oleh guru secara
berkelompok.
 Setelah selesai, dua siswa dari masing-masing kelompok akan
meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke dua
kelompok yang lain.
 Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan
melaporkan temuan mereka dari kelompok lain.
 Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka.
Konfirmasi
 Guru memanggil salah satu kelompok untuk menjelaskan hasil
diskusinya ke depan kelas.
 Guru mengkoordinasi untuk diskusi antar kelompok.
 Guru memberikan tanggapan dan simpulan kepada siswa secara
komunikatif.
 Guru memberikan catatan - catatan penting secara kreatif
mengenai materi pokok yang harus dikuasai siswa.
 Guru memberikan apresiasi kepada semua siswa.
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A. Kegiatan Akhir
 Guru melakukan umpan balik terhadap materi yang telah
diberikan secara komunikatif dan demokratis.
 Guru membantu siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas.
 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa agar gemar membaca
dengan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan
berikutnya.
 Guru mengkoordinir siswa untuk kembali ke tempat duduknya
masing-masing.
 Absensi
 Do’a
V.

Alat / Bahan / Sumber
1.
2.
3.
4.

VI.

Modul dan buku yang relevan
Lembar tugas siswa
Spidol
Whiteboard

Penilaian
1.
2.

Tes tertulis
Pengamatan sikap dan cara dalam belajar
Semarang,

Agustus 2012

Guru Praktikan

Idris Umar
NIM. 5201408123
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

: Kompetensi Kejuruan

Kelas /Semester

: X / Gasal

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

Standar Kompetensi :

Menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan
lingkungan tempat kerja

Kompetensi Dasar

: Penempatan dan pengidentifikasian jenis pemadam
kebakaran, penggunaan dan prosedur pengoperasian
ditempat kerja.

Indikator

: 4.

Siswa dapat menempatkan alat pemadam kebakaran
dengan benar.
5. Siswa dapat mengetahui penggunakan alat pemadam
kebakaran sesuai dengan prosedur.
6. Siswa dapat melaksanakan seluruh kegiatan pemeliharaan
/ servis sesuai SOP (Standard Operation Procedures),
undang-undang K 3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja),
peraturan perundang-undangan dan prosedur / kebijakan
perusahaan.

I.

Tujuan Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran peserta didik dapat :
1. Mengetahui penempatan alat pemadam kebakaran dengan benar.
2. Mengetahui Penggunaan alat pemadam kebakaran sesuai dengan
prosedur.
3. Melaksanakan seluruh kegiatan pemeliharaan / servis sesuai SOP
(Standard Operation Procedures), undang-undang K 3 (Keselamatan
dan Kesehatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan prosedur /
kebijakan perusahaan.

II.

Materi Ajar
1. Penempatan alat pemadam kebakaran yang benar.
2. Prosedur penggunaan alat pemadam kebakaran.
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III.

Metode dan Media Pembelajaran
3. Metode Pembelajaran

IV.



Model Dua Tinggal Dua Tamu (Two Stay Two Stray)



Diskusi antar kelompok



Tanya Jawab

Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan ke-3)
A. Kegiatan Awal
 Guru mengucapkan salam sehingga tercipta suasana religius,
kemudian menunjuk salah satu siswa memimpin doa, memeriksa
kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian siswa sebagai wujud
kepedulian lingkungan.
 Guru membentuk kelompok yang terdiri atas 4 siswa tiap
kelompoknya.

B. Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru menerangkan secara singkat materi tentang penempatan dan
prosedur penggunaan alat pemadam kebakaran yang sesuai
dengan SOP.
 Guru memberikan tugas untuk didiskusikan secara berkelompok.
 Guru menjelaskan cara mengerjakan tugas yang telah diberikan.

Elaborasi
 Siswa memperhatikan penjelasan yang dipaparkan oleh guru.
 Siswa mendiskusikan tugas yang telah diberikan oleh guru secara
berkelompok.
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 Setelah selesai, dua siswa dari masing-masing kelompok akan
meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertamu ke dua
kelompok yang lain.
 Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan
melaporkan temuan mereka dari kelompok lain.
 Kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka.

Konfirmasi
 Guru memanggil salah satu kelompok untuk menjelaskan hasil
diskusinya ke depan kelas.
 Guru mengkoordinasi untuk diskusi antar kelompok.
 Guru memberikan tanggapan dan simpulan kepada siswa secara
komunikatif.
 Guru memberikan catatan - catatan penting secara kreatif
mengenai materi pokok yang harus dikuasai siswa.
 Guru memberikan apresiasi kepada semua siswa.

C. Kegiatan Akhir
 Guru melakukan umpan balik terhadap materi yang telah
diberikan secara komunikatif dan demokratis.
 Guru membantu siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas.
 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa agar gemar membaca
dengan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan
berikutnya.
 Guru mengkoordinir siswa untuk kembali ke tempat duduknya
masing-masing.
 Absensi
 Do’a
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V.

Alat / Bahan / Sumber
1.
2.
3.
4.

VI.

Modul dan buku yang relevan
Lembar tugas siswa
Spidol
Whiteboard

Penilaian
1.
2.

Tes tertulis
Pengamatan sikap dan cara dalam belajar

Semarang,

Agustus 2012

Guru Praktikan

Idris Umar
NIM. 5201408123
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

: Kompetensi Kejuruan

Kelas /Semester

: X / Gasal

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

Standar Kompetensi :

Menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan
lingkungan tempat kerja

Kompetensi Dasar

: Penempatan dan pengidentifikasian jenis pemadam
kebakaran, penggunaan dan prosedur pengoperasian
ditempat kerja.

Indikator

I.

:

1. Siswa memahama sifat-sifat api.
2. Siswa mengetahui klasifikasi api.

Tujuan Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran peserta didik dapat :
1.
2.

II.

Materi Ajar
1.
2.

III.

Mampu memahami sifat-sifat api
Mampu mengetahui klasifikasi api.

Sifat - sifat api.
Klasifikasi api.

Metode dan Media Pembelajaran
1. Metode Pembelajaran


Model Kepala Bernomor Terstruktur (Numbered Head
Together)

IV.



Diskusi antar kelompok



Tanya Jawab

Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan ke-1)
A. Kegiatan Awal
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Guru mengucapkan salam sehingga tercipta suasana religius,
kemudian

menunjuk

salah

satu

siswa

memimpin

doa,

memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian siswa
sebagai wujud kepedulian lingkungan.


Guru membentuk kelompok dan diberi nomor pada masingmasing siswa dalam kelompoknya

B. Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan soal sebagai pengganti pertanyaan lisan
 Guru mengarahkan dan memastikan setiap kelompok memahami
tugas yang diberikan

Elaborasi
 Siswa memperhatikan penjelasan yang dipaparkan oleh guru.
 Siswa mendiskusikan tugas yang telah diberikan oleh guru secara
berkelompok.
 Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan
memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini.

Konfirmasi
 Guru memanggil salah satu nomor dan siswa dengan nomor yang
dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka.
 Guru mengkoordinasi untuk diskusi antar kelompok.
 Guru memberikan tanggapan dan simpulan kepada siswa secara
komunikatif.
 Guru memberikan catatan - catatan penting secara kreatif
mengenai materi pokok yang harus dikuasai siswa.
 Guru memberikan apresiasi kepada semua siswa.
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C. Kegiatan Akhir
 Guru melakukan umpan balik terhadap materi yang telah
diberikan secara komunikatif dan demokratis.
 Guru membantu siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas.
 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa agar gemar membaca
dengan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan
berikutnya.
 Guru mengkoordinir siswa untuk kembali ke tempat duduknya
masing-masing.
 Absensi
 Do’a

V.

Alat / Bahan / Sumber
1.
2.
3.
4.

VI.

Modul dan buku yang relevan
Lembar tugas siswa
Spidol
Whiteboard

Penilaian
1.
2.

Tes tertulis
Pengamatan sikap dan cara dalam belajar
Semarang,

Agustus 2012

Guru Praktikan

Idris Umar
NIM. 5201408123
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

:

Kompetensi Kejuruan

Kelas /Semester

:

X / Gasal

Alokasi Waktu

:

2 x 45 menit

Standar Kompetensi

:

Menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan
lingkungan tempat kerja

Kompetensi Dasar

: Penempatan dan pengidentifikasian jenis pemadam
kebakaran, penggunaan dan prosedur pengoperasian ditempat
kerja.

Indikator

I.

:

3. Siswa dapat mengidentifikasi jenis - jenis alat pemadam
kebakaran.

TUJUAN PEMBELAJARAN
Pada akhir pembelajaran peserta didik dapat :
1. Mengetahui jenis-jenis alat pemadam kebakaran.

II.

III.

Materi Ajar
1. Jenis-jenis alat pemadam kebakaran
Metode dan Media Pembelajaran
2. Metode Pembelajaran

IV.



Model Kepala Bernomor Terstruktur (Numbered Head Together)



Diskusi antar kelompok



Tanya Jawab

Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan ke-2)
A. Kegiatan Awal
 Guru mengucapkan salam sehingga tercipta suasana religius,
kemudian menunjuk salah satu siswa memimpin doa, memeriksa
kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian siswa sebagai wujud
kepedulian lingkungan.
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Guru membentuk kelompok dan diberi nomor pada masingmasing siswa dalam kelompoknya

B. Kegiatan Inti
Eksplorasi

 Guru memberikan soal sebagai pengganti pertanyaan lisan
 Guru mengarahkan dan memastikan setiap kelompok memahami
tugas yang diberikan

Elaborasi
 Siswa memperhatikan penjelasan yang dipaparkan oleh guru.
 Siswa mendiskusikan tugas yang telah diberikan oleh guru secara
berkelompok.
 Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan
memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini.

Konfirmasi
 Guru memanggil salah satu nomor dan siswa dengan nomor yang
dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka.
 Guru mengkoordinasi untuk diskusi antar kelompok.
 Guru memberikan tanggapan dan simpulan kepada siswa secara
komunikatif.
 Guru memberikan catatan - catatan penting secara kreatif mengenai
materi pokok yang harus dikuasai siswa.
 Guru memberikan apresiasi kepada semua siswa.

C. Kegiatan Akhir
 Guru melakukan umpan balik terhadap materi yang telah diberikan
secara komunikatif dan demokratis.
 Guru membantu siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas.
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 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa agar gemar membaca dengan
menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.
 Guru mengkoordinir siswa untuk kembali ke tempat duduknya masingmasing.
 Absensi
 Do’a

V.

Alat / Bahan / Sumber
1.
2.
3.
4.

VI.

Modul dan buku yang relevan
Lembar tugas siswa
Spidol
Whiteboard

Penilaian
1.
2.

Tes tertulis
Pengamatan sikap dan cara dalam belajar
Semarang, Agustus 2012
Guru Praktikan

Idris Umar
NIM. 5201408123
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

: Kompetensi Kejuruan

Kelas /Semester

: X / Gasal

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

Standar Kompetensi :

Menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan
lingkungan tempat kerja

Kompetensi Dasar

: Penempatan dan pengidentifikasian jenis pemadam
kebakaran, penggunaan dan prosedur pengoperasian
ditempat kerja.

Indikator

I.

:

4. Siswa dapat menempatkan alat pemadam kebakaran
dengan benar.
5. Siswa dapat mengetahui penggunakan alat pemadam
kebakaran sesuai dengan prosedur.
6. Siswa dapat melaksanakan seluruh kegiatan pemeliharaan
/ servis sesuai SOP (Standard Operation Procedures),
undang-undang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja),
peraturan perundang-undangan dan prosedur / kebijakan
perusahaan.

Tujuan Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran peserta didik dapat :
4. Mengetahui penempatan alat pemadam kebakaran dengan benar.
5. Mengetahui penggunaan alat pemadam kebakaran sesuai dengan
prosedur.
6. Melaksanakan seluruh kegiatan pemeliharaan / servis sesuai SOP
(Standard Operation Procedures), undang-undang K 3 (Keselamatan
dan Kesehatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan prosedur /
kebijakan perusahaan.
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II.

Materi Ajar
1. Penempatan alat pemadam kebakaran yang benar.
2. Prosedur penggunaan alat pemadam kebakaran.

III.

Metode dan Media Pembelajaran
1. Metode Pembelajaran


Model Kepala Bernomor Terstruktur (Numbered Head
Together)

IV.



Diskusi antar kelompok



Tanya Jawab

Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan ke-3)
A. Kegiatan Awal
 Guru mengucapkan salam sehingga tercipta suasana religius,
kemudian

menunjuk

salah

satu

siswa

memimpin

doa,

memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian siswa
sebagai wujud kepedulian lingkungan.


Guru membentuk kelompok dan diberi nomor pada masingmasing siswa dalam kelompoknya.

B. Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru memberikan soal sebagai pengganti pertanyaan lisan
 Guru mengarahkan dan memastikan setiap kelompok memahami
tugas yang diberikan
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Elaborasi
 Siswa memperhatikan penjelasan yang dipaparkan oleh guru.
 Siswa mendiskusikan tugas yang telah diberikan oleh guru secara
berkelompok.
 Kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan
memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawaban ini.

Konfirmasi
 Guru memanggil salah satu nomor dan siswa dengan nomor yang
dipanggil melaporkan hasil kerja sama mereka.
 Guru mengkoordinasi untuk diskusi antar kelompok.
 Guru memberikan tanggapan dan simpulan kepada siswa secara
komunikatif.
 Guru

memberikan

catatan-catatan

penting

secara

kreatif

mengenai materi pokok yang harus dikuasai siswa.
 Guru memberikan apresiasi kepada semua siswa.

C. Kegiatan Akhir
 Guru melakukan umpan balik terhadap materi yang telah
diberikan secara komunikatif dan demokratis.
 Guru membantu siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas.
 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa agar gemar membaca
dengan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan
berikutnya.
 Guru mengkoordinir siswa untuk kembali ke tempat duduknya
masing-masing.
 Absensi
 Do’a
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V.

Alat / Bahan / Sumber
1.
2.
3.
4.

VI.

Modul dan buku yang relevan
Lembar tugas siswa
Spidol
Whiteboard

Penilaian
1.
2.

Tes tertulis
Pengamatan sikap dan cara dalam belajar

Semarang,

Agustus 2012

Guru Praktikan

Idris Umar
NIM. 5201408123
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

: Kompetensi Kejuruan

Kelas /Semester

: X / Gasal

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

Standar Kompetensi :

Menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan
lingkungan tempat kerja

Kompetensi Dasar

: Penempatan dan pengidentifikasian jenis pemadam
kebakaran, penggunaan dan prosedur pengoperasian
ditempat kerja.

Indikator

I.

:

1. Siswa memahama sifat-sifat api.
2. Siswa mengetahui klasifikasi api.

Tujuan Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran peserta didik dapat :
1. Mampu memahami sifat-sifat api
2. Mampu mengetahui klasifikasi api.

II.

Materi Ajar
1.
2.

III.

Sifat - sifat api.
Klasifikasi api.

Metode dan Media Pembelajaran
1. Metode Pembelajaran

IV.



Model Ekspositori



Tanya Jawab



Penugasan

Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan ke-1)
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A. Kegiatan Awal
 Guru mengucapkan salam sehingga tercipta suasana religius,
kemudian

menunjuk

salah

satu

siswa

memimpin

doa,

memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian siswa
sebagai wujud kepedulian lingkungan.


Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan.

B. Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru menerangkan materi tentang sifat - sifat api dan klasifikasi
api
 Guru memberikan tugas kepada siswa.

Elaborasi
 Siswa memperhatikan penjelasan yang dipaparkan oleh guru.
 Siswa mencatat materi yang dijelaskan guru.
 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

Konfirmasi
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya bertanya
kepada guru.
 Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang atau belum
memahami materi yang telah disampaikan.

C. Kegiatan Akhir
 Guru melakukan umpan balik terhadap materi yang telah
diberikan secara komunikatif dan demokratis.
 Guru membantu siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas.
 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa agar gemar membaca
dengan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan
berikutnya.
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 Absensi
 Do’a

V.

Alat / Bahan / Sumber
1.
2.
3.
4.

VI.

Modul dan buku yang relevan
Lembar tugas siswa
Spidol
Whiteboard

Penilaian
1.
2.

Tes tertulis
Pengamatan sikap dan cara dalam belajar
Semarang,

Agustus 2012

Guru Praktikan

Idris Umar
NIM. 5201408123
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

:

Kompetensi Kejuruan

Kelas /Semester

:

X / Gasal

Alokasi Waktu

:

2 x 45 menit

Standar Kompetensi

:

Menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan
lingkungan tempat kerja

Kompetensi Dasar

: Penempatan dan pengidentifikasian jenis pemadam
kebakaran, penggunaan dan prosedur pengoperasian ditempat
kerja.

Indikator

I.

:

3. Siswa dapat mengidentifikasi jenis - jenis alat pemadam
kebakaran.

TUJUAN PEMBELAJARAN
Pada akhir pembelajaran peserta didik dapat :
1. Mengetahui jenis-jenis alat pemadam kebakaran.

II.

Materi Ajar
1. Jenis-jenis alat pemadam kebakaran

III.

Metode dan Media Pembelajaran
1. Metode Pembelajaran

IV.



Model Ekspositori



Tanya Jawab



Penugasan

Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan ke-2)
A. Kegiatan Awal



Guru mengucapkan salam sehingga tercipta suasana religius,
kemudian menunjuk salah satu siswa memimpin doa, memeriksa

92
LAMPIRAN

kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian siswa sebagai wujud
kepedulian lingkungan.


Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan.

B. Kegiatan Inti
Eksplorasi

 Guru menerangkan materi tentang sifat - sifat api dan klasifikasi
api.


Guru memberikan tugas kepada siswa

Elaborasi

 Siswa memperhatikan penjelasan yang dipaparkan oleh guru.
 Siswa mencatat materi yang dijelaskan guru.
 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
Konfirmasi

 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya bertanya
kepada guru.
 Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang atau belum
memahami materi yang telah disampaikan.
C. Kegiatan Akhir

 Guru melakukan umpan balik terhadap materi yang telah
diberikan secara komunikatif dan demokratis.
 Guru membantu siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas.
 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa agar gemar membaca
dengan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan
berikutnya.
 Absensi
 Do’a
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V.

Alat / Bahan / Sumber
1. Modul dan buku yang relevan
2. Lembar tugas siswa
3. Spidol
4. Whiteboard

VI.

Penilaian
1.
2.

Tes tertulis
Pengamatan sikap dan cara dalam belajar
Semarang, Agustus 2012
Guru Praktikan

Idris Umar
NIM. 5201408123
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

: Kompetensi Kejuruan

Kelas /Semester

: X / Gasal

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

Standar Kompetensi :

Menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan
lingkungan tempat kerja

Kompetensi Dasar

: Penempatan dan pengidentifikasian jenis pemadam
kebakaran, penggunaan dan prosedur pengoperasian
ditempat kerja.

Indikator

:

4. Siswa dapat menempatkan alat pemadam kebakaran
dengan benar.
5. Siswa dapat mengetahui penggunakan alat pemadam
kebakaran sesuai dengan prosedur.
6. Siswa dapat melaksanakan seluruh kegiatan pemeliharaan
/ servis sesuai SOP (Standard Operation Procedures),
undang-undang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja),
peraturan perundang-undangan dan prosedur / kebijakan
perusahaan.

I.

Tujuan Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran peserta didik dapat :
4. Mengetahui penempatan alat pemadam kebakaran dengan benar.
5. Mengetahui penggunaan alat pemadam kebakaran sesuai dengan
prosedur.
6. Melaksanakan seluruh kegiatan pemeliharaan / servis sesuai SOP
(Standard Operation Procedures), undang-undang K 3 (Keselamatan
dan Kesehatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan prosedur /
kebijakan perusahaan.

II.

Materi Ajar
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1. Penempatan alat pemadam kebakaran yang benar.
2. Prosedur penggunaan alat pemadam kebakaran.

III.

IV.

Metode dan Media Pembelajaran
1. Metode Pembelajaran


Model Ekspositori



Tanya Jawab



Penugasan

Kegiatan Pembelajaran (Pertemuan ke-3)
A. Kegiatan Awal
 Guru mengucapkan salam sehingga tercipta suasana religius,
kemudian

menunjuk

salah

satu

siswa

memimpin

doa,

memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian siswa
sebagai wujud kepedulian lingkungan.


Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan.

B. Kegiatan Inti
Eksplorasi
 Guru menerangkan materi tentang penempatan dan prosedur
penggunaan alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan SOP.
 Guru memberikan tugas kepada siswa
Elaborasi
 Siswa memperhatikan penjelasan yang dipaparkan oleh guru.
 Siswa mencatat materi yang dijelaskan guru.
 Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.
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Konfirmasi
 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya bertanya
kepada guru.
 Guru memberikan motivasi kepada siswa yang kurang atau belum
memahami materi yang telah disampaikan.

C. Kegiatan Akhir
 Guru melakukan umpan balik terhadap materi yang telah
diberikan secara komunikatif dan demokratis.
 Guru membantu siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas.
 Guru menumbuhkan rasa ingin tahu siswa agar gemar membaca
dengan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan
berikutnya.
 Absensi
 Do’a

V.

VI.

Alat / Bahan / Sumber
1. Modul dan buku yang relevan
2. Lembar tugas siswa
3. Spidol
4. Whiteboard
Penilaian
1. Tes tertulis
2. Pengamatan sikap dan cara dalam belajar

Semarang, Agustus 2012
Guru Praktikan

Idris Umar
NIM. 5201408123
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Kisi-Kisi Soal
Kompetensi
Dasar

Materi

Penempatan dan
pengidentifikasian
jenis
pemadam
kebakaran,
penggunaan dan
prosedur
pengoperasian di
tempat kerja

 Sifat-sifat api
 Klasifikasi api
 Jenis-jenis alat
pemadam
kebakaran
 Penempatan
alat pemadam
kebakaran yang
benar
 Prosedur
penggunaan
alat pemadam
kebakaran

Indikator
 Siswa mengetahui penyebab nyala api
 Siswa mengetahui klasifikasi api
 Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis
alat pemadam kebakaran

 Siswa dapat melaksanakan seluruh kegiatan
pemeliharaan/ servis sesuai SOP (Standart
Operation Procedures), undang-undang K3
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja),
Peraturan perundang-undangan dan
prosedur/ kebijakan perusahaan
Jumlah
Keterangan :
C1: Ingatan

C2: Pemahaman

C1

C2

C3

4,12,14

1
26,27

13,2

3,6,9
10,29,30
37

7,8
25,20
,36

 Siswa dapat menempatkan alat pemadam
kebakaran dengan benar
 Siswa mengetahui penggunaan alat
pemadam kebakaran sesuai dengan
prosedur

C3: Penerapan

18, 39

24,38

C4

5

35

C5
22

2
7

28

12

11,19
, 36

2

16,17

5
15

23, 31,
32, 33,
34,

16

C4: Analisis

Jumlah
Soal

Ranah Kognitif

C5: Sintesis

10

6

21

40

2

5

3

40
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Pillihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang pada
huruf a,b,c atau d dari soal-soal dibawah ini !
1. Faktor penting terjadinya kebakaran adalah…
a. Bahan bakar, kain, dan karbondioksida
b. Bahan bakar, kain, dan oksigen
c. Bahan bakar, panas, dan oksigen
d. Panas, karbondioksida, dan oksigen.

2. Perhatikan tabel 1 di bawah ini !
No.
Ciri-ciri spesifik
1.
Pemadaman jenis kebakaran dari bahan bakar logam
2.
Pemadaman jenis kebakaran dari bahan bakar gas dan cair
3.
Pada alat pemadam kebakaran bersimbol geometris kotak merah
4.
Jarak pemadaman minimal ± 1ft ² atau sekitar 30 cm²
Berdasarkan tabel 1 diatas, ciri-ciri yang paling tepat untuk alat pemadam
kebakaran api ringan tipe B adalah…
a. 1, 2, dan 3

c. 2, 3, dan 4

b. 1, 2, dan 4

d. 1, 3, dan 4

3. Jenis utama alat pemadam kebakaran secara umum adalah....
a.

Storred Pressure & tabung O2 c.

b. Tabung Nitrogen & tabung O2

tabung O2 & Tipe Cartridge

d. Storred Pressure & Tipe Cartridge

4. Jenis alat pemadam api ringan tipe C berisi….
a.

Air c.

b. Busa

Karbondioksida

d. Oksigen

5. Keunggulan tipe zat pemadam jenis air adalah sebagai berikut, kecuali ….
a. Daya serap panas besar

c. mudah didapat dalam jumlah yang banyak

b. Menghantarkan arus listrik d. dapat dipancarkan dalam bentuk seperti jet,
spray,dan fog.
6. Berikut adalah tipe-tipe zat pemadam kebakaran, kecuali ….
a.

Dry

Chemical

b. Busa (Foam)

Powder c.

Karbondioksida

d. Oksigen (O2)

(CO2)
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7. Menurut kelas kebakaran yang dipadamkan, powder dibagi menjadi 3
macam, yaitu ….
a. Reguler, Single purpose, c. Multi purpose, Special dry powder,
Multi

purpose Halon

b. Reguler, Multi purpose, d. Single purposen Halon, Reguler
Special dry powder

8. Perhatikan tabel 2 dibawah ini !
No.
Kelebihan Halon sebagai zat pemadam kebakaran
1.
Meninggalkan residu pada lokasi kebakaran
2.
Tidak dapat menghantarkan arus listrik
3.
Dapat memadamkan kebakaran kelas B dan C
4.
Tidak mudah menguap
Berdasarkan tabel 2 di atas, kelebihan halon sebagai zat pemadam
kebakaran adalah….
a.

1,

2,

dan

b. 1, 2, dan 4

3 c.

2,

3,

dan

d. 1, 3, dan 4

9. CFC singkatan dari..
a. Chloro Flouro Carbon

c. Chemical Flouro Carbon

b. Carbondioxide Flouro

d. Chloro Fried Carbon

Carbon
10. Zat pemadam tipe busa (foam) dibagi menjadi 2, yaitu…
a. Busa kimia dan Fisika

c. Busa Kimia dan Mekanik

b. Busa Kimia dan Kinetik

d. Busa Kinetik dan Mekanik

11. Perhatikan gambar 1 di bawah ini !

4
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Tipe alat pemadam api ringan pada gambar diatas adalah…
a. Tipe A

c. Tipe C

b. Tipe B

d. Tipe D

12. Simbol geometris untuk jenis alat pemadam kebakaran api ringan tipe K
adalah...
a.

Segitiga

b. Kotak Merah

hijau c.

Heksagon

hitam

d. Bintang kuning

13. Karbondioksida sangat efektik untuk memadamkan api kelas…
a. A dan B

c. A dan C

b. B dan C

d. A, B, dan C

14. Simbol gambar (pictogram) untuk jenis alat pemadam kebakaran api
ringan tipe C adalah….
a. Tong sampah dan tumpukan kayu bakar
b. Steker listrik dan pembakaran outlet
c. Panci terbakar
d. Wadah dan pembakaran genangan bahan bakar

Perhatikan alat pemadam kebakaran di bawah ini untuk menjawab soal
nomor 15 dan 16!
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15. Berdasarkan gambar 1 di atas bagian yang menunjukkan indikator tekanan
gas dan isi zat pemadam adalah....
a. 1 dan 5

c. 1 dan 6

b. 3 dan 5

d. 3 dan 6

16. Fungsi dari bagian no. 2 adalah...
a. indikator tekanan gas

c. Pin pengaman tabung

b. Tempat keluarnya zat pemadam

d. Segel

17. Perhatikan tabel 3 di bawah ini !
No.
Persyaratan teknis APAR
1.
Tabung tidak berkarat
2.
Segel sudah terbuka
3.
Selang tahan dengan tekanan tinggi
4.
Tutup harus terpasang erat
Persyaratan teknis untuk APAR yang benar adalah...
a.

1,

2,

dan

3 c. 2, 3, dan 4

b. 1, 3, dan 4

d. 1, 2, dan 4

18. Persyaratan utama untuk alat pemadam tipe cartride adalah...
a. Tidak boleh ada kebocoran pada membran tabung gas
b. Tekanan dalam tabung tidak boleh kurang dari batas yang ditentukan
c.. Selang bersegel
d. Belum lewat masa kadaluarsa

19. Berikut ini adalah lokasi-lokasi terbaik dalam pemasangan dan
penempatan sebuah alat pemadam kebakaran, kecuali…..
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a. Berada dekat dengan pintu keluar
b. Peletakan harus dapat terlihat oleh pandangan mata secara bebas
c. Berada pada ketinggian yang terjangkau
d. Dekat dengan sumber panas
20. Prinsip kerja Dry Chemical Powder adalah…
a. Menghalangi oksigen dengan benda yang terbakar
b. Mematikan api secara langsung
c. Jawaban a dan b benar
d. Semua jawaban salah

21. Perhatikan tabel 4 di bawah ini !
No.
1.
2.
3.
4.
5.
Manakah

Sistem kerja APAR
Tekan tangkai
Katup terbuka
Tarik Pin
Udara keluar
Zat pemadam terdorong keluar melalui pipa
urutan dari cara kerja alat pemadam api ringan (APAR) yang

sesuai....
a.

1,

2,

3,

4,

dan

b. 1, 3, 2, 4, dan 5

5 c. 3, 1, 2, 4 dan 5
d. 3, 2, 1, 4, dan 5

22. Kegagalan sebuah alat pemadam api disebabkan oleh beberapa hal di
bawah ini, kecuali…
a. Segel dalam keadaan utuh
b. Jenis dan ukuran tidak sesuai untuk memadamkan api tertentu
c. Macet atau tidak berfungsi akibat dari kehilangan tekanan (bocor)
d. Terjadi penggumpalan atau kerusakan komponen
23. Secara internasional, slogan penggunaan alat pemadam
diantaranya adalah..
a. Pull the pin

c. Sweep side to side

b. Squeeze the handle

d. A, b, dan c benar

kebakaran
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24. Maksud dari slogan “Squeeze the handle” adalah...
a. Operator menekan tangkai pegangan supaya zat pemadam keluar dari
tabung melalui nozzle dan selang karet
b. Operator menekan tangkai pegangan supaya segel dapat terbuka
c. Operator menekan tangkai pegangan supaya zat pemadam dari dalam
tabung lebih tahan lama
d. A, b, dan c salah

25. Zat tambahan yang biasanya digunakan untuk jenis stored pressure
dengan isi zat pemadam kimia kering adalah..
a. CO2

c. O2

b. N2

d. H2O

26. Udara digunakan sebagai zat tambahan pada stored pressure dengan zat
pemadam berisi…
a. Air

c. Halon

b. Busa

d. Air dan busa

27. Jenis logam yang mampu bakar, diantaranya adalah, kecuali...
a. Mg

c. Fe

b. Al

d. Ti

28. Efek penggunaan Halon secara berkelanjutan adalah…
a. Jika terserap ke tanah, dapat mengganggu unsur haranya
b. Kerontokan rambut
c. Terjadi korosi pada logam
d. Pencemaran air

29. Senyawa kimia yang biasa digunakan dalam pembuatan bahan baku
tepung kimia adalah, kecuali…
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a. Potassium Bicarbonat

c. Monosodium Glutamat

b. Calcium Bicarbonat

d. Barrium Clorida

30. Jenis Halon yang biasa digunakan sebagai zat pemadam adalah..
a. CHF3

c. Mg2O

b. Fe2+

d. H2O

31. Maksud dari smothering adalah...
a. Menurunkan panas dari nyala api.
b. Membuang/mencabut bahan bakar dari nyala api
c. Mencegah timbulnya nyala api
d. Membuang oxygen dari nyala api sehingga menjadi padam

32. Salah satu upaya yang paling tepat dalam mencegah nyala api adalah...
a. Memadamkan api, saat terjadi percikan api.
b. Jangan merokok saat menggunakan cairan yang dapat terbakar
c. Buang kotoran dan limbah pada wadah yang benar.
d. Jangan menyimpan timbunan kain yang berminyak di dalam locker.

33. Bila terjadi kebakaran, tidakan yang paling tepat adalah, kecuali...
a. Memberikan peluang dapat memadamkan api dengan cepat
b. Mengurangi bahaya
c. Keluar secepat mungkin
d. Meminimalisasi kerusakan.

34. Meninggalkan tempat terjadinya kebakaran, apabila...
a. Pemadam kebakaran telah tiba.
b. Kita yang berbuat salah.
c. Api telah menguasai diri kita.
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d. Asap telah mengaburkan atau menggelapkan jalan ke luar.

35. Bahan pemadam kebakaran harus bukan penghantar listrik, karena...
a. Menghindari kejutan atau kerusakan peralatan.
b. Lebih ekonomis
c. Meringankan dalam penggunaan.
d. Memudahkan dalam penyimpanan.

36. Perhatikan gambar cara memadamkan cairan yang terbakar di bawah ini !

Bedasarkan gambar diatas, penyemprotan busa ke sisi wadah di atas cairan
yang sedang terbakar, dimaksudkan agar...
a. Busa tidak menempel di semua sisi wadah cairan
b. Busa bergerak dari atas ke dasar wadah
c. Busa tidak terkontaminasi oleh udara dari luar yang berlebihan.
d. Busa mengalir ke bawah dan menyebar di atas permukaan cairan.

37. Zat pemadam kebakaran tipe tepung kering, paling efektif digunakan
pada...
a. Cairan yang terbakar pada area yang luas, khususnya pada tumpahan
yang mengalir bebas
b. Cairan yang berbau menyengat
c. Alat-alat elektronik
d. Kertas yang terbakar
38. Efek menghirup gas CO2 dalam waktu yang lama, dapat mengakibatkan...
a. Menghitamkan kulit
b. Pusing
c. Diare
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d. Kematian

39. Tipe zat pemadam kebakaran yang paling tepat untuk memadamkan ban
yang terbakar adalah...
a. Air

c. Karbondioksida

b. Busa

d. Tepung kering

40. Prosedur yang paling tepat dalam pengoperasian gulungan selang
pemadam kebakaran adalah dengan cara...
a. Memutar dan menyambungkan katup yang terletak pada pipa penyalur
air ke gulungan selang.
b. Menyambungkan selang, dan kaitkan dengan pengait karet atau
sejenisnya
c. Memutar katup dan tunggu beberapa menit sampai terdengar bunyi
klik, baru disambungkan dengan selang
d. Jawaban a, b, dan c semua salah

Selamat Mengerjakan
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Pillihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang pada
huruf a,b,c atau d dari soal-soal dibawah ini !
1. Faktor penting terjadinya kebakaran adalah…
a. Bahan bakar, kain, dan karbondioksida
b. Bahan bakar, kain, dan oksigen
c. Bahan bakar, panas, dan oksigen
d. Panas, karbondioksida, dan oksigen.

2. Perhatikan tabel 1 di bawah ini !
No.

Ciri-ciri spesifik

1.

Pemadaman jenis kebakaran dari bahan bakar logam

2.

Pemadaman jenis kebakaran dari bahan bakar gas dan cair

3.

Pada alat pemadam kebakaran bersimbol geometris kotak merah

4.

Jarak pemadaman minimal ± 1ft ² atau sekitar 30 cm²
Berdasarkan tabel 1 diatas, ciri-ciri yang paling tepat untuk alat pemadam
kebakaran api ringan tipe B adalah…

a. 1, 2, dan 3

c. 2, 3, dan 4

b. 1, 2, dan 4

d. 1, 3, dan 4

3. Jenis utama alat pemadam kebakaran secara umum adalah....
a.

Storred Pressure & tabung O2 c.

b. Tabung Nitrogen & tabung O2

tabung O2 & Tipe Cartridge

d. Storred Pressure & Tipe Cartridge

4. Keunggulan tipe zat pemadam jenis air adalah sebagai berikut, kecuali ….
a. Daya serap panas besar

c. mudah didapat dalam jumlah yang banyak

b. Menghantarkan arus listrik d. dapat dipancarkan dalam bentuk seperti jet,
spray,dan fog.

5. Berikut adalah tipe-tipe zat pemadam kebakaran, kecuali ….
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a.

Dry

Chemical

Powder c.

b. Busa (Foam)

Karbondioksida

(CO2)

d. Oksigen (O2)

6. Menurut kelas kebakaran yang dipadamkan, powder dibagi menjadi 3
macam, yaitu ….
a. Reguler, Single purpose, c. Multi purpose, Special dry powder,
Multi

purpose Halon

b. Reguler, Multi purpose, d. Single purposen Halon, Reguler
Special dry powder

7. Perhatikan tabel 2 dibawah ini !
No.

Kelebihan Halon sebagai zat pemadam kebakaran

1.

Meninggalkan residu pada lokasi kebakaran

2.

Tidak dapat menghantarkan arus listrik

3.

Dapat memadamkan kebakaran kelas B dan C

4.

Tidak mudah menguap

Berdasarkan tabel 2 di atas, kelebihan halon sebagai zat pemadam
kebakaran adalah….
a.

1,

2,

dan

b. 1, 2, dan 4

3 c.

2,

3,

dan

d. 1, 3, dan 4

8. CFC singkatan dari..
e. Chloro Flouro Carbon

g. Chemical Flouro Carbon

f. Carbondioxide Flouro

h. Chloro Fried Carbon

Carbon
9. Zat pemadam tipe busa (foam) dibagi menjadi 2, yaitu…

4
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e. Busa kimia dan Fisika

g. Busa Kimia dan Mekanik

f. Busa Kimia dan Kinetik

h. Busa Kinetik dan Mekanik

10. Simbol geometris untuk jenis alat pemadam kebakaran api ringan tipe K
adalah...
a.

Segitiga

hijau c.

b. Kotak Merah

Heksagon

hitam

d. Bintang kuning

11. Karbondioksida sangat efektik untuk memadamkan api kelas…
a. A dan B

c. A dan C

b. B dan C

d. A, B, dan C

12. Simbol gambar (pictogram) untuk jenis alat pemadam kebakaran api
ringan tipe C adalah….
a. Tong sampah dan tumpukan kayu bakar
b. Steker listrik dan pembakaran outlet
c. Panci terbakar
d. Wadah dan pembakaran genangan bahan bakar

Perhatikan alat pemadam kebakaran di bawah ini untuk menjawab soal
nomor 13 dan 14!

13. Berdasarkan gambar 1 di atas bagian yang menunjukkan indikator tekanan
gas dan isi zat pemadam adalah....
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c. 1 dan 5

c. 1 dan 6

d. 3 dan 5

d. 3 dan 6

14. Fungsi dari bagian no. 2 adalah...
a. indikator tekanan gas

c. Pin pengaman tabung

b. Tempat keluarnya zat pemadam

d. Segel

15. Perhatikan tabel 3 di bawah ini !
No.

Persyaratan teknis APAR

1.

Tabung tidak berkarat

2.

Segel sudah terbuka

3.

Selang tahan dengan tekanan tinggi

4.

Tutup harus terpasang erat

Persyaratan teknis untuk APAR yang benar adalah...
a.

1,

2,

dan

3 c. 2, 3, dan 4

b. 1, 3, dan 4

d. 1, 2, dan 4

16. Persyaratan utama untuk alat pemadam tipe cartride adalah...
a. Tidak boleh ada kebocoran pada membran tabung gas
b. Tekanan dalam tabung tidak boleh kurang dari batas yang ditentukan
c.. Selang bersegel
d. Belum lewat masa kadaluarsa

17. Berikut ini adalah lokasi-lokasi terbaik dalam pemasangan dan
penempatan sebuah alat pemadam kebakaran, kecuali…..
a. Berada dekat dengan pintu keluar
b. Peletakan harus dapat terlihat oleh pandangan mata secara bebas
c. Berada pada ketinggian yang terjangkau
d. Dekat dengan sumber panas
18. Prinsip kerja Dry Chemical Powder adalah…
e. Menghalangi oksigen dengan benda yang terbakar
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f. Mematikan api secara langsung
g. Jawaban a dan b benar
h. Semua jawaban salah

19. Perhatikan tabel 4 di bawah ini !
No. Sistem kerja APAR
1.

Tekan tangkai

2.

Katup terbuka

3.

Tarik Pin

4.

Udara keluar

5.

Zat pemadam terdorong keluar melalui pipa

Manakah urutan dari cara kerja alat pemadam api ringan (APAR) yang
sesuai....
a.

1,

2,

3,

4,

dan

b. 1, 3, 2, 4, dan 5

5 c. 3, 1, 2, 4 dan 5
d. 3, 2, 1, 4, dan 5

20. Kegagalan sebuah alat pemadam api disebabkan oleh beberapa hal di
bawah ini, kecuali…
e. Segel dalam keadaan utuh
f.

Jenis dan ukuran tidak sesuai untuk memadamkan api tertentu

g. Macet atau tidak berfungsi akibat dari kehilangan tekanan (bocor)
h. Terjadi penggumpalan atau kerusakan komponen

21. Secara internasional, slogan penggunaan alat pemadam

kebakaran

diantaranya adalah..
c. Pull the pin

c. Sweep side to side

d. Squeeze the handle

d. A, b, dan c benar

22. Maksud dari slogan “Squeeze the handle” adalah...
e. Operator menekan tangkai pegangan supaya zat pemadam keluar dari
tabung melalui nozzle dan selang karet
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f. Operator menekan tangkai pegangan supaya segel dapat terbuka
g. Operator menekan tangkai pegangan supaya zat pemadam dari dalam
tabung lebih tahan lama
h. A, b, dan c salah

23. Zat tambahan yang biasanya digunakan untuk jenis stored pressure
dengan isi zat pemadam kimia kering adalah..
c. CO2

c. O2

d. N2

d. H2O

24. Udara digunakan sebagai zat tambahan pada stored pressure dengan zat
pemadam berisi…
c. Air

c. Halon

d. Busa

d. Air dan busa

25. Efek penggunaan Halon secara berkelanjutan adalah…
e. Jika terserap ke tanah, dapat mengganggu unsur haranya
f. Kerontokan rambut
g. Terjadi korosi pada logam
h. Pencemaran air

26. Senyawa kimia yang biasa digunakan dalam pembuatan bahan baku
tepung kimia adalah, kecuali…
c. Potassium Bicarbonat

c. Monosodium Glutamat

d. Calcium Bicarbonat

d. Barrium Clorida

27. Jenis Halon yang biasa digunakan sebagai zat pemadam adalah..
c. CHF3

c. Mg2O

d. Fe2+

d. H2O
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28. Maksud dari smothering adalah...
a. Menurunkan panas dari nyala api.
b. Membuang/mencabut bahan bakar dari nyala api
c. Mencegah timbulnya nyala api
d. Membuang oxygen dari nyala api sehingga menjadi padam

29. Salah satu upaya yang paling tepat dalam mencegah nyala api adalah...
a. Memadamkan api, saat terjadi percikan api.
b. Jangan merokok saat menggunakan cairan yang dapat terbakar
c. Buang kotoran dan limbah pada wadah yang benar.
d. Jangan menyimpan timbunan kain yang berminyak di dalam locker.

30. Bila terjadi kebakaran, tidakan yang paling tepat adalah, kecuali...
a. Memberikan peluang dapat memadamkan api dengan cepat
b. Mengurangi bahaya
c. Keluar secepat mungkin
d. Meminimalisasi kerusakan.

31. Meninggalkan tempat terjadinya kebakaran, apabila...
a. Pemadam kebakaran telah tiba.
b. Kita yang berbuat salah.
c. Api telah menguasai diri kita.
d. Asap telah mengaburkan atau menggelapkan jalan ke luar.

32. Perhatikan gambar cara memadamkan cairan yang terbakar di bawah ini !
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Bedasarkan gambar diatas, penyemprotan busa ke sisi wadah di atas cairan
yang sedang terbakar, dimaksudkan agar...

a. Busa tidak menempel di semua sisi wadah cairan
b. Busa bergerak dari atas ke dasar wadah
c. Busa tidak terkontaminasi oleh udara dari luar yang berlebihan.
d. Busa mengalir ke bawah dan menyebar di atas permukaan cairan.

33. Zat pemadam kebakaran tipe tepung kering, paling efektif digunakan
pada...
a. Cairan yang terbakar pada area yang luas, khususnya pada tumpahan
yang mengalir bebas
b. Cairan yang berbau menyengat
c. Alat-alat elektronik
d. Kertas yang terbakar

34. Efek menghirup gas CO2 dalam waktu yang lama, dapat mengakibatkan...
a. Menghitamkan kulit
b. Pusing
c. Diare
d. Kematian

35. Tipe zat pemadam kebakaran yang paling tepat untuk memadamkan ban
yang terbakar adalah...
a. Air

c. Karbondioksida

b. Busa

d. Tepung kering

36. Prosedur yang paling tepat dalam pengoperasian gulungan selang
pemadam kebakaran adalah dengan cara...
a. Memutar dan menyambungkan katup yang terletak pada pipa penyalur
air ke gulungan selang.
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b. Menyambungkan selang, dan kaitkan dengan pengait karet atau
sejenisnya
c. Memutar katup dan tunggu beberapa menit sampai terdengar bunyi klik,
baru disambungkan dengan selang
d. Jawaban a, b, dan c semua salah

Selamat Mengerjakan
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Kunci Jawaban
Soal Uji Coba

1.

C

21. C

2.

C

22. A

3.

D

23. D

4.

C

24. A

5.

B

25. B

6.

D

26. D

7.

B

27. A

8.

C

28. A

9.

A

29. C

10.

C

30. A

11.

A

31. D

12.

C

32. A

13.

B

33. C

14.

B

34. D

15.

D

35. A

16.

B

36. D

17.

B

37. A

18.

A

38. D

19.

D

39. B

20.

A

40. A
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Kunci Jawaban Soal
1. C

19. C

2. C

20. A

3. D

21. D

4. B

22. A

5. D

23. D

6. B

24. A

7. C

25. A

8. A

26. C

9. C

27. A

10. C

28. D

11. B

29. C

12. B

30. D

13. D

31. A

14. B

32. D

15. B

33. A

16. A

34. D

17. D

35. B

18. A

36. A
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Pertemuan 1
Tujuan Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran peserta didik dapat :
1. Mampu memahami sifat-sifat api
2. Mampu mengetahui klasifikasi api.

Diskusikanlah !
1. Sebutkan 3 unsur yang penyebab kebakaran.
2. Apa yang terjadi apabila salah satu unsur tersebut dihilangkan?
3. Diskusikanlah hal-hal apa saja, yang dapat dilakukan untuk
menghindari terjadinya api, berdasarkan unsur penyebabnya !
4. Berdasarkan gambar di bawah ini, jelaskan masing-masing klasifikasi

dari api !

Gambar. 1

Gambar. 2

Gambar. 3
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Pertemuan 2
Tujuan Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran peserta didik dapat :
1. Mengetahui jenis-jenis alat pemadam kebakaran.

Diskusikanlah !
1. Sebutkan penggolongan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
2. Bagaimana air dapat memadamkan nyala api?
3. Bagaimana karbon dioksida memadamkan nyala api?
4. Mengapa air atau busa tidak sesuai untuk memadamkan nyala api
karena listrik?
5. Mengapa air tidak sesuai untuk memadamkan nyala api yang
disebabkan bahan bakar cair seperti bensin?
6. Apa yang harus dilakukan pada alat pemadam yang telah
digunakan untuk memadamkan nyala api ?
7. Menurut Anda, apa zat padam yang sesuai untuk digunakan pada
kejadian berikut ini?
a. Nyala api pada mesin
b. Nyala api pada kain lap oli.
c. Kertas terbakar didalam tong sampah
d. Ban terbakar
e. Kebakaran pada panel listrik
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Pertemuan 3
Tujuan Pembelajaran :
Pada akhir pembelajaran peserta didik dapat :
7. Mengetahui penempatan alat pemadam kebakaran dengan benar.
8. Mengetahui Penggunaan alat pemadam kebakaran sesuai dengan
prosedur.
9. Melaksanakan seluruh kegiatan pemeliharaan / servis sesuai SOP
(Standard Operation Procedures), undang-undang K 3 (Keselamatan
dan Kesehatan Kerja), peraturan perundang-undangan dan prosedur /
kebijakan perusahaan.

Diskusikanlah !
1. Berdasarkan gambar dibawah ini, jelaskanlah secara singkat cara kerja
dari alat pemadam api ringan !

Gambar 1. Alat pemdam api ringan
2. Mengapa penting menjamin posisi nozel harus “OFF” dan

ditempatkan pada tempat gantungan pada keran utama apabila selang
tidak digunakan?
3. Bagaimana cara menggunakan alat pemadam alat pemadam api?
4. Perhatikan gambar di bawah ini !
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Gambar 1.

Gambar 3.

Gambar 5.

Gambar 2.

Gambar 4.

Gambar 6.

Berdasarkan gambar di atas, urutkanlah 6 langkah keselamatan saat
Anda menemukan kebakaran dan ceritakan dengan bahasa Anda !.
5. Menurut Anda, dimanakah lokasi-lokasi terbaik dalam pemasangan
dan penempatan alat pemadam kebakaran ?
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