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ABSTRAK 

Anggi Subkhan Fitrianto. 2013 “Penerapan Alat Peraga Pada Pembelajaran 

Kompetensi Pemeriksaan Dan Troubleshooting Motor Starter Tipe 

Planetari”. Skripsi. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang. 

 Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 

desain alat peraga sistem starter sebagai alat peraga dalam pembelajaran, (2) 

Bagaimana hasil belajar siswa yang diterapkan dan tidak diterapkan alat peraga 

sistem starter tipe planetari, (3) Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa 

yang diterapkan alat peraga sistem starter tipe planetari jika dibandingkan dengan 

hasil belajar siswa tanpa diterapkan alat peraga sistem starter tipe planetari. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa yang 

diterapkan alat peraga sistem starter lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar 

tanpa diterapkan alat peraga sistem starter tipe planetari. 

 Penelitian ini menggunakan model eksperimen dengan pola Pretest-

Posttest Control Group Design, menggunakan tes sebagai alat pengumpulan data 

penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI TKR SMK 

Muhammadiyah Kudus dengan jumlah 102 siswa. Sampel diambil dengan metode 

kluster, kemudian diperoleh 2 kelas, kelas XI TKR 1 sejumlah 32 siswa sebagai 

kelas eksperimen dan siswa kelas XI TKR 2 sejumlah 32 siswa sebagai kelas 

kontrol. Kelompok eksperimen akan memperoleh pembelajaran menggunakan alat 

peraga sistem starter tipe planetari, sedangkan kelompok kontrol memperoleh 

pembelajaran menggunakan motor starter tipe planetari biasa. Pengumpulan data 

menggunakan metode tes, analisis data menggunakan statistik deskripsi dan uji t. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa rata-rata hasil belajar 

kompetensi pemeriksaan dan troubleshooting motor starter  pada kelompok 

kontrol yang semula 59,78 meningkat menjadi 66,91 atau terjadi peningkatan 

sebesar 7,13 (11,93%). Sedangkan pada kelompok eksperimen rata-rata hasil 

belajar yang semula 57,63 meningkat menjadi 75,97, sehingga terjadi peningkatan 

sebesar 18,34 (31,82%). Hasil analisis uji-t nilai post-test juga menunjukkan  

adanya perbedaan hasil belajar kompetensi pemeriksaan dan troubleshooting 

motor starter, pada nilai thitung = 6,644 > ttabel = 1,67 pada  = 5% dengan dk = 62, t 
berada pada daerah penolakan Ho, maka bahwa ada perbedaan hasil post-test 

antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran dengan media alat peraga sistem starter tipe 

planetari dapat meningkatkan hasil belajar kompetensi pemeriksaan dan 

troubleshooting motor starter. 

 

Kata kunci: penerapan, alat peraga, hasil belajar, pemeriksaan dan    

         troubleshooting motor starter 
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3. Doa tanpa usaha adalah suatu kebohongan, usaha tanpa doa adalah suatu 

kesombongan. 

 

 

 

PERSEMBAHAN: 

1. Bapak dan Ibuku tersayang yang 

senantiasa mendukungku dan 

mencurahkan kasih sayang yang tulus 

kepada penulis  

2. Keluarga besarku tercinta yang 

senantiasa memberikan doa dan 

dukunganya 

3. Semua teman-temanku 

4. Almamaterku UNNES 

 

 



 

 

vi 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji bagi Allah atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nyalah 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu 

dengan segala kekurangan dan ketidakmampuan yang ada pada peneliti, 

ijinkanlah peneliti pada kesempatan ini mengucapkan terimakasih yang tulus dan 

ikhlas kepada: 

1. Bapak Drs. Mohammad Harlanu, M.Pd, Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin 

penelitian guna memperlancar penyelesaian skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Muhammad Khumaedi, M.Pd, Ketua Jurusan Teknik 

Mesin Universitas Negeri Semarang. 

3. Bapak Wahyudi, S.Pd., M.Eng, Ketua Program Studi Pendidikan 

Teknik Mesin. 

4. Bapak Drs. Abdurrahman, M.Pd, Dosen Pembimbing I. 

5. Bapak Drs. Masugino, M.Pd, Dosen Pembimbing II. 

6. Bapak Drs. Suratno, Dosen Penguji Netral. 

7. Bapak Purwanta Agung, S.Pd, Kepala SMK Muhammadiyah 

Kudus. 

8. Bapak Sinngih Munarko, S.Pd, Ketua LAB Otomotif SMK 

Muhammadiyah Kudus. 

9. Bapak Iswanto, ST, Guru Otomotif SMK Muhammadiyah Kudus.  



 

 

vii 

 

10. Guru dan Staf Karyawan SMK Muhammadiyah Kudus, yang turut 

memberi dukungan pada saat penelitian. 

11. Rekan-rekan yang selalu memberikan bantuan dan memacu 

semangat. 

 Penulis hanya dapat memohon kepada Allah agar semua pihak yang telah 

membantu penyelesaian skripsi ini diberikan pahala yang sebesar-besarnya. 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun akan diterima agar skripsi ini menjadi lebih baik. Akhirnya penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.  

 

       Semarang,    April 2013 

 

 

       Penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

DAFTAR ISI 

 Halaman 

HALAMAN JUDUL  ...................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI……………. ................................  ii 

ABSTRAK ....................................................................................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................  iv 

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN  .......................................  v 

KATA PENGANTAR  .................................................................................  vi 

DAFTAR ISI  ................................................................................................  viii 

DAFTAR TABEL ........................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR  ...................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN  ...............................................................................  xiii 

BAB I PENDAHULUAN  .........................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah  ..........................................................  1 

B. Batasan Masalah  ......................................................................  3 

C. Rumusan Masalah .....................................................................  4 

D. Tujuan Penelitian  .....................................................................  5 

E. Manfaat Penelitian  ...................................................................  5 

F. Penegasan Istilah  ......................................................................  6 

BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS  ....................................  9 

A. Landasan Teori  ........................................................................  9 

1. Proses Belajar Mengajar ....................................................  9 

a. Hakikat Belajar ...........................................................  9 



 

 

ix 

 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar .................  10 

2. Media Pembelajaran ..........................................................  14 

3. Motor Starter Tipe Planetari……………. .........................  17 

a. Cara Kerja Motor Starter Konvensional…….. ...........  18 

b. Cara Kerja Sistem Gigi Planetari…… ........................  20 

c. Pemeriksaan Komponen Motor Starter ......................  22 

d. Analisis Kerusakan Motor Starter Tipe Planetari…… 26 

e. Pengujian Motor Starter Tipe Planetari…… ..............  31 

B. Kerangka Berfikir  ....................................................................  33 

C. Hipotesis  ..................................................................................  34 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  ................................................  35 

A. Populasi dan Sampel .................................................................  36 

1. populasi ..............................................................................  33 

2. sampel ................................................................................  33 

B. Variabel Penelitian ....................................................................  36 

C. Rancangan Penelitian…………….. ..........................................  37 

D. Langkah-Langkah Eksperimen  ................................................  40 

E. Metode Pengumpulan Data  ......................................................  41 

1. Metode Dokumentasi .........................................................  41 

2. Metode Tes  .......................................................................  41 

F. Uji Coba Instrument Test ..........................................................  43 

1. Validitas Instrumen…… ....................................................  43 

2. Reabilitas…………….. .....................................................  44 



 

 

x 

 

3. Tingkat Kesukaran Soal………………… .........................  45 

G. Teknik Analisis Data ................................................................  46 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ..........................  50 

A. Hasil Penelitian .........................................................................  50 

1. Hasil Uji Tes Awal ............................................................  51 

2. Hasil Uji Tes Akhir ............................................................  51 

a. Uji Normalitas Data ......................................................  54 

b. Uji Homogenitas Data ...................................................  54 

c. Uji Perbedaan Data Post-Test .......................................  55 

B. Pembahasan ..............................................................................  57 

BAB V PENUTUP .......................................................................................  62 

A. Simpulan  ..................................................................................  63 

B. Saran  ........................................................................................  61 

DAFTAR PUSTAKA  ..................................................................................  62 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  .........................................................................  63 

 

  



 

 

xi 

 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

 

Tabel 1. Control Group Pretest-Posttest Design ...........................................  37 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas ...........................................................................   44 

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas……………….. ..............................................  42 

Tabel 4. Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal ...................................................  46 

Tabel 5. Hasil Uji Kesamaan Data Pre-Test ..................................................  50 

Tabel 6. Deskripsi Data Hasil Post-Test ........................................................  51 

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Data ................................................................  53 

Tabel 8. Hasil Uji Homogenitas Data ............................................................  54 

Tabel 9. Hasil Uji Perbedaan Post-Test .........................................................  55 

Tabel 10. Peningkatan Hasil Belajar……………… ......................................  56 

  



 

 

xii 

 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 1.  Aliran Kelistrikan Motor starter ..................................................  19 

Gambar 2.  Gigi Planetari...............................................................................  21 

Gambar 3.  Damping Device ..........................................................................  22 

Gambar 4.  Pemeriksaan Komutator ..............................................................  23 

Gambar 5.  Mengukur Diameter Komutator ..................................................  23 

Gambar 6.  Pemeriksaan Segmen...................................................................  24 

Gambar 7. Pemeriksaan Field Coil ................................................................  24 

Gambar 8. Pemeriksaan brush .......................................................................  25 

Gambar 9. Pemeriksaan brush Holder ...........................................................  25 

Gambar 10.Pemeriksaan Plunger ...................................................................  25 

Gambar 11.Test Sirkuit Terbuka Pull-in coil .................................................  26 

Gambar 12. Test Sirkuit Terbuka hold- in coil ..............................................  26 

Gambar 13. Pengujian Pull-in coil……………………… ............................  31 

Gambar 14. Pengujian Hold-in coil…………………… ...............................  32 

Gambar 15. Pengujian Kembalinya Pinion…………….. ..............................  32 

Gambar 16. Alur Penelitian............................................................................  38 

Gambar 17. Alat Peraga .................................................................................  39 

Gambar 18. Grafik Peningkatan Hasil Belajar ...............................................  52 

 

 

 



 

 

xiii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Daftar Nama Siswa Uji Coba Validitas dan Reabilitas 

Lampiran 2. Daftar Nama Kelas Eksperimen 

Lampiran 3. Daftar Nama Kelas Kontrol 

Lampiran 4.  Soal Uji Coba Instrumen Penelitian 

Lampiran 5. Kisi-kisi instrumen soal 

Lampiran 6.  Kunci Jawaban 

Lampiran 7. Tabel Analisis, Reliabilitas 

Lampiran 8.  Data Hasil PreTest-PostTest 

Lampiran 9. Uji Normalitas pre-test Kelompok Eksperimen 

Lampiran 10. Uji Normalitas post-test Kelompok Eksperimen 

Lampiran 11. Uji Normalitas pre-test Kelompok Kontrol 

Lampiran 12. Uji Normalitas post-test Kelompok Kontrol 

Lampiran 13.Uji Kesamaan Dua Varians Pre-test 

Lampiran 14.Uji Kesamaan Dua Varians Post-test 

Lampiran 15. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Hasil Pre-test  

Lampiran 16. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Hasil Post-test 

Lampiran 17. Tabel Harga Kritik dari r Product Moment 

Lampiran 18. Tabel Uji Normalitas 

Lampiran 19. Tabel Uji T-Test 

Lampiran 20. SILABUS 

Lampiran 21. Uji Kelayakan  



 

 

xiv 

 

Lampiran 22. Surat Keterangan Penelitian 

Lampiran 23. Surat Keterangan Membuat Alat 

Lampiran 24. Lampiran Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan bagian dasar dari kehidupan setiap manusia, sebab 

tanpa disadari setiap manusia selalu melaksanakan aktivitas belajar didalam 

semua kegiatan yang dilakukannya. Belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan 

dan dikerjakan (Anni dkk, 2007: 2). Belajar mengacu pada perubahan perilaku 

yang terjadi sebagai akibat dari interaksi antara individu dengan 

lingkungannya. 

Menurut Arsyad (2007: 1) belajar adalah suatu proses yang kompleks 

yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu 

terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkunganya.  

Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan utama dalam keseluruhan 

proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian tujuan 

pendidikan banyak bergantung pada kualitas pelaksanaan proses belajar 

mengajar. Sekolah sebagai lembaga pendidikan berkewajiban memberikan 

kesempatan belajar seluas-luasnya kepada siswa untuk mengembangkan 

potensi dirinya seoptimal mungkin. Namun tidak semua siswa mencapai hasil 

belajar sesuai dengan yang diharapkan. 

Proses belajar mengajar merupakan proses interaksi antara guru/ pengajar 

dan siswa di dalam kelas. Proses interaksi tersebut terdapat proses 

pembelajaran yang berlangsung akibat adanya kesatuan materi, media, guru/ 

pengajar, siswa, dan konteks belajar. Proses belajar mengajar yang baik adalah 
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proses belajar yang mengena pada sasaran melalui rancangan kegiatan yang 

sistematis. Dalam proses ini sangat diperlukan keaktifan kedua belah pihak 

yaitu guru/pengajar dan siswa. 

Lembaga pendidikan merupakan lembaga yang bertugas untuk 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar 

diharapkan peserta didik dapat menerima ilmu yang telah disampaikan oleh 

pendidik. Identifikasi bahwa peserta didik telah menerima ilmu dan 

memahaminya dapat dilihat dengan hasil belajar. Dalam penyampaian sebuah 

materi akan lebih baik dengan menggunakan alat peraga dan dikaitkan dengan 

kehidupan nyata, apalagi dalam bidang teknik. Tentunya hal itu dianjurkan 

dalam penyampaian sebuah materi oleh para pendidik, agar siswa dapat 

menerima ilmu yang diberikan oleh guru. 

Siswa SMK Muhammadiyah Kudus dalam pencapaian hasil ketuntasan 

belajar mata pelajaran  memperbaiki sistem starter dan pengisian, pada siswa 

kelas XI TKR hanya sebagian yang mencapai nilai KKM, sedangkan sebagian 

lagi nilainya masih dibawah KKM (nilai pelatihan soal selama PPL di SMK 

Muhammadiyah Kudus). Karena minimal angka pencapaian hasil ketuntasan 

nilai belajar siswa adalah 70, untuk itu perlu diadakan peningkatan agar 

diperoleh hasil yang maksimal. Dalam mata pelajaran memperbaiki sistem 

starter dan pengisian nilai kompetensi yang kurang adalah nilai kompetensi 

pemeriksaan dan troubleshooting motor starter tipe planetari, karena kurangnya 

media pembelajaran dan tidak adanya alat peraga sistem starter tipe planetari. 

Sedangkan yang dimiliki oleh jurusan teknik otomotif hanyalah dua unit  motor 
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starter tipe konvensional, satu unit motor starter tipe reduksi, dan satu unit 

motor starter tipe planetari. Berdasarkan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 

di SMK Muhammadiyah Kudus pembelajaran tentang motor starter khususnya 

tipe planetari mengalami masalah, karena tentunya empat unit motor starter 

tersebut tidak bisa melayani kegiatan belajar mengajar secara maksimal. 

Permasalahan lain yang timbul siswa sangat sulit mengetahui dan 

memahami cara pemeriksaan dan analisis kerusakan motor starter khususnya 

tipe planetari, karena belum adanya alat peraga motor starter tipe planetari. 

Sehingga kemampuan menganalisis kerusakan motor starter tidak dapat dicapai 

dengan baik. Diharapkan dengan adanya alat peraga ini dapat membantu 

pemahaman siswa tentang cara-cara pemeriksaan dan cara mengetahui 

kerusakan sistem motor starter khususnya tipe planetari.  

Permasalahan dan uraian di atas yang membuat penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan alat peraga pada 

pembelajaran kompetensi pemeriksaan dan troubleshooting motor starter tipe 

planetari”. 

B. Pembatasan Masalah 

Hal-hal yang mempengarui hasil belajar diantaranya adalah guru, murid, 

lingkungan dan juga media. Media itu sendiri jenisnya bermacam-macam 

seperti gambar, alat peraga, papan tulis, buku, animasi, film dan sebagainya. 

Sedangkan media yang dipakai dalam penelitian ini adalah alat peraga. Untuk 

menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini, penulis membuat batasan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:  
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1. Pelajaran yang diteliti adalah pelajaran teknik kendaraan ringan yang di 

dalamnya mempelajari sistem motor starter khususnya tipe planetari. 

2. Objek yang akan diteliti adalah siswa  kelas  XI TKR SMK Muhammadiyah 

Kudus. 

3. Materi pelajaran dalam penelitian adalah materi memperbaiki sistem starter 

yang didalamnya mengacu beberapa indikator yaitu pengetahuan tentang 

pemeriksaan dan troubleshooting motor starter khususnya tipe planetari. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana desain dan pembuatan alat peraga sistem starter tipe planetari 

untuk pembelajaran? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa yang diterapkan alat peraga sistem starter dan 

tidak diterapkan alat peraga sistem starter? 

3. Apakah ada peningkatan hasil belajar siswa kompetensi pemeriksaan dan 

troubleshooting motor starter tipe planetari yang diterapkan alat peraga 

sistem starter tipe planetari jika dibandingkan dengan hasil belajar siswa 

menggunakan motor starter tipe planetari biasa? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai  

berikut : 

1. Mendesain dan membuat alat peraga sistem starter dan menguji alat peraga 

sistem starter tipe planetari. 
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2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kompetensi pemeriksaan dan 

troublesooting motor starter tipe planetari yang diterapkan dan tidak 

diterapkan alat peraga sistem starter tipe planetari. 

3. Meningkatan hasil belajar kompetensi pemeriksaan dan troubleshooting 

motor starter tipe planetari  siswa sebelum dan setelah menggunakan alat 

peraga  sistem starter tipe planetari. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, 

Para guru, para siswa dan sekolah. Manfaat dari penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi SMK Muhammadiyah Kudus 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan alat peraga 

sistem starter tipe planetari, alat peraga sistem starter tipe planetari dapat 

dijadikan bahan untuk proses belajar-mengajar, dan hasil penelitian ini bisa 

dijadikan bahan evaluasi pendidik. 

2. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan 

pengetahuan dalam bidang penelitian dan untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran dengan alat peraga terhadap hasil belajar siswa. 
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3. Bagi Siswa  

Dengan hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat memperoleh manfaat 

dari penerapan alat peraga motor starter, untuk menambah pemahaman tentang 

motor  starter khususnya tipe planetari, mulai mengetahui prinsip kerja gigi 

planetari, pemeriksaan komponen menganalisa gangguan (troubleshooting), 

dan pengujian motor starter tipe planetari. 

F. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian dalam pemakaian istilah-istilah yang 

berkaiatan dengan judul skripsi ini, maka perlu adanya penegasan istilah -

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

adalah : 

1. Penerapan 

Penerapan mempunyai arti proses, cara, perbuatan menerapkan. (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia: online). Dalam hal ini penerapan berarti 

melaksanakan, memakai, mempergunakan, atau mengaplikasikan hal dalam 

bentuk nyata, dimaksudkan agar dalam kegiatan belajar mengajar dengan 

menggunakan alat peraga sistem starter dapat membantu dalam keberhasilan 

hasil belajar berupa nilai peningkatan pemahaman dan nilai siswa. 

2. Alat peraga sistem starter 

Menurut Nopilar dan Saputro (2011: 2) menyebutkan bahwa panel 

peraga adalah sarana atau media yang dapat membantu mahasiswa dalam 

mengerjakan pelajarannya. Panel peraga dapat memberikan suatu informasi 

dan  berfungsi sebagai tempat pengujian komponen. Jadi dapat disimpulkan 
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bahwa alat peraga yaitu sarana atau media yang dapat membantu mahasiswa/ 

siswa dalam memahami pelajarannya.  

Alat peraga sistem starter merupakan suatu alat bantu yang berupa stand 

sistem starter yang memiliki kesamaan pada kendaraan dan memiliki beberapa 

fungsi yaitu: 1). Memberikan informasi kepada siswa tentang nama komponen 

dan cara kerja sistem starter tipe planetari, 2). Dapat berfungsi sebagai tempat 

analisis kerusakan dan pengujian komponen sistem starter tipe planetari. 

3. Kompetensi  

Kompetensi adalah kemampuan yang secara umum harus dimiliki oleh 

para lulusan. Dalam hal ini kompetensi dasar memperbaiki sistem starter 

dengan tahapan  yang harus dimiliki oleh siswa  diantaranya pemeriksaan 

komponen, troubleshooting, pengujian motor starter tipe planetari. 

4. Pemeriksaan 

Pemeriksaan dalam hal ini adalah pemeriksaan komponen motor starter 

tipe planetari, mulai dari pengamatan secara fisik sampai pengecekan dengan 

menggunakan bantuan alat. 

5. Troubleshooting 

Troubleshooting merupakan deretan kegiatan yang dilakukan untuk 

menganalisa kerusakan atau gangguan yang terdapat pada motor starter. 

6. Motor starter tipe planetari 

Motor starter yang dipergunakan pada kendaraan auto mobil yang 

menggunakan sistem gigi planetari/ planetari gear untuk mengurangi 
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kecepatan putaran armature. Pengurangan kecepatan poros armature dilakukan 

oleh tiga buah gigi planetari/ planetari gear dan satu internal gear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Proses Belajar Mengajar 

a. Hakikat Belajar 

Belajar adalah suatu yang tak terpisahkan oleh manusia, karena dengan 

belajar manusia tersebut mengalami perkembangan dan perubahan sikap 

ataupun cara berfikir mereka. Dalam kegiatan belajar harus memperhatikan 

faktor-faktor pendukung proses belajar tersebut. 

Menurut Syah (2004: 92) belajar adalah tahapan perubahan seluruh 

tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai pengalaman dan interaksi 

dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Sedangkan menurut Uno 

(2008: 55) belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan secara 

sadar untuk menghasilkan suatu perubahan, menyangkut pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. 

Ciri-ciri belajar adalah belajar harus dilakukan dengan sadar dan 

memiliki tujuan, harus merupakan pengalaman sendiri dan tidak dapat 

diwakilkan kepada orang lain, harus merupakan interaksi antara individu dan 

lingkungan. Individu aktif bila dihadapkan pada lingkungan tertentu. Keaktifan 

ini dapat terwujud apabila fasilitas belajar siswa disekolah mendukung seperti, 

buku-buku pelajaran, media pembelajaran, dan gedung sekolah. Belajar harus 

mengakibatkan terjadinya perubahan dalam aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik pada diri orang yang belajar. 



10 

 

 

 

Pembelajaran dapat terjadi dimana saja dan kapanpun, kegiatan 

pembelajaran karena ada kemauan dari kedua belah pihak, sebagai contoh 

kegiatan tersebut pada saat menonton TV ataupun melihat percakapan dari 

seseorang. Pembelajaran adalah pengembangan pengetahuan, keterampilan 

atau sikap baru pada saat individu berinteraksi dengan informasi dan 

lingkungan. 

Dari uraian di atas maka diambil kesimpulan bahwa pembelajaran 

bertujuan membantu siswa agar memperoleh berbagai pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan norma sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa 

tersebut. 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan prilaku yang diperoleh setelah 

mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek pembelajaran perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajaran. Oleh karena itu apabila 

pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan prilaku 

yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Dalam pembelajaran, 

perubahan prilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melakukan 

aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat 

dibedakan 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), yakni kondisi lingkungan 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 materi-materi pelajaran (Syah, 

2004: 132). 
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Anni dkk (2006: 5) menegaskan bahwa, hasil belajar merupakan 

perubahan perilakau yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas 

belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku  tersebut tergantung pada 

apa yang dipelajari oleh pembelajar.  

Hasil belajar yang diukur dalam penelitian ini adalah hasil belajar pada 

ranah kognitif dan ranah psikomotorik. Hasil belajar ranah kognitif berkenaan 

dengan hasil belajar intelektual, yang dinyatakan dengan nilai yang diperoleh 

anak didik setelah menempuh tes evaluasi pada pokok bahasan sistem motor 

starter. 

Menurut Anni dkk (2006: 7-8) ranah kognitif terdiri 6 kategori yaitu: 

1) Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali 

informasi (materi pembelajaran) yang telah dipelajari sebelumnya. 

Pengetahuan ini meliputi pengingatan kembali tentang rentangan materi yang 

luas, mulai dari fakta spesifik sampai teori yang kompleks. Pengetahuan 

mencerminkan tingkat hasil belajar paling rendah pada ranah kognitif.  

2) Pemahaman (comprehension) 

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh dari materi 

pembelajaran. Hal ini ditunjukan melalui penerjemahan materi pembelajaran, 

dan melalui mengestimasikan kecenderungan masa depan. Hasil belajar ini 

berada pada satu tahap di atas pengingatan materi sederhana, dan 

mencerminkan tingkat pemahaman paling rendah. 

3) Penerapan (application) 

Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi 

pembelajaran yang telah dipelajari di dalam situasi baru dan kongkrit. Hal ini 

mencangkup penerapan hal-hal seperti aturan, metode, konsep, prinsip-

prinsip, dalil, dan teori. 

4) Analisis (analysis) 

Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material kedalam 

bagian-bagian sehingga dapt dipahami struktur organisasinya. Hasil belajar 

ini mencerminkan tingkat intelektual leih tinggi daripada pemahaman dan 

penerapa. 

5) Sintesis (syntesis) 

Sintesis mengacu pada kemampuan menggabumgkan bagian-bagian 

dalam rangka membentuk struktur yang baru. Hal ini mencangkuo produksi 

komunikasi yang unik (tema atau percakapan), perencanaan operasional 
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(proposal), atau seperangkat hubungan yang abstrak (skema untuk 

mengklasifikasi informasi). 

6) Penilaian (evaluation) 

Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai 

materi pembelajaran (pernyataan, novel, puisi, laporan) untuk tujuan tertentu. 

Kriteria itu mungkin berupa kriteria internal (organisasi) atau kriteria 

eksternal (relevansi terhadap tujuan) dan pembelajar dapat menetapkan 

kriteria sendiri. 

Hasil belajar ranah afektif berhubungan dengan sikap, minat, emosi, 

perhatian, penghargaan dan pembentukan karakteristik diri. Hasil belajar 

afektif tampak dalam siswa dalam tingkah laku, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru dan teman serta hubungan sosial. 

Hasil belajar ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan, 

kemampuan gerak, dan bertindak. Psikomotorik biasanya diamati pada saat 

siswa melakukan praktikum/percobaan. Hasil belajar ranah psikomotorik 

terdiri dari 5 aspek, yaitu:  

1) Naturalisasi merupakan tingkah laku yang dilakukan siswa dengan sedikit 

mungkin menggunakan energi fisik maupun psikis, gerakan ini dilakukan 

secara rutin. Naturalisasi merupakan tingkat kemampuan paling tinggi 

dalam domain psikomotorik 

2) Artikulasi adalah kegiatan yang mengkodisikan gerakan dengan membuat 

urutan yang tepat dan mencapai harapan yang ditentukan. Artikulasi 

merupakan kinerja dari proses praktik. 

3) Ketepatan adalah kecermatan, proporsi dan kepastian yang lebih tinggi 

dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan 

dibatasi sampai pada tingkat minimum. 
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4) Manipulasi merupakan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, 

penampilan, dan gerakan-gerakan untuk menampilkan kinerja. Pada tingkat 

ini siswa menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk tidak hanya 

meniru tingkah laku saja. 

5) Peniruan terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan. Mulai memberi 

respons serupa dengan yang diamati. Mengurangi koordinasi dan kontrol 

otot-otot saraf. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak 

sempurna. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 

1) faktor-faktor stimuli belajar, 2) faktor-faktor metode belajar termasuk 

media, dan 3) faktor-faktor individual. Dari beberapa faktor yang telah dibagi 

menjadi tiga diatas, faktor yang paling berpengaruh dalam kegiatan belajar 

adalah faktor individu yang berupa motivasi, karena bagaimanapun hebatnya 

alat peraga yang digunakan dalam kegiatan belajar, tidak akan diterima jika 

individu tersebut mengalami suatu masalah sehingga akan mengurangi 

motivasi dalam belajar. 

Meskipun dalam kegiatan pembelajaran terdapat banyak sekali faktor 

yang mempengaruhi tentang hasil belajar dari siswa, faktor media 

pembelajaran juga sangat penting, karena media pembelajaran dapat 

menyajikan peristiwa yang komplek, rumit, berlangsung sangat cepat atau 

lambat menjadi lebih sistematik dan sederhana. Dalam  penelitian ini media 

atau alat peraga yang dikembangkan digunakan menjelaskan  prinsip kerja, 
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pemeriksaan komponen, analisis kerusakan, dan pengujian. Dengan demikian 

siswa dapat memahami materi motor starter tipe planetari. 

2. Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medium yang secara harafiah berarti 

tengah, perantara, atau pengantar (Fathurrohman dan Sutikno, 2009: 65). 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat serta kemauan peserta didik sehingga proses 

belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif 

(Sukiman, 2012: 29). Maka media pembelajaran dalam hal ini adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari guru ke siswa 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat sehingga 

proses belajar terjadi. 

Hamalik (1986) dalam Azhar Arsyad (1997: 15) mengemukakan bahwa 

pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa. 

Ada beberapa fungsi media pembelajaran, menurut Kemp dan Dayton 

(1985: 28) dalam Sukiman (2012: 39) media apabila digunakan untuk 

perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya 

mempunyai fungsi sebagai: (1) Memotivasi minat atau tindakan, (2) 

Menyajikan informasi, dan (3) Memberi instruksi. 
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Media pembelajaran ini merupakan alat bantu dalam kegiatan 

pembelajaran untuk mempermudah dalam penyampaian suatu materi yang sulit 

dipahami oleh peserta didik. Media pembelajaran ini biasanya disajikan dalam 

berbagai bentuk seperti meja, miniatur ataupun  berupa panel gambar yang 

dapat menjelaskan materi yang disampaikan. 

Alat peraga merupakan salah satu media visual yang dapat didefinisikan 

sebagai alat bantu untuk mendidik atau mengajar, agar materi yang diajarkan 

oleh guru mudah dipahami oleh anak didik. Dengan penggunaan peraga 

bahan pembelajaran yang semula abstrak akan menjadi lebih konkrit dan 

lengkap. Adapun fungsi alat peraga dalam proses pembelajaran, antara lain: 

a) Membangkitkan motivasi belajar. 

b) Mengulang apa yang telah dipelajari. 

c) Menyediakan stimulus belajar. 

d) Mengaktifkan respon peserta didik. 

e) Memberikan pengertian nyata tentang suatu pengetahuan. 

f) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam menyajikan materi. 

Penggunaan alat peraga dengan benar dan sesuai dengan materi 

pembelajaran akan memberikan manfaat yang besar bagi pendidik dan peserta 

didik, antara lain : (a) Memberikan dasar pengalaman konkret. (b) Memberikan 

realitas, sehingga mendorong adanya belajar mandiri. (c) Memberikan hasil 

belajar yang permanen. 

Pembelajaran menggunakan alat peraga mempunyai kelebihan tersendiri 

jika dibandingkan dengan pembelajaran model lainnya, karena pembelajaran 
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dengan menggunakan alat peraga mengharuskan siswa secara langsung 

mengamati dan mempraktikkan materi yang didapatkannya, sehingga alat 

peraga mempunyai kelebihan bagi pendidik dan peserta didik, yaitu: (a) Siswa 

dituntut untuk aktif dan kreatif dalam pembelajaran, (b) Siswa lebih tertarik 

dan termotivasi belajar, (c) Siswa tidak akan merasa jenuh dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Disamping memiliki kelebihan, penggunaan alat peraga pada proses 

pembelajaran  juga mempunyai beberapa kelemahan, di antaranya: (a) 

Persiapan dalam pembuatan alat peraga relatif membutuhkan waktu cukup 

lama, (b) Membutuhkan biaya tambahan untuk pembuatan alat peraga. 

 Alat peraga motor starter tipe planetari merupakan peraga untuk 

mengajar mengenai prinsip kerja, pemeriksaan komponen, analisis atau 

mengidentifikasi kerusakan, dan pengujian pada motor starter tipe planetari. 

Sehingga dalam penggunaannya peraga ini memudahkan dalam penyampaian 

khususnya tentang materi sistem motor starter tipe planetari. 

 Alat peraga yang dimaksud adalah suatu stand sistem motor starter tipe 

planetari. Pada stand tersebut menggunakan suatu meja dengan beberapa 

komponen yang penting untuk sistem motor starter, tetapi tidak merubah 

prinsip kerja pada sistem motor starter tersebut dalam kendaraan. Sehingga alat 

peraga tersebut memiliki prinsip kerja yang sama dengan prinsip kerja motor 

starter khususnya tipe planetari yang ada pada kendaraan umum. Peraga  motor 

starter tipe planetari menggunakan motor starter dengan rangkaian komponen- 

komponen motor starter untuk mengetahui prinsip kerja gigi planetari, cara 
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pemeriksaan komponen, cara menganalisis kerusakan, dan pengujian motor 

starter tipe planetari. 

3. Motor starter  tipe planetari 

Motor starter merupakan alat yang akan mengubah energi listrik menjadi 

energi mekanik yang digunakan untuk memutar poros engkol (Sumarsono, 

2012: 32). Motor starter adalah suatu sistem yang berfungsi untuk memutar 

crankshaft sampai mesin dapat hidup. Untuk melakukan tugas ini, start motor  

merubah energi listrik dari aki menjadi energi mekanis (gerakan berputar). 

Fungsi motor starter yang dikehendaki adalah dapat memutar mesin 

secukupnya untuk memperoleh putaran minimal dalam usaha menghidupkan 

mesin. 

Mesin tidak dapat start sebelum melakukan siklus operasionalnya 

berulang-ulang yaitu langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Motor starter 

minimal harus dapat memutarkan mesin pada kecepatan minimum yang 

diperlukan untuk memperoleh pembakaran awal. Kecepatan putar minimum 

yang diperlukan untuk menghidupkan mesin berbeda tergantung pada kondisi 

dan struktur operasinya tetapi pada umumnya 40-60 rpm untuk motor bensin, 

dan 80-100 rpm untuk motor diesel. Motor starter harus dapat menghasilkan 

momen yang besar dari tenaga yang kecil yang tersedia pada baterai. Dengan 

momen yang besar ini diharapkan dapat memutar poros engkol dan dapat 

mengabutkan bahan bakar sehingga mesin dapat hidup dengan mudah.  
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Perkembangan motor starter sendiri sampai saat ini ada tiga tipe yaitu 

konvensional, reduksi, dan planetari. Meskipun motor starter berbeda-beda, 

tetapi fungsi dan prinsip kerjanya sama.  

a. Cara kerja motor starter 

Saat kunci kontak diputar ke posisi START arus baterai mengalir 

melalui hold-in coil ke massa. Arus listrik juga mengalir masuk ke pull-in 

coil, field coil dan terus ke massa melalui armature. Selanjutnya, hold-in coil  

dan pull-in coil membentuk gaya magnet dengan arah yang sama. Ini karena 

arah arus yang mengalir pada kedua kumparan tersebut sama. 

Langkah berikutnya adalah contact plate (plunger) akan bergerak ke 

arah penutup main switch dalam waktu yang sama drive lever menggerakkan 

pinion gear ke arah posisi berkaitan dengan ring gear. Oleh karena arus yang 

mengalir ke field coil pada saat itu relatif kecil, maka armature berputar 

lambat dan memungkinkan perkaitan pinion dengan ring gear menjadi 

lembut. Pada kondisi ini contact plate belum sepenuhnya menutup main 

switch. 

Bila pinion gear sudah berkaitan penuh dengan ring gear contact plate 

akan mulai menutup main switch. Arus dari pull-in coil tidak dapat mengalir, 

akibatnya contact plate akan ditahan oleh kemagnetan hold-in coil saja. 

Bersamaan dengan itu, arus yang lebih besar mengalir dari baterai ke field 

coil terus ke armature ke massa melalui main switch. Akibatnya motor starter 

dapat menghasilkan momen puntir yang besar untuk memutar ring gear.  
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Saat Kunci Kontak kembali  ke posisi ON, main switch dalam keadaan 

belum membuka atau belum bebas dari contact plate. Ketika itu arus listrik di 

dalam motor starter yang masuk ke pull-in coil dan hold-in coil diatur untuk 

menghasilkan arus listrik yang berlawanan. Ini sengaja dilakukan untuk 

menghasilkan arah gaya magnet yang berlawanan sehingga keduanya saling 

"membutuhkan". Kondisi ini mengakibatkan timbulnya kekuatan return 

spring yang dapat mengembalikan contact plate ke posisi semula. Dengan 

demikian drive liver menarik pinion gear lepas dari perkaitan. 

 

 

 

 Terminal C 

 

 

Gambar 1.  Aliran Kelistrikan Motor Starter 

(Sumarsono, 2012: 35) 

b. Cara kerja sistem gigi planetari 

Dewasa ini ada tiga macam motor starter yang digunakan pada 

kendaraan auto mobil yaitu motor starter konvensional, planetari, dan reduksi. 

Motor starter tipe planetari adalah motor starter yang menggunakan planetari 

gear untuk mengurangi kecepatan putaran armature. Pengurangan kecepatan 

poros armature dilakukan tiga buah planetari gear/ gigi planetari dan satu 

internal gear/ ring gear. 

Kunci kontak 

Field Coil 

Baterai 

  

Terminal 50 
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Cara kerja dan aliran arus motor starter model planetari sama dengan 

cara kerja motor starter tipe konvensional. Perbedaannya hanya pada 

penyaluran tenaga putar yang dihasilkan. Pada motor starter tipe 

konvensional tenaga putar dari armature lansung diteruskan ke kopling stater, 

sedangkan pada tipe planetari putaran armature diteruskan ke sistem gigi 

planetari untuk menurunkan putaran sekaligus menaikkan momen.  

Pengurangan kecepatan poros armature dilakukan oleh tiga buah gigi 

planetari dan satu Internal gear/ ring gear. Apalabila poros armature 

berputar, maka gigi planetari akan berputar dengan arah sebaliknya yang 

selanjutnya menyebabkan internal gear berputar. Akan tetapi karena internal 

gear terikat, gigi planetari itu sendiri akhirnya berputar didalam internal gear. 

Karena gigi planetari terpasang pada poros gigi planetari, maka putaran gigi 

planetari akan menyebabkan poros gigi planetari berputar juga. Perbandingan 

gigi antara poros armature dengan gigi planetari dan internal gear adalah 11 : 

15 : 43 yang menghasilkan reduksi sekitar 4, mengurangi kecepatan putaran 

pinion gear 1/4 dari putaran sebenarnya. Keuntungan dari penurunan putaran 

ini adalah naiknya torsi atau tenaga putar menjadi 4 kali lipat dibandingkan 

dengan tenaga putar pada armature.  

A =Gigi poros armature (11) 

  B = 3 buah gigi planetari (15) 

                                                                 C = Internal gear/Ring gear (43) 

 

Gambar 2. Gigi planetari 

Jumlah gigi poros armature dan gigi planetari pada motor starter tipe 

planetari: (1) Jumlah gigi poros armature adalah 11 gigi, (2) Jumlah gigi 
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planetari adalah 15 gigi, (3) Jumlah Internal gear/Ring gear adalah 43 gigi, 

(4) Jumlah pinion gear adalah 11 gigi. Perbandingan putaran antar sistem gigi 

planetari: 

1. Perbandingan putaran dari gigi poros armature yang berjumlah 11 gigi, 

dengan gigi planetari yang berjumlah 15 gigi:   = 1,4 (Apabila poros 

armature berputar 1,4 kali, gigi planetari akan berputar 1 kali.) 

2. Perbandingan putaran antara gigi planetari yang berjumlah 15 gigi,  

dengan gigi Internal gear yang berjumlah 43 gigi:  = 2,9 (Apabila 

gigi planetari berputar 2,9 kali, maka gigi planetari akan memutari 

internal gear 1 kali.) 

3. Apabila poros armature berputar sekitar 4 kali, maka pinion gear akan 

berputar 1 kali. (1,4 x 2,9 = 4,06) 

Internal gear biasanya dipasang mati, tetapi bila momen yang 

diberikan kestarter terlalu besar, maka internal gear pada akhirnya akan 

berputar untuk membuang momen yang berlebihan dan mencegah kerusakan 

pada armature dan bagian-bagian lain. Internal gear diikatkan dengan clutch 

plate dan clutch plate didorong oleh spring washer. Bila momen yang 

berlebihan membawa internal gear, clutch plate akan menambah gaya dorong 

spring washer dan berputar sehingga internal ikut berputar. Dengan cara 

itulah momen yang berlebihan dapat diredam. 
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      Gambar 3. Damping Device 

(Toyota Service Training Vol. 15 starter system Step 2, 1994: 18) 

c. Pemeriksaan komponen motor starter tipe planetari 

Tidak hidupnya motor starter dapat disebabkan oleh rusaknya 

bagian-bagian sistem starter tersebut (Daryanto, 2005: 386). Pemeriksaan 

komponen bertujuan untuk mengetahui komponen yang mengalami 

kerusakan. 

1) Armature Coil 

a. Pemeriksaan komutator dari kemungkinan sirkuit yang terbuka 

Memeriksa hubungan antar segmen-segmen komutator 

menggunakan multitester. Jika ada segmen yang tidak berhubungan, 

maka armature segera diganti (Daryanto, 2004: 50). 

b. Pemeriksaan bahwa komutator tidak berhubungan dengan massa. 

Memeriksa bahwa tidak ada hubungan antara komutator dengan 

armature core dengan menggunakan multitester. Jika terdapat 

hubungan, maka komutator harus segera diganti. 
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Gambar 4. Pemeriksaan Komutator 

(Toyota Service Training Vol. 15 starter system Step 2, 1994: 33) 

2) Komutator 

a. Pemeriksaan permukaan komutator dari kemungkinan kotor atau 

terbakar. Jika keadaan permukaan kotor atau terbakar,  dibersihkan 

dengan amplas. 

b. Pengukuran diameter komutator. Diameter standar : 28 mm, 

diameter limit : 27 mm. Jika diameter komutator kurang dari harga 

minimum, armature segera diganti. 

 

 

 

Gambar 5. Mengukur Diameter Komutator 

(Toyota Service Training Vol. 15 starter system Step 2, 1994: 34) 

c. Pemeriksaan segmen 

Memeriksa semua segmen dan keadaannya harus bersih dan 

terbebas dari bahan-bahan asing. Kedalaman undercut standar: 0,6 

mm, kedalaman undercut limit : 0,2 mm. Jika kedalaman undercut 

kurang dari harga minimum, perbaiki dengan menggunakan daun 

gergaji dan dihaluskan sisi luarnya. 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pemeriksaan Segmen 

(Sumarsono, 2012: 46) 

3) Field Coil 

a. Pemeriksaan Field Coil dari kemungkinan sirkuit yang terbuka 

Memeriksa hubungan antara kabel brush pada field coil 

menggunakan multitester. Jika tidak ada hubungan, maka field frame 

diganti. 

b. Pemeriksaan bahwa field coil tidak berhubungan dengan massa 

Memastikan bahwa antara ujung field coil dari field frame tidak 

ada hubungan. Jika ada hubungan, maka field frame diganti. 

 

 

 

Gambar 7. Pemeriksaan Field Coil 

(Toyota Service Training Vol. 15 starter system Step 2, 1994: 34) 

3. Brushes 

a. Pengukuran panjang sikat (brushes): 

Jika panjang sikat kurang dari ukuran limit (12 mm-16 

mm), sikat harus diganti. Sikat yang baru diganti harus di 
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ampelas terlebih dahulu untuk mendapatkan persinggungan 

yang tepat. 

 

 

 

Gambar 8. Pemeriksaan Brushes 

(Toyota Service Training Vol. 15 starter system Step 2, 1994: 36) 

b. Pemeriksaan isolasi brush holder: 

Menggunakan multitester, dipastikan bahwa brush holder 

positif tidak berhubungan dengan brush holder negatif. Jika 

berhubungan, brush holdernya diperbaiki atau diganti. 

 

 

 

Gambar 9. Pemeriksaan Brush Holder 

(Toyota Service Training Vol. 15 starter system Step 2, 1994: 36) 

4. Magnetic switch 

a. Pemeriksaan plunger 

Mendorong plunger ke dalam dan dibebaskan. Plunger 

harus segera kembali keposisi semula. 

 

 

 

Gambar 10. Pemeriksaan Plunger 

(Toyota Service Training Vol. 15 starter system Step 2, 1994: 35) 
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b. Melakukan tes sirkuit terbuka pull-in coil 

Memeriksa hubungan antara terminal 50 dengan terminal 

C menggunakan multitester.  Jika tidak ada hubungan, magnetic 

switch harus diganti. 

 

 

 

Gambar 11. Tes Sirkuit Terbuka Pull-In Coil 

(Toyota Service Training Vol. 15 starter system Step 2, 1994: 35) 

c. Melakukan tes sirkuit terbuka hold-in coil 

Memeriksa hubungan antara terminal 50 dengan switch body 

menggunakan multitester. Jika tidak ada hubungan, magnetic 

switch segera diganti. 

 

 

 

 

Gambar 12. Tes Sirkuit Terbuka Hold-In Coil 

(Toyota Service Training Vol. 15 starter system Step 2, 1994: 35) 

d. Analisis kerusakan  motor starter tipe planetari 

        Troubleshooting merupakan deretan kegiatan yang dilakukan untuk 

menganalisa kerusakan atau gangguan yang terdapat pada motor starter. 

Gangguan yang sering terjadi pada motor starter adalah: 

Massa  

 Continue 

Terminal 50 
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1) Saat kunci kontak diputar ke posisi START, motor starter tidak 

bekerja (pinion gear tidak bergerak keluar dan motor starter tidak 

berputar). 

Apabila kunci kontak pada posisi START, ternyata mesin tidak 

dapat berputar. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor :  

a. Kunci kontak rusak 

Jika poin ST  rusak karena terbakar, aus, gesekan yang 

menyebabkan hubungan antara terminal ACC dengan IG maka ST 

menjadi terputus. Akibat yang timbul arus tidak akan mengalir ke  

terminal 50 dan magnetic switch kembali tidak bekerja, sehingga 

motor starter tidak dapat berputar. Untuk mengatasinya, perbaiki 

ignition switch dan kalau perlu ganti ignition switch. 

b. Keadan baterai 

Tegangan yang dibutuhkan untuk memutarkan motor starter tidak 

kurang dari 9,6 volt. Jika tegangan dibawah 9,6 volt, maka baterai 

di kategorikan lemah. 

c. Terminal 50 pada motor starter putus atau lepas 

Dengan putus atau lepasnya terminal 50 , maka arus untuk 

menggerakan magnetic switch tidak ada, contact plate tidak 

menghubungkan terminal 50 dan C, sehingga motor stater tidak 

berputar. Untuk mengatasinya perbaiki terminal 50 dan kalau perlu 

ganti magnetic switch. 

d. Kabel yang menghubungkan antar terminal terputus 
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Apabila kabel yang menghubungkan antara baterai terputus, maka 

arus tidak akan bisa mengalir. Contohnya jika kabel terminal 30 

rusak ( kawatnya banyak yang putus ) kemungkinan arus baterai 

tidak dapat dialirkan dengan sempurna ke field coil melalui 

terminal 30 dan terminal C, sehingga field coil tidak menimbulkan 

kemagnetan. Daya putar tidak dapat dihasilkan oleh motor starter, 

karena tidak terjadi perpotongan garis kerja magnet dengan 

armature coil. Untuk mengatasinya perbaiki kumparan dari 

terminal 30 dan ganti field coil bila perlu. 

2) Kunci kontak diputar ke posisi START, menyebabkan pinion bergerak 

keluar dengan suara “klik”, tetapi motor starter tetap diam atau tidak 

mau berputar. 

Gangguan seperti ini biasanya terdapat pada motor starter, sistem 

kelistrikan sampai keterminal 30. 

a. Terminal 30 motor stater 

Ukur tegangan antara terminal 30 motor starter dengan 

massa, pada saat kunci kontak pada posisi start tegangan yang 

harus 8 volt atau lebih, apabila hasil pengukuran dibawah harga 

tersebut, maka periksa kabel antara terminal baterai dan terminal 

30. Jika kabel dalam kondisi rusak maka gantilah dengan kabel 

yang baru. 

b. Mengecek tegangan terminal baterai 
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Periksa kerak atau kotoran pada terminal baterai, lakukan 

pengukuran tegangan terminal baterai menggunakan multitester. 

Jika tegangan kurang dari 9,6 V, maka lakukan pengisian ulang / 

ganti. 

3) Saat kunci kontak diputar keposisi START, pinion akan bergerak 

keluar masuk berulang-ulang ( bergerak bolak- balik ). 

Bergeraknya pinion gear bergantung pada kerjanya magnetic 

switch, sedangkan magnetic switch sangat bergantung pada tegangan 

baterai. Hold-in coil berfungsi sebagai penahan contact plate setelah 

pull-in coil bekerja pada saat kunci kontak start, sihangga contact 

plate menghubungkan arus yang besar dari terminal 30 ke terminal C 

lalu dilanjutkan ke field coil,  dan motor starter menghasilkan putaran. 

Hold-in dalam hal ini putus, contact plate tidak tertahan walaupun 

pull-in coil bekerja sehingga hanya dihasilkan gerakan maju mundur 

oleh pinion dan tidak mengahsilkan putaran. 

4) Saat kunci kontak diputar ke posisi START, akan menyebakan pinion 

gear bergerak keluar, starter berputar, dan menimbulkan suara yang 

berisik yang tidak wajar tetapi mesin tidak mau berputar. 

Masalah ini biasanya disebabkan oleh pinion gear atau ring gear 

dan mekanisme pengurangan kecepatan ( planetary gear atau internal 

gear ) yang rusak. Jika ditemukan kerusakan maka komponen tersebut 

harus diganti  harus diganti. 
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5) Motor starter terus bekerja meskipun kunci kontak telah dikembalikan 

ke posisi ON dari posisi START. 

Faktor – factor yang menyebabkan motor stater berputar terus adalah : 

a) Ignition switch ( kunci kontak ) 

Dalam hal ini motor starter berputar terus walaupun ignition 

switch sudah dikembalikan ke posisi ON dari ST dapat disebabkan 

oleh beberapa hal, misalnya : mekanisme kunci kontak rusak, apabila 

kunci kontak diputar dari posisi ST ke O  kemagnetan pada switch 

terjadi melalui terminal 50, sehingga pull dan hold in coil 

menimbulkan kemagnetan yang akhirnya menghubungkan contact 

plate dengan terminal 50 dan C. Motor starter akan tetap hidup dan 

memutarkan mesin, walaupun mesin sudah hidup. Jika kunci kontak 

rusak maka hubungan antar terminal tidak tertera seperti gambar 

diatas, jadi kemungkinan motor starter hidup akan terus terjadi 

karena arus yang mengalir ke terminal ST atau ke magnet switch 

tetap ada, walaupun kunci kontak pada posisi ON. Untuk 

mengatasinya perbaiki atau ganti kontak. 

b) Gerakan plunger macet.  

Macetnya gerakan plunger dapat disebabkan oleh lemahnya 

pegas pengembali. Waktu kontak ke posisi ON, arus baterai tidak 

mengalir ke hold-in coil, akibatnya magnetic switch off dan pegas 

pengembali ( return spring ) akan mengembalikan plunger ke posisi 

semula. Jika pegas lemah, kembalinya plunger kurang sempurna, 
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contct plate dan pinion tetap menempel, arus yang besar tetap 

mengalir ke field dan armature coil terus ke massa, sihingga motor 

starter tetap berputar. Untuk mengatasinya periksa plunger dang anti 

pegas pengembali. 

d. Pengujian motor starter tipe planetari 

Jika terjadi masalah pada sistem stater, maka perlu dilakukan 

pengecekan dan pengujian motor stater. Motor stater harus dilepas 

untuk diuji.  

Langkah-langkah pengetasan pada motor starter dilakukan sebagai 

berikut:  

1) Pengetesan pull-in coil  

 

 

 

 

Gambar 13. Tes Pull-In Coil 

(Toyota Service Training Vol. 15 starter system Step 2, 1994: 30) 

a) Lepas kabel kumparan medan dari terminal C  

b) Hubungkan positif baterai ke terminal 50 dan negative baterai ke   

         terminal C dan bodi  

c) Gigi pinion harus bergerak maju, jika tidak bergerak ganti 

solenoid. 

2) Pengetessan hold-in coil  
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Gambar 14. Tes Hold-In Coil 

(Toyota Service Training Vol. 15 starter system Step 2, 1994: 30) 

 

a) Pada saat gigi pinion maju (seperti pengetesan diatas) lepaskan   

         kabel negative dari terminal C.  

b) Gigi pinion harus tetap maju , jika gigi pinion kembali ke posisi   

semula, ganti solenoid  

3) Pengetesan kembalinya pinion  

 

 

 

 

 

Gambar 15. Tes Kembalinya Pinion 

(Toyota Service Training Vol. 15 starter system Step 2, 1994: 30) 

a) Lepas kabel negative dari bodi  

b) Gigi pinion harus kembali ke dalam. Jika tidak kembali ganti   

           solenoid. 

4) pengetesan motor stater tanpa beban  

a) Hubungkan kabel negative baterai ke bodi motor stater  

b) Hubungkan kabel positif bateai ke ampere meter dan kaki    
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     ampere meter lainnya ke terminal 30, kemudian ke terminal 50. 

c) Motor stater harus dapat berputar dengan lembut dan gigi pinion   

           bergerak keluar. 

B. Kerangka Berfikir 

 Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang melibatkan 

antara pemberi materi dan penerima materi. Dimana belajar merupakan 

proses memperoleh pengetahuan sehingga mampu mengubah tingkah laku 

manusia, sedangkan mengajar adalah proses penyampaian materi 

pengetahuan oleh pemberi materi dan penerima materi. 

Mata pelajaran memperbaiki sistem starter dan pengisian merupakan 

mata pelajaran praktik. Proses belajar mengajar di SMK Muhammadiyah 

Kudus pada mata pelajaran sistem starter dan pengisian khususnya pada 

motor starter tipe planetari masih kurang dari penggunaan alat peraga. Hal ini 

menyebabkan keterbatasan pemahaman siswa. Untuk meningkatkan 

pemahaman dan ketrampilan siswa diperlukan suatu media atau alat peraga 

yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. Tujuan dari penggunaan 

alat peraga adalah memberikan materi yang dapat diterima oleh siswa. 

Penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran ini betujuan untuk 

menambah keaktifan dan kreatifitas siswa, karena alat peraga akan 

memberikan ketertarikan dan kemudahan kepada siswa dalam mempelajari 

materi yang diajarkan. Diharapkan pemberian materi dengan menggunakan 

alat peraga ini, siswa akan lebih menguasi materi tentang pemeriksaan dan 

troubleshooting motor starter tipe planetari. 
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Alat peraga motor starter tipe planetari merupakan alat peraga yang 

didesain untuk mempermudah siswa dalam pembelajaran motor starter 

khususnya pada kompetensi pemeriksaan dan troubleshooting motor starter 

tipe planetari. Dengan demikian diharapkan alat peraga motor starter tipe 

planetari ini dapat meningkatkan motivasi dan kekreatifan siswa pada mata 

pelajaran memperbaiki sistem starter dan pengisian. 

C. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat dirumuskan hipotesis kerja 

adalah: Ada peningkatan hasil belajar siswa kelas XI TKR pada pembelajaran 

kompetensi pemeriksaan dan troubleshooting motor starter tipe planetari 

sebelum dan setelah menggunakan media alat peraga. 
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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Secara umum, Populasi diartikan seluruh anggota kelompok yang sudah 

ditentukan karakteristiknya dengan jelas, baik itu kelompok orang, objek atau 

kejadian. Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan sumber data yang 

memungkinkan memberikan informasi yang berguna bagi permasalahan yang 

diteliti (Samsudi, 2009: 40). 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI keahlian Teknik 

Kendaran Ringan SMK Muhammadiyah Kudus tahun ajaran 2012/ 2013, 

yang berjumlah 102 siswa terbagi dalam 3 kelas (TKR1, TKR2, dan TKR3). 

b. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi tersebut (Sugiyono, 2009: 118). 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 64 siswa yang terbagi dalam dua 

kelas/ kelompok, Kelas XI TKR 1 sebagai kelas eksperimen sebanyak 32 

siswa dan Kelas XI TKR 1 sebagai kelas kontrol sebanyak 32 siswa. Teknik 

sampling yang dilakukan adalah teknik sampel kluster, teknik ini disebut juga 

teknik kelompok atau rumpun, dilakukan dengan jalan memilih sampel yang 
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didasarkan pada klusternya bukan pada individunya  (Winarsunu, 2009: 15-

16). 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah ciri atau karakteristik dari individu, objek, peristiwa 

yang nilainya bisa berubah-ubah, sehingga disebut juga ubahan. Variabel 

dapat juga diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek 

penelitian, atau juga berarti faktor - faktor yang berperan dalam peristiwa atau 

gejala yang akan diteliti (Samsudi, 2009: 9).  

 

Variabel dalam penelitian ini merupakan variabel jenis interval, yaitu : 

variabel yang dihasilkan dari pengukuran, yang didalam pengukuran itu 

diasumsikan terdapat unit pengukuran yang sama. Penelitian ini melibatkan 

dua variabel yaitu bebas dan terikat (Samsudi, 2009: 35). 

a. Variabel bebas (x) 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel terikat, disebut juga variabel yang mempengaruhi 

(prediktor). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengunaan alat peraga 

motor starter tipe planetari . 

b. Variabel  terikat (y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (kriterium). Variabel terikatnya 

adalah hasil belajar kompetensi pemeriksaan dan troubleshooting pada 

pelajaran memperbaiki sistem starter dan pengisian. 
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C. Rancangan Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

eksperimen, menurut Arikunto (2006: 3) penelitian eksperimen adalah suatu 

cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja 

ditimbulkan oleh peneliti dan mengeliminasi atau mengurangi atau 

menyisihkan faktor faktor lain yang mengganggu. Eksperimen selalu 

dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat suatu perlakuan.  

Rancangan yang digunakan penelitian ini adalah “Control Group Pre-

test – Post-test Design” digambarkan pada tabel 1: 

Tabel 1. Control Group Pre-test – Post-test Design 

Kelompok Pre-test Treatmen Post-test 

Eksperimen 

Kontrol 

Y1 X1 Y2 

Y1 X2 Y2 

Keterangan : 

Y1 =  Pre-test mata diklat kompetensi memperbaiki sistem starter 

dan pengisian. 

Y2 = Post-test mata diklat kompetensi memperbaiki sistem starter 

dan pengisian. 

X1 = Pembelajaran dengan alat peraga sistem starter tipe planetari. 

X2 = Pembelajaran dengan motor starter tipe planetari biasa. 
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a. Alur Penelitian 

 

 

Gambar 16. Alur Penelitian 
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b. Gambar alat peraga 

 

Gambar 17. Alat peraga sistem starter 

Pembuatan alat peraga: 

1) Persiapan alat dan bahan 

Alat: Satu set kunci pas dan ring, pensil, spidol, obeng, palu, gergaji, 

mistar, dan bor. 

Bahan: Dua buah motor starter tipe planetari, akrilik, besi, kabel, 

saklar, lampu indikator, kunci kontak, cat. 

2) Proses pembuatan 

a. Potong besi sesuai ukuran yang telah direncanakan 

b. Las potongan-potongan besi tersebut sesuai dengan bentuk yang 

telah direncanakan. 

c. Potong akrilik sesuai ukuran yang telah direncanakan. 

d. Gambar pola motor starter dan rangkaian saklar beserta lampu      

indikator pada papan akrilik. 

e. Buat lubang dengan menggunakan mesin bor. 
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f. Pasang motor starter dan kunci kontak pada dudukan yang telah 

terpasang. 

g. Rangkai kabel, saklar dan lampu indikator sesuai dengan desain 

awal. 

h. Beri keterangan pada setiap komponen yang telah dibuat 

i. selesai 

j. Uji  tim ahli 

D. Langkah-langkah Eksperimen 

Agar hasil penelitian bisa maksimal dan berjalan dengan lancar  maka perlu 

dijelaskan langkah-langkah eksperimen, langkah–langkah eksperimen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah;  

1) Pembuatan alat peraga dan diuji oleh tim ahli 

2) Penyusunan soal tes  

3) Validitas soal tes 

4) Pengujian hasil belajar dengan tes (pre-test) 

5) Proses pembelajaran menggunakan alat peraga untuk kelas eksperimen dan 

pembelajaran tanpa alat peraga pada kelas kontrol. 

6) Pengujian hasil belajar dengan tes (post-test) 

7) Membandingkan hasil pre- test dan post-test 

8) Menarik kesimpulan hasil belajar. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang baik dalam sebuah penelitian dipengaruhi 

oleh cara memperoleh data dan harus mengikuti metode dan teknik yang sesuai 

dengan permasalahan penelitian yang dibahas. Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

1. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang – barang 

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

catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2006: 158). Metode ini digunakan 

untuk mendapatkan informasi mengenai daftar nama – nama siswa yang akan 

menjadi sampel dan responden dalam uji coba instrumen penelitian, dan 

mendapatkan data nilai yang kemudian dianalisis dan memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar.  

2. Metode Tes 

Metode ini mengungkap data dengan cara melakukan tes dengan 

pertanyaan - pertanyaan atau perintah yang harus dilakukan oleh responden. 

Tujuanya untuk mengetahui data yang menunjukkan kemampuan atau hasil 

belajar reponden pada tahap pengetahuan (kognitif) dan keterampilan 

(psikomotorik) terhadap kompetensi pemeriksaan dan troubleshooting motor 

starter tipe planetari. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol yang telah ditentukan sebelumnya. 

Dalam penelitian ini tes yang digunakan berbentuk essay dan daftar cek 

(checklist). Tes essay untuk mengukur kemampuan kognitif, dimana siswa 
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harus menjawab pertanyaan dalam bentuk uraian tertulis, sedangkan daftar cek 

(checklist) untuk mengukur kemampuan psikomotorik siswa. 

Essay test yaitu tes yang menghendaki agar testee memberikan jawaban 

dalam bentuk uraian atau kalimat-kalimat yang disusun sendiri (Margono, 

2000: 170). Pada tes bentuk ini jawaban siswa dibatasi dan diarahkan kepada 

hal yang akan diminta dari pertanyaan tersebut. Menurut Purwanto (1986: 81) 

soal essay dimaksudkan untuk mengetahui atau menilai kemampuan siswa 

mengemukakan pendapat dan buah pikiranya dalam bentuk uraian tertulis. 

Pengamatan dengan daftar cek (checklist)  dilakukan ketika proses kegiatan 

berlangsung, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan 

(Samsudi, 2006: 108). Berdasarkan kutipan tersebut, memperkuat penelitian ini 

untuk menggunakan daftar cek (checklist)  ketika kegiatan praktik 

Memperbaiki Sistem Motor Starter dan Komponen-komponennya. 

Dalam penyusunan perangkat tes, langkah-langkah yang ditempuh sebagai 

berikut: 

a) Materi yang akan di tes dibatasi pada aspek-aspek kompetensi 

pemeriksaan dan troubleshooting motor starter tipe planetari yang meliputi 

prisip kerja gigi planetari, pemeriksaan, troubleshooting, dan pengujian 

motor starter tipe planetari. 

b) Menyusun jumlah soal sebanyak 10 butir soal essay  dan 5 daftar cek 

(cheklist). Pilihan soal essay dan daftar cek (cheklist) ini dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

1) Dapat mewakili isi dan keluasan materi. 
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2) Gabungan soal essay dan daftar cek (cheklist) dapat mengukur 

kemampuan kognitif dan psikomotorik siswa. 

Setelah soal disusun, dilakukan uji coba terlebih dahulu agar pengukuran 

dalam penelitian dapat memberikan hasil yang mencerminkan keadaan yang 

diukur. Hal tersebut untuk mengetahui: validitas, reliabilitas, dan taraf 

kesukaran. 10 Soal essay berbobot 50%, dan daftar cek/ cheklist yang 

berjumlah 5 soal berbobot 50% dari nilai maksimal 100. 

F. Uji Coba Instrumen Tes 

Setelah perangkat tes disusun terlebih dahulu soal tersebut diuji cobakan 

dan hasilnya dicatat dengan cermat, dalam hal ini uji coba dilakukan pada 

siswa kelas XI TKR di SMK Muhammadiyah Kudus sebanyak 33 siswa yang 

sudah mendapatkan pembelajaran memperbaiki motor starter dan pengisian. 

Setelah itu soal-soal dianalisa untuk mengetahui soal-soal yang valid, reliabel 

dan memenuhi indeks kesukaran. 

1. Validitas instrumen 

Sebuah instrumen dikatakan valid ababila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Setelah data didapat dan ditabulasikan, maka pengujian validitas 

dilakukan dengan analisis factor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor 

item instrument dengan rumus rumus korelasi product moment pearson. 

                                          

          

                                                                           (Arikunto, 2006: 170)                                                                                                                                                                  
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Keterangan : 

rxy    = indeks validitas antara X dan Y 

N     = jumlah objek uji coba 

X     = nilai dari X (skor tiap item) 

Y     = nilai dari Y (skor yang diperoleh siswa) 

∑X
2
 = jumlah kuadrat nilai X 

∑Y
2
 = jumlah kuadrat nilai Y 

Harga rxy menunjukan indeks korelasi antara dua variabel yang 

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

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

ditunjukan oleh besarnya angka yang terdapat di belakang koma, jika angka 

tersebut terlalu kecil sampai empat angka di belakang koma. Arah korelasi 

yaitu arah yang menunjukan kesejajaran antara nilai X dengan nilai variabel Y, 

sedangkan besarnya korelasi yaitu besarnya angka yang menunjukan kuat dan 

tidaknya kesejajaran antara dua variabel yang diukur korelasinya.  

Butir-butir soal yang disyaratkan harus memiliki muatan faktor > Ftabel dan 

butir-butir soal yang memiliki muatan faktor < Ftabel dinyatakan gugur.  

Tabel 2. Validitas soal ujicoba 

Validitas 

Butir soal 

Nomor soal test 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

rxy 0,460 0,358 
0,369 

0,406 0,456 0,402 0,351 0,352 0,377 0,357 

Ftabel 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 

Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

 

Validitas 

Butir soal 

Nomor soal test 

11 12 13 14 15 

Fxy 0,369 0,368 0,475 0,512 0,507 

Ftabel 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 
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Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid 

2. Reliabilitas 

Untuk mengetahui soal instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data maka soal itu perlu diuji. Reliabilitas 

yang digunakan dalam penelitian  ini adalah reliabilitas dengan rumus Alpha, 

alasan penggunaan rumus ini adalah karena rumus Alpha digunakan untuk tes 

item yang skornya merupakan rentangan beberapa nilai/ berbentuk skala 

   (Arikunto, 2006: 196)                                                                              

Keterangan: 

 r11     = reliabilitas instrumen  

 k   = banyaknya butir soal 

 σt
2  

 = varians total 

Σσb
2
    = skor rata-rata    

 Tabel 3. Reliabilitas ujicoba 

K ∑σb
2
 σt

2
 r hitung r kriteria 

15 

 

54,467 

 

 

121,320 

 

 

0,590 

 

0,344 

Berdasarkan uji coba yang dilakukan diperoleh koefisien reliabilitas 

dengan jumlah varian tiap butir (∑σb
2
) = 54,341 dan varian total (σt

2
) = 

121,320 serta jumlah soal (K) = 15 pada table koefisien relibilitasnya 0,344. 

Untuk memperkuat tingkat koefisien yang telah ditentukan dengan rhitung 

sebesar 0,590 maka instrument tersebut dikatakan reliable. 

Kemudian r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel product 

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

 

   11r  = 
1k

k

t

b

2

)
1

2
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reliabel. menurut Sugiono (2006: 275) jika taraf kesalahan kurang dari 5% 

maka instrument tersebut bisa disimpulkan realiabel dan dapat dipergunakan 

untuk penelitian. 

3. Tingkat kesukaran soal 

 Rumus yang digunakan untuk mengetahui taraf kesukaran: 

 

 

Keterangan: 

TG  = Test gagal 

N   = Jumlah skor maksimum 

Berikut ini perhitungan tingkat kesukaran angket pada butir soal nomor 1. 

TG   = 78 

N   = 198 

Maka: 

  : 0,393   

 

Menurut Hakim dkk, (2009: 106) bahwa kategori kesukaran soal dibagi 

menjadi 3 yaitu 1). 0,00-0,30 soal sulit 2). 0,31-0,70 soal sedang 3). 0,71-

1,00 soal mudah, jadi peneliti menyimpulkan taraf kesukaran sebagai 

berikut: 

  0        -   0,30 = Kategori Soal Mudah 

  0,31   -   0,70 = Kategori Soal Sedang 

  0,71   -   1,00 = Kategori Soal Sukar 

Tabel 4. taraf kesukaran soal 

No soal TK keterangan 

1 0,393 Sedang 

2 0,151 Mudah 

3 0,227 Mudah 

4 0,166 Mudah 

5 0,242 Mudah 

6 0,303 Mudah 

7 0,393 Sedang 

8 0,386 Sedang 

9 0,351 Sedang 
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10 0,266 Mudah 

11 0,257 Mudah 

12 0,454 Sedang 

13 0,196 Mudah 

14 0,404 Sedang 

15 0,303 Sedang 

 

G. Analisis Data 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya data 

yang akan dianalisis sehingga dapat diketahui hasilnya dengan menggunakan 

rumas uji chi kuadrat ( X
2
 ) 

X
2
 = 

k

i Ei

EiOi
1

2

)(
 

Keterangan:  

X
2 
= Chi kuadrat 

Oi = Frekuensi yang diperoleh dari sampel 

Ei = Frekuensi yang diharapkan dari sampel 

k  = Banyaknya kelas interval 

(Sudjana 2005: 273) 

Menurut Sugiyono (2006: 79) Jika harga chi kuadrat hitung lebih kecil 

dari harga chi kuadrat tabel maka distributor data dinyatakan normal, dan bila 

lebih besar dinyatakan tidak normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah kedua kelompok 

mempunyai kemampuan dasar yang sama. Teknik uji kesamaan 2 varians data 

hasil tes dalam penelitian ini menggunakan rumus: 
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                                                                       (Sudjana, 2005: 250) 

Hipotesis uji kesamaan 2 varians adalah sebagai berikut: 

Ho :  =  

Ha :  ≠  

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

diterima apabila Fhitung < Ftabel yang berarti ada kesamaan varians diantara 

kedua kelompok. 

3. Uji Perbedaan dua rata-rata 

Uji ini berfungsi untuk menguji perbedaan rata-rata posttest, peningkatan 

hasil belajar, maupun ketuntasan belajar antara kelompok eksperimen dengan 

kelompok control digunakan uji t. Sebelumnya dilakukan Uji kesamaan dua 

varians dengan rumus:  

Berdasarkan varians yang sama, rumus t-test yang digunakan: 

t =

S

nn

xx

21

21

11
 dengan  S

2
= 

2)(

2
)1(

1
)1(

21

2

2

2

1

nn
SnSn

 

Keterangan: 

x1
= Rata-rata kelompok eksperimen 

x2
= Rata-rata kelompok control 

n1 = Jumlah anggota kelompok eksperimen 

n2 = Jumlah anggota kelompok control 

S1 = Varians nilai tes kelompok eksperimen 
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S2 = Varians nilai tes  

(Sudjana, 2005: 239) 

Pernyataan uji analisis uji t-test adalah ho diterima jika  

– t1-1/2α <  t  <  t 1-½α dengan derajat kebebasan (dk) = ( 1n + 2n -2)  (Sudjana, 

2005: 239). 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Alat peraga sistem starter adalah suatu stand motor starter tipe planetari 

yang berbentuk meja, didalamnya terdapat 2 buah motor starter tipe planetari. 

1. Motor starter pertama dipasang dan diberi nama komonen disetiap 

komponen motor starter. Berfungsi untuk mempermudah siswa dalam 

memahami pereduksian gigi planetari, dan juga digunakan sebagai tempat 

untuk memberikan penjelasan tentang pemeriksaan komponen motor 

starter tipe planetari. 

2. Motor starter yang kedua yaitu rangkaian motor starter dilengkapi dengan 

gambar aliran arus dari setiap komponen sistem starter. Aliran arus dari 

setiap komponen tersebut akan melalui kabel yang dihubungkan dengan 

saklar dan lampu indikator untuk memutus dan menghubungkan .  

Berfungsi untuk: 

a) Menjelaskan arah arus dari baterai menuju kesetiap komponen 

motor starter, karena dilengkapi dengan saklar dan lampu 

indikator, dapat juga berfungsi sebagai media untuk menjelaskan 

diagnosa/ troubleshooting motor starter tipe planetari. 

b) Gambar rangkaian arus dan komponen dapat mempermudah 

pemahaman siswa tentang pengujian pull-in coil dan hold-in coil. 
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1. Hasil uji tes awal (Pre-Test) 

Pre-test pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan 

awal dari kelompok yang diberikan pembelajaran menggunakan alat peraga 

sistem starter tipe planetari dengan kelompok yang diberi pembelajaran 

menggunakan motor starter tipe planetari biasa. Setelah data pre-test diperoleh 

kemudian dilakukan uji-t untuk mengetahui perbedaan kemampuan awal kedua 

kelompok tersebut. 

Tabel 5. Hasil Uji Kesamaan Data Pre-test 

Kelompok Rata-rata thitung ttatbel Kriteria 

Eksperimen 57,63 
-1,19 1,67 

Tidak 

Berbeda Kontrol 59,78 

      

Berdasarkan hasil uji t terhadap data pre-test pada tabel di atas diperoleh 

nilai –ttabel = -1,67 ≤ thitung = -1,19 ≤ ttabel = 1,67 pada  = 5% dengan dk = 62.  

Dari hasil ini dapat diputuskan bahwa sebelum dilakukan pembelajaran 

kedua kelompok memiliki kemampuan awal yang sama. Hasil ini dapat 

dijadikan sebagai acuan bahwa adanya perbedaan pada hasil post-test nantinya 

murni dari hasil perlakuan dan bukan akibat kondisi awal siswa yang berbeda. 

2. Hasil uji tes akhir (Post-Test)  

Analisis tahap akhir dilakukan untuk mengetahui hasil setelah diberikan 

perlakuan terhadap kelas eksperimen. Untuk itu diperlukan tes untuk 

mengambil data hasil belajar siswa. Tes yang dilakukan setelah kelas 

eksperimen diberi perlakuan biasanya disebut post-test. Data post-test tersebut 

kemudian dianalisis dan dibandingkan untuk mengetahui hasil manakah yang 
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lebih baik, apakah kelas kontrol atau kelas eksperimen. Analisis data yang 

digunakan adalah: 

a. Deskripsi data hasil tes akhir (post-test) 

Berdasarkan post-test hasil belajar kompetensi dasar pemeriksaan 

dan troubleshooting siswa kelas XI TKR di SMK Muhammadiyah Kudus  

diperoleh hasil sebagai berikut.  

Tabel 6. Deskripsi Data Hasil Post-test Kelompok  

Eksperimen dan Kontrol 

Kelompok N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Eksperimen 32 65 85 75,97 4,61 

Kontrol 32 50 80 66,91 6,19 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada kelompok eksperimen 

setelah dilakukan pembelajaran menggunakan alat peraga sistem sarter 

memperoleh rata-rata hasil belajar kompetensi pemeriksaan dan 

troubleshooting motor starter tipe planetari sebesar 75,97 dengan nilai 

tertinggi 85, nilai terendah 65 dan standar deviasi 4,61 sedangkan pada 

kelompok kontrol setelah dilakukan pembelajaran menggunakan motor 

starter tipe planetari biasa, memperoleh rata-rata hasil belajar kompetensi 

pemeriksaan dan troubleshooting motor starter tipe planetari sebesar 66,91 

dengan nilai tertinggi 80, nilai terendah 50 dan standar deviasi 6,19.  

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar 

kompetensi pemeriksaan dan troubleshooting motor starter tipe planetari 

pada kelompok eksperimen yang mendapatkan pembelajaran menggunakan 

alat peraga sistem starter lebih tinggi dari kelompok kontrol yang 

mendapatkan pembelajaran menggunakan motor starter biasa. 
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b. Selisih tes awal dengan tes akhir 

Berdasarkan tabel 5 dan 6 dapat diketahui bahwa rata-rata selisih 

hasil belajar kelompok eksperimen sebesar 18,34 lebih besar dari pada 

kelompok kontrol sebesar 7,13. 

Perbedaan rata–rata pre-test, post-test digambarkan dalam bentuk 

diagram batang, maka akan terlihat seperti gambar 18. 

 

Gambar 18. Grafik peningkatan hasil belajar antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

 

Berdasarkan rata-rata hasil tes pada tabel 6 didapatkan nilai rata-rata 

kelompok eksperiman 75,97 lebih besar dari pada nilai rata-rata kelompok 

kontrol 66,91, sehingga dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa 

kelompok yang menggunakan alat peraga lebih baik daripada kelompok 

yang tidak menggunakan alat peraga 
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c. Uji Normalitas Data  

Uji Normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan rumus kolmogorov-smirnov. Data dikatakan normal jika nilai 

signifikansi yang diperoleh lebih besar dari taraf kesalahan 5% atau 0,05. 

Adapun hasil uji normalitas data hasil belajar kompetensi pemeriksaan dan 

troubleshooting motor starter baik dari data pre-test maupun post-test dapat 

disajikan pada berikut. 

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Data 

Sumber Data 2
hitung 

2
tabel Kriteria 

Pre test 
Eksperimen 1,844 11,07 Normal 

Kontrol 3,002 11,07 Normal 

Post test 
Eksperimen 4,242 11,07 Normal 

Kontrol 5,056 11,07 Normal 

Uji kenormalan data pre-test dan post-test kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol yang terangkum pada tabel di atas memperoleh nilai  

2
hitung < 

2
tabel = 11,07 untuk  = 5% dengan dk = 5. Dengan demikian 

dapat dijelaskan bahwa data pre-test dan post-test pada kelompok 

eskperimen maupun kontrol berdistribusi normal. Karena data yang 

diperoleh berdistribusi normal, maka untuk pengujian hipotesis penelitian 

dapat digunakan uji t.  

d. Uji Homogenitas Data  

Uji homogenitas data dalam penelitian menggunakan uji levene’s 

test atau uji F. Data dikatakan homogen jika nilai Fhitung memiliki 

signifikansi lebih besar dari taraf kesalahan 5% atau 0,05. Apabila data hasil 

penelitian homogen, maka untuk perhitungan selanjutnya dapat digunakan 

rumus t pada sedangkan jika tidak homogen dapat digunakan rumus t’. Hasil 
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uji homogenitas data hasil belajar kompetensi dasar pemerisaan dan 

troubleshooting baik pre-test maupun post-test dapat disajikan pada berikut. 

Tabel 8. Hasil Uji Homogenitas Data 

Sumber Data Fhitung Ftabel Kriteria 

Pre-test 
Eksperimen 

1,02 2,049 Homogen 
Kontrol 

Post-test 
Eksperimen 

1,80 2,049 Homogen 
Kontrol  

 

Berdasarkan hasil uji homogenitas data menggunakan uji kesamaan 

dua varians atau uji F pada tabel di atas menunjukkan bahwa untuk data pre-

test dan post-test memperoleh nilai Fhitung < Ftabel  = 2,049  pada  = 5% 

dengan dk = (31:31). Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa data hasil 

pre-test dan post-test homogen sehingga untuk keperluan pengujian 

selanjutnya baik untuk data hasil pre-test maupun data hasil post-test dapat 

digunakan t pada equal variances assumed. 

e. Uji  Data Post-Test 

Hasil uji data post-test hasil belajar kompetensi dasar pemeriksaan 

dan troubleshooting motor starter kelompok eskperimen dan kelompok 

kontrol pada siswa kelas XI TKR di SMK Muhammadiyah Kudus  dapat 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 9. Hasil Uji Perbedaan Hasil belajar pada Kelompok Eksperimen 

dan Kelompok Kontrol 

Kelompok Rata-rata thitung Ttabel Kriteria 

Eksperimen 75,97 
6,644 1,67 Signifikan 

Kontrol 66,91 
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Berdasarkan hasil uji t terhadap data hasil belajar kompetensi dasar 

pemeriksaan dan troubleshooting motor starter siswa kelas XI TKR di SMK 

Muhammadiyah Kudus setelah dilakukan pembelajaran menggunakan alat 

peraga sistem starter tipe planetari pada kelompok eksperimen dan 

pembelajaran menggunakan motor starter tipe planetari pada kelompok 

kontrol diperoleh nilai thitung = 6,644 > ttabel = 1,67 pada  = 5% dengan dk = 

62. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa hipotesis penelitian (Ha) yang 

menyatakan: “Ada peningkatan penguasaan materi siswa kelas XI TKR 

pada pembelajaran memperbaiki sistem starter dan pengisian menggunakan 

alat peraga pada kompetensi pemeriksaan dan troubleshooting”, diterima. 

Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa pada kelas kontrol rata-

rata hasil belajar pada tes pre-test mencapai 59,78 dan setelah diberikan 

pembelajaran menggunakan motor starter tipe planetari biasa meningkat 

menjadi 66,91, sehingga pada kelas kontrol setelah diberikan pembelajaran 

menggunakan motor starter biasa mengalami peningkatan rata-rata 

mencapai 7,13 dan pada kelas eksperimen rata-rata hasil belajar pada tes 

pre-test mencapai 57,63 dan setelah diberikan pembelajaran menggunakan 

alat peraga sistem starter meningkat menjadi 75,97 sehingga pada kelas 

eksperimen setelah diberikan pembelajaran menggunakan alat peraga sistem 

starter mengalami peningkatan rata-rata mencapai 18,34 lebih besar dari 

pada kelas kontrol yang hanya mencapai 7,13. Dari hasil ini dapat dijelaskan 

bahwa penggunaan alat peraga sistem starter efektif untuk pembelajaran 

kompetensi pemeriksaan dan troubleshooting motor starter pada siswa kelas 
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XI TKR karena dengan menggunakan alat peraga sistem starter dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa  juga dapat mengantarkan siswa mencapai 

ketuntasan belajar. 

f. Persentase peningkatan hasil belajar 

Hasil nilai rata-rata pre-test dan post-test siswa kelompok 

eksperimen setelah memperoleh pembelajaan menggunakan media alat 

peraga sistem motor starter tipe planetari dan kelompok kontrol yang 

menggunakan pembelajaran menggunakan motor starter tipe planetari biasa 

dapat dilihat pada tabel 10. 

Tabel 10. Peningkatan Hasil Belajar Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

Kelompok Nilai rata-rata 

Pre-Test 

Nilai rata-rata 

Post-Test 

Peningkatan Persentase 

Peningkatan 

Eksperimen 57,63 75,97 18,34 31,82% 

Kontrol 59,78 66,91 7,13 11,93% 

 

Berdasarkan tabel 10 nampak bahwa terjadi peningkatan rata-rata 

hasil belajar siswa dalam kompetensi pemeriksaan dan troubleshooting 

motor starter setelah memperoleh pembelajaran menggunakan media alat 

peraga sistem motor starter tipe planetari. Nilai rata-rata kelas eksperimen 

yang diperoleh pada pre-test = 57,63 menjadi nilai rata-rata post-test = 

75,97 , dengan demikian terjadi peningkatan sebesar = 18,34 atau 31,82%. 

Pada Tabel 10 juga terlihat bahwa pembelajaran menggunakan 

motor starter biasa juga telah meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

kompetensi pemeriksaan dan troubleshooting motor starter, dari nilai rata-
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rata pre-test = 59,78 menjadi nilai rata-rata post-test = 66,91, dengan 

demikian terjadi peningkatan sebesar = 7,13 atau 11,93%. 

Dari hasil peningkatan rata-rata hasil belajar yang diperlihatkan pada 

tabel 10, peningkatan hasil belajar siswa pada kompetensi pemeriksaan dan 

troubleshooting motor starter yang menggunakan media alat peraga sistem 

motor starter tipe planetari lebih tinggi 19,89 % dari pada pembelajaran 

menggunakan media motor starter tipe planetari biasa. 

Pada kelompok eksperimen yang mendapatkan pembelajaran dengan 

diterapkan alat peraga sistem starter mencapai ketuntasan belajar sebesar 

93,75%. Hasil belajar kelompok kontrol yang mendapatkan pembelajaran 

tanpa alat peraga sistem starter mencapai ketuntasan belajar sebesar 37,5%. 

B. Pembahasan 

Siswa kelas XI TKR di SMK Muhammadiyah Kudus dalam pencapaian 

hasil belajar kompetensi dasar pemeriksaan dan troubleshooting masih banyak 

yang dibawah KKM, untuk memenuhi kriteria kelulusan dalam pembelajaran. 

Penggunaan beberapa media yang tepat dimungkinkan dapat mengatasi 

masalah tersebut. Rendahnya  hasil belajar yang dicapai siswa dalam mata 

pelajaran tersebut diatas disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain 

kurangnya media yang memadai sebagai sarana pembelajaran, sehingga 

Pembelajaran kurang bervariasi yang menyebabkan pemahaman siswa tentang 

cara pemeriksaan dan troubleshooting kurang maksimal. 

 Pemilihan media sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan 

dengan tujuan yang dicapai, merupakan salah satu kunci dari keberhasilan 
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proses belajar mengajar. Media yang digunakan untuk memperlancar 

komunikasi belajar mengajar disebut media pembelajaran. Media merupakan 

alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim 

(guru) kepada penerima pesan (siswa). 

Hasil desain alat peraga sistem starter tipe planetari yang telah 

dirancang dan dibuat sebagai media bantu dalam proses belajar mengajar yang 

sebelumnya telah diujikan kepada tim ahli agar dapat membantu proses 

pemahaman siswa dalam memahami materi sistem starter tipe planetari 

khusunya pada kompetensi pemeriksaan dan troubleshooting, alat peraga ini 

mampu menarik perhatian siswa untuk mengamati, mencoba, dan menganalisa 

sendiri dengan berhadapan langsung pada alat peraga tersebut.  

Hasil analisis tahap awal dari hasil pre-test antara dua kelompok yaitu 

antara kelas kontrol yang diberikan pembelajaran menggunakan motor starter 

tipe planetari biasa, dengan kelas eksperimen yang diberikan pembelajaran 

menggunakan alat peraga motor starter tipe planetari menunjukkan bahwa 

kemampuan awal dari dua kelompok tersebut adalah sama. Sehingga dengan 

tidak adanya perbedaan kemampuan awal maka kedua kelompok tersebut telah 

memenuhi syarat kriteria untuk diberikan penelitian lebih lanjut.  

Hasil analisis deskriptif post-test untuk kelompok yang di berikan 

pembelajaran menggunakan alat peraga motor starter tipe planetari 

menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dari pada kelompok yang 

diberikan pembelajaran menggunakan motor starter tipe planetari biasa. 

Peningkatan ini dimungkinkan dengan pembelajaran menggunakan alat peraga, 
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pembelajaran menjadi lebih variatif dan siswa tidak merasa abstrak lagi dengan 

materi yang disampaikan.  

Pada tes awal (pre-test) nilai rata-rata kelompok eksperimen 57,63. 

Setelah diberi perlakuan dengan alat peraga sistem starter rata-rata hasil belajar 

post-test kelompok eksperimen 75,97, dapat disimpulkan bahwa kelompok 

eksperimen mengalami peningkatan hasil belajar yang signifikan yaitu 18,34. 

Pada tes awal (pree-test) nilai rata-rata kelompok kontrol 59,78. Setelah 

diberi pembelajaran menggunakan motor starter tipe planetari biasa, rata-rata 

hasil belajar post-test kelompok kontrol 66,91, dapat disimpulkan bahwa 

kelompok kontrol mengalami peningkatan hasil belajar yaitu 7,13. 

Khusen (2010: 70) Hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan 

media peraga sistem pengisian sepeda motor terdapat perbedaan yang 

signifikan. Hasil belajar mahasiswa setelah menggunakan media peraga sistem 

pengisian sepeda motor mengalami peningkatan, dapat dilihat dari hasil nilai 

minimum dan maksimumnya mengalami peningkatan dan juga nilai rata-rata 

mengalami peningkatan yang tadinya dibawah nilai 61,00 sekarang nilainya 

telah melebihi nilai 61,00 yaitu sebesar 66,10. 

Perbedaan hasil belajar pada kelas kontrol dan kelas eksperimen cukup 

signifikan hal ini dikarenakan pada alat peraga sistem starter tipe planetari 

memiliki kemudahan untuk mengetahui cara kerja, pemeriksaan komponen, 

troubleshooting, dan cara penggujian motor starter tipe planetari. Kemudahan-

kemudahan yang ada pada alat peraga sistem starter tipe planetari antara lain: 

1).Adanya nama-nama komponen pada setiap komponen motor starter tipe 

planetari, sehingga siswa lebih mudah mengetahui cara kerja  dan pemeriksaan 

komponen motor starter tipe planetari 2).Terdapat pencantuman terminal yang 

ada pada motor starter tipe planetari sehingga siswa dapat mengetahui letak 
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setiap terminal-terminal pada motor starter tipe planetari. 3). Terdapat 

gambaran tentang arah aliran kelistrikan dari baterai menuju ke setiap 

komponen-komponen motor starter sehingga mempermudah siswa mengetahui 

gangguan yang sering terjadi pada motor starter. Sedangkan pada motor starter 

tipe planetari biasa 1). Tidak adanya nama setiap komponen pada motor starter 

tipe planetari 2). Tidak adanya pencantuman nama terminal pada motor starter 

tipe planetari 3). Tidak adanya gambaran arah kelistrikan dari baterai ke setiap 

komponen di dalam motor starter sehingga siswa sulit memahami. Kelebihan-

kelebihan inilah yang dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa sistem 

starter tipe planetari. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari penelitian yang 

mengalami peningkatan yang cukup besar pada kelas eksperimen. 

Melihat berbagai kelebihan yang dimiliki alat peraga di atas sangat 

memungkinkan bagi guru untuk membuat bahan ajar yang menarik  siswa 

dengan menggunakan alat peraga sehingga peran guru secara verbal guna 

menyampaikan materi pembelajaran dapat dikurangi. Namun demikian dengan 

berkurangnya peran guru dalam pembelajara melalui penggunaan alat peraga 

menuntut siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran sebab banyak 

sedikitnya materi yang diserap siswa sangat bergantung pada keaktifan siswa 

dalam melihat dan mempraktikkan materi pelajaran yang dijelaskan melalui 

alat peraga. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Desain alat peraga sistem starter tipe planetari yang telah dirancang, dibuat 

dan telah diujikan pada uji ahli BP DIKJUR dengan indikator : 

1)Memberikan informasi kepada siswa tata cara pemeriksaan komponen 

motor starter tipe planetari, 2)Memberikan informasi tentang 

trounbleshooting/ analisis kerusakan motor starter tipe planetari, 

3)Memberikan informasi tentang cara pengujian motor starter tipe 

planetari di antaranya pengujian pull-in coil, dan pengujian hold-in coil, 

4)Dapat berfungsi sebagai perangkat pembelajaran dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

2. Hasil belajar siswa kelas eksperimen yang menggunakan alat peraga 

sistem starter tipe planetari mendapat rata-rata awal 57,63, meningkat 

31,82% menjadi rata-rata akhir 75,97. Sedangkan kelas yang 

menggunakan motor starter biasa mendapat rata-rata awal 59,78 

meningkat 11,93% menjadi rata-rata akhir 66,91. 

3. Pada kelompok eksperimen yang mendapatkan pembelajaran dengan 

diterapkan alat peraga sistem starter mencapai ketuntasan belajar sebesar 

93,75%. Hasil belajar kelompok kontrol yang mendapatkan pembelajaran 

tanpa alat peraga sistem starter mencapai ketuntasan belajar sebesar 
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37,5%, dan pada nilai thitung = 6,644 > ttabel = 1,67 pada  = 5% dengan dk 

= 62, t berada pada daerah penolakan Ho, maka bahwa ada perbedaan hasil 

post-test antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka saran yang dapat 

direkomendasikan adalah: 

1. Penerapan alat peraga sistem starter tipe planetari dapat digunakan saat 

proses belajar mengajar berlangsung untuk membantu siswa dalam 

pemahaman materi motor starter tipe planetari khususnya kompetensi 

pemeriksaan dan troubleshooting. 

2. Perlu adanya pengembangan dari alat peraga sistem starter tipe planetari 

pada kompetensi pemeriksaan dan troubleshooting, agar dapat digunakan 

dengan sebagai media pembelajaran yang lebih baik lagi. 
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Lampiran 1 

 

Daftar nama siswa uji coba instrumen penelitian kelas XII TKR 1 

 

 

NO NIS NAMA KODE 

1 5951 ABDUL KHAMID U-1 

2 5873 ACHMAD FARITH U-2 

3 5874 ACHMAD MUTTAQIN U-3 

4 5952 ACHMAD SAIQ U-4 

5 5875 ADE ANGGA VERNANDO U-5 

6 5876 ADE DWI HIMAWAN U-6 

7 5953 ADHITYA AGUS SAPUTRA U-7 

8 5954 ADIB AMINUDIN U-8 

9 5913 ADIK SETIA SAPUTRA U-9 

10 5877 ADROI U-10 

11 5955 AGUS SETIAWAN U-11 

12 5914 ALFIN DWI CAHYO U-12 

13 5879 ALFIAN KURNIANTO AJI U-13 

14 5915 ALIF ACHMAD SAROFI U-14 

15 5916 ANGGA SETIAWAN U-15 

16 5956 ANIF SARONI U-16 

17 5957 ARIF SETIAWAN U-17 

18 5958 BAMBANG SUMARTO U-18 

19 5917 BAYU ANGGARA U-19 

20 5959 CHABIB MOCHAMAD LUTHFI U-20 

21 5918 CHAIRUL ANAM U-21 

22 5960 CHOIRUL ANDRE KURNIAWAN U-22 

23 5961 CIPTO MANGUN KUSUMA U-23 

24 5962 DAWAM DZIKRULLOH U-24 

25 5920 DIAN REZAAFRONI U-25 

26 5881 DJUANDA SETIYO WINARDI U-26 

27 5882 DODDY ARDHI SETIAWAN U-27 

28 5883 DWI AGUS WIDODO U-28 

29 5963 EDI MINTARYANTO U-29 

30 5884 EDRIS ZAELANI U-30 

31 5885 EDY PURNAMA U-31 

32 5886 EKA ROMANDONA F. U-32 

33 5886 ERIK KURNIAWAN U-33 
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Lampiran 2 

Kelas Eksperimen (XI TKR 1) 

 

 

 

NO NIS NAMA KODE 

1 6257 ACHMAD SIDIQ E-1 

2 6218 AJIK NUR ROKHMAD E-2 

3 6220 ALI SADIKIN E-3 

4 6221 ALWI ALFIYANTO E-4 

5 6259 AMIR MAHRUS E-5 

6 6222 ANDIKA YULIANTO E-6 

7 6260 ANJAR ISWIDIYANI E-7 

8 6261 ARIKAL MILKI GHUSLA E-8 

9 6263 BOBBY ALFIYANDA E-9 

10 6225 DEBY AFRIAYANTO E-10 

11 6188 ERFAN NGADIARTO E-11 

12 6228 DENY ANDRIYANTO E-12 

13 6272 HAVID EDI KUSUMO E-13 

14 6273 HENDY KURNIAWAN E-14 

15 6274 HERMAWAN SETIADI E-15 

16 6231 IMBANG ARDI PRATAMA E-16 

17 6193 INDRA MACHRUS SAPUTRA E-17 

18 6278 MILA KURNIAWAN E-18 

19 6279 MOHAMMAD MUSTAJIB E-19 

20 6283 MUHAMMAD MUHLASIN E-20 

21 6241 MUHAMMAD NUR SAHID E-21 

22 6201 MUHAMMAD SYAIFUDDIN ZUHRI E-22 

23 6286 NOOR ARIF A. E-23 

24 6203 NOOR HARIYANTO E-24 

25 6244 NOVAL ARDI WINARTA E-25 

26 6287 NOVIAN ARNOL SUGIARTO E-26 

27 6288 NURIS SAYYIDA E-27 

28 6207 ROY OKTAFIANTO E-28 

29 6290 SATRIO BAMBANG P. E-29 

30 6213 SULISTIAN PRABOWO E-30 

31 6294 SYAIFUDIN E-31 

32 6255 SYAIFUL GUNAWAN E-32 
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Lampiran 3 

Kelas Kontrol  (XI TKR 2) 

 

 

 

NO NIS NAMA KODE 

1 6217 ABENG RIYADI C-1 

2 6181 AHMAD MIFTAHUDDIN C-2 

3 6183 ALDO VERNANDO C-3 

4 6184 ALEX DEDI SETIAWAN C-4 

5 6186 BAGUS LEKSONO C-5 

6 6265 DEDY ALFIAN MARDIYANTO C-6 

7 6189 DIAN MAULANA C-7 

8 6267 DICKY NOORDIANSYAH C-8 

9 6229 ERWIN KURNIAWAN SAPUTRA C-9 

10 6230 ERWIN SETYO BUDI C-10 

11 6270 GUNAWAN C-11 

12 6232 INDHA FAISAL C-12 

13 6276 ISMAIL HAIDHAR ARSAD  C-13 

14 6233 JOKO SLAMET C-14 

15 6197 M. ZAENAL ARIFIN C-15 

16 6198 MIFTAH UL HUDA C-16 

17 6235 MOH. KURNIA RAHMAN C-17 

18 6236 MUCHAMMAD FAUZI C-18 

19 6237 MUH. HASAN MAULANA C-19 

20 6199 MUHAMMAD ABDUL GHOFUR C-20 

21 6282 MUHAMMAD MALIS C-21 

22 6200 MUHAMMAD MAULANA IKHSAN C-22 

23 6284 MUHAMMAD PANGESTU HARTONO C-23 

24 6202 MUHAMMAD ULIL FAHMI C-24 

25 6204 MOOR KHAFIF C-25 

26 6289 REDY PRAMUDYA C-26 

27 6205 RISKI SANTOSO C-27 

28 6212 SETIA CANDRA C-28 

29 6293 SURYO PUTRO NUGROHO C-29 

30 6215 UBAEDDILAH AMALUDDIN C-30 

31 6250 ULIL ALBAB C-31 

32 5950 YUSUF WAHYUDI C-32 
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Lampiran 4 

 

KISI-KISI INSTRUMEN TEST 

 

Kompetensi   : Pemeriksaan dan troubleshooting motor 

starter tipe planetari 

Semester  : Genap 

Tahun Ajaran  : 2012/ 2013 

 

Kisi-Kisi instrumen 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Materi Aspek 

hasil 

belajar 

No. soal 

Pemeriksaan dan 

troubleshooting 

motor starter tipe 

planetari 

1. Siswa dapat 

mengetahui 

prinsip kerja gigi 

planetari 

 

2. Siswa dapat 

mengetahui 

langkah-langkah 

pemeriksaan 

motor starter 

 

3. Siswa dapat 

mengetahui 

troubleshooting 

motor starter tipe 

planetari 

 

4. Siswa dapat 

mengetahui 

langkah-langkah 

pengujian motor 

starter tipe 

planetari 

 

 

Prinsip kerja 

gigi planetari 

 

 

 

Pemeriksaan 

komponen 

motor starter 

tipe planetari 

 

 

Menganalisa 

kerusakan 

motor starter 

tipe planetari 

 

 

Pengujian 

motor starter 

tipe planetari 

 

K1 

 

 

 

 

K1 

 

 

 

 

 

K1 

 

 

 

K1 

1 

 

 

 

 

2,3,4 

 

 

 

 

5,6,7,8,9 

 

 

 

 

10 

    K1 = Pengetahuan(knowledge). 
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Kisi-kisi daftar cek/ cheklist 

 

No. STANDAR KOMPETENSI Aspek 

Psikomotori

k 

1.  MENUNJUKKAN KOMPONEN MOTOR STARTER 

a) Magnetic switch/ solenoid 

b) Field coil 

c) Brush/ sikat 

d) Armature/ angker 

e) Gigi planetari 

f) Damping device/ gigi internal gear  

g) Drive lever/ lengan penggerak 

h) Pinion gear 

 

P3 

 PEMERIKSAAN KOMPONEN MOTOR STARTER:  

2.  Pemeriksaan armature 

a) Periksa komutator dari kemungkinan kotor atau terbakar. (bersihkan 

dengan amplas) 

b) Periksa hubungan komutator dengan armature coil. (normal: tidak ada 

hubungan. 

c) Periksa hubungan antar segmen komutator. (normal: saling 

berhubungan) 

d) Periksa armature tidak berhubungan dengan massa 

e) Ukur diameter komutator. (diameter standart: 28mm, diameter limit 

27mm 

 

P2, P3, P5 

3.  Pemeriksaan field coil 

a) Periksa hubungan field coil dengan massa. (normal: tidak ada 

hubungan) 

b) Periksa hubungan antar kabel brush pada field coil. (normal: ada 

hubungan) 

 

P2, P3, P5 

 PENGUJIAN MOTOR STARTER  

4.  Pengujian pull in coil 

a) Lepas kabel kumparan dari terminal C 

b) Hubungkan postif baterai keterminal 50 

c) Hubungkan negatif baterai keterminal C dan body.(normal:gigi 

pinion bergerak maju) 

P2, P3, P5 

5.  Pengujian hold in coil 

a) Lepas kabel negatif baterai dari terminal C 

b) Normal: gigi pinion harus tetap maju 

P2, P3, P5 

P1= Naturalisasi 

P2= Artikulasi 

P3= Ketepatan 

P4= Manipulasi 

P5= Peniruan 
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Lampiran 5 

 

TEST UJI COBA 

 

 

 Kompetensi : Pemeriksaan dan troubleshooting 

motor starter tipe planetari 

 Kelas : XI TKR 

 Tahun  : 2012/2013 

 Aspek : Kognitif 

Petunjuk: 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas! 

1. Bagaimana prinsip pereduksian gigi planetari pada motor starter? 

2. Bagaimana pemeriksaan field coil? 

3. Apa saja yang perlu dilakukan dalam pemeriksaan magnetic switch? 

4. Apa saja langkah pemeriksaan komutator? 

5. Apa yang terjadi pada motor starter, apabila kumparan pull in coil 

terbakar?jelaskan 

6. Apa sebab apabila kunci kontak pada posisi start pinion gear bergerak keluar 

masuk berulang ulang?jelaskan 

7. Apa yang terjadi apabila field coil terbakar/ rusak?jelaskan 

8. Apa langkah pertama yang harus dilakukan, ketika kunci kontak pada posisi 

START tetapi motor starter tidak bekerja?(pinion gear tidak bergerak keluar) 

9. Apa yang terjadi apabila brush habis/ terbakar? 

10. Sebutkan langkah-langkah pengujian hold in coil? 
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Cheklist Praktik Sistem Motor Starter 

No Kegiatan Langkah kerja 
Skor 

tiap 

item 

Cek 

B TB 

1.  Menunjukkan 

komponen 

motor starter 

tipe planetari 

a) Magnetic switch/ solenoid 1   

b) Field coil 1   

c) Brush/ sikat 1   

d) Armature/ angker 1   

e) Gigi planetari 1   

f) Damping device/ gigi internal gear  1   

g) Drive lever/ lengan penggerak 1   

h) Pinion gear 

 

1   

2.  Pemeriksaan 

armature 

a) Periksa komutator dari 

kemungkinan kotor atau 

terbakar.(bersihkan dengan amplas) 

3   

b) Periksa hubungan komutator 

dengan armature coil.(normal:tidak 

ada hubungan. 

3   

c) Periksa hubungan antar segmen 

komutator.(normal:saling 

berhubungan) 

3   

d) Periksa armature tidak 

berhubungan dengan massa 

3   

e) Ukur diameter komutator.(diameter 

standart:28mm, diameter limit 

27mm) 

3   

3.  Pemeriksaan 

field coil 

a) Periksa hubungan field coil dengan 

massa. (normal: tidak ada 

hubungan) 

4   

b) Periksa hubungan antar kabel brush 

pada field coil. (normal: ada 

hubungan) 

4   

4.  Pengujian pull 

in coil 

a) Lepas kabel kumparan dari 

terminal C 

1   

b) Hubungkan postif baterai 

keterminal 50 

5   

c) Hubungkan negatif baterai 

keterminal C dan 

body.(normal:gigi pinion bergerak 

maju) 

5   

5. Pengujian a) Lepas kabel negatif baterai dari 

terminal C 

5   
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hold in coil 

  b) Normal:gigi pinion harus tetap 

maju 

3   

Jumlah 50   

 

Keterangan: B   = Bisa  Point:  B  = Skor masing-masing tiap 

item 

  TB = Tidak Bisa  TB   = 0 

 

*Waktu Maksimal 15 Menit 
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Lampiran 6 

 

KUNCI JAWABAN 

 

 

Aspek= K1 

 

No. 

soal 

kunci jawaban Point  Skor 

mak 

per soal 

1 Pereduksian  putaran poros armature dilakukan oleh tiga buah gigi 

planetari dan satu internal gear/ ring gear. 
2 

6 

 Saat poros armature berputar, gigi planetari akan berputar dengan arah 

sebaliknya 
2 

 selanjutnya menyebabkan internal gear berputar. Karena internal gear 

terikat, gigi planetari itu sendiri yang berputar didalam internal gear. 

Karena gigi planetari terpasang pada poros gigi planetari, maka putaran 

gigi planetari akan menyebabkan poros planetari berputar juga. 

 

2 

2 a. Pemeriksaan field coil dari kemungkinan sirkuit terbuka.( memeriksa 

hubungan antara kabel brush pada field coil,harus ada hubungan) 

2 
4 

 b. Pemeriksaan bahwa field coil tidak berhubungan dengan massa. 

 

2 
 

3 a. Memeriksa hubungan antara terminal 50 dengan terminal C.(Test 

sirkuit terbuka pull in coil) 

2 
4 

 b. Memeriksa hubungan antara terminal 50 dengan body.(Melakukan tes 

sirkuit terbuka hold in coil menggunakan multitester) 

 

2 

 

4 1. a.  Pemeriksaan segmen dari kemungkinan kotor atau terbakar 2 4 
 2. b. Pengukuran diameter komutator.(Standart 28 mm, Limit 27 mm) 

3.  

2 
 

5 Motor starter tidak dapat berputar, dan plunger tidak akan bergerak 2 6 
 Karena tidak ada kemagnetan pada plunger 2  
 sehingga arus dari baterai tidak dapat mengalir ke terminal C 

 

2 
 

6 Kumparan hold in coil rusak atau terbakar 3 6 
 sehingga tidak ada yang menahan plunger  

 

3 
 

7 Plunger dan pinion gear akan bergerak maju, tetapi motor starter tidak 

berputar 

3 
6 

 Karena arus dari baterai tidak akan sampai ke brush dan armature 

 

3 
 

8 a. Mengecek baterai 1 4 
 b. Memeriksa keadaan kunci kontak 1  
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 c. Mengecek tegangan terminal 50 1  
 d. Mengecek kabel-kabel pada motor starter 

 

1 
 

9 a. Plunger dan pinion gear akan bergerak maju, tetapi motor starter tidak 

berputar 

3 
5 

 b. Karena arus dari baterai tidak akan sampai ke armature. 

 

2 
 

10 a. Lepas kabel kumparan medan dari terminal C 2 
5 

 b. Hubungkan positif baterai ke terminal 50 dan negatif baterai ke 

terminal C dan body.(gigi pinion harus bergerak maju) 

3 
 

Total skor 50 50 
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Lampiran 17 
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LAMPIRAN 18 

 

TABEL UJI NORMALITAS 
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LAMPIRAN 19 

TABEL UJI T-TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 24 

   Dokumentasi Penelitian 
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Lampiran 24 

   Dokumentasi Penelitian 

 

 

          Proses pembuatan alat peraga                  Proses pembuatan alat peraga 

 

 

   

              Alat peraga sistem starter               Motor starter tipe planetari biasa 

                      tipe planetari 
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Pre-Test pada Kelompok  

Eksperimen 

Pre-Test pada Kelompok 

Eksperimen 

Treatment pada Kelompok  

Eksperimen 

Treatment pada Kelompok  

Eksperimen 

Post-Test pada Kelompok  

Eksperimen 

Post-Test pada Kelompok 

Eksperimen 


