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ABSTRAK 

 

Ahmad Maulana Izzudin. 2013. Efektivitas Penggunaan Media 

Pembelajaran Video Interaktif Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Praktik 

Service Engine Dan Komponen-Komponennya. Jurusan Teknik Mesin 

Fakutas Teknik Universitas Negeri Semarang. Drs. Masugino, M.Pd dan Drs. 

Agus Suharmanto, M.Pd. 

 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada 

peningkatan hasil belajar yang signifikan, antara siswa yang video interaktif 

engine tune-up EFI dengan hasil belajar siswa yang menggunakan media 

pembelajaran sebelumnya berupa buku New Step 2, buku Praktik STM 

Otomotif, file doc, pdf dan ppt. (2) Apakah video interaktif engine tune-up EFI 

efektif digunakan sebagai media pembelajaran pada proses pembelajaran siswa 

pada kompetensi service engine dan komoponen-komponennya. Penelitian ini 

bertujuan adalah (1) Untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar siswa 

yang signifikan dengan menggunakan media pembelajaran video interaktif engine 

tune-up EFI lebih baik dibandingkan dengan menggunakan media pembelajaran 

sebelumnya. (2) Untuk mengetahui apakah video interaktif engine tune-up EFI 

efektif digunakan sebagai media pembelajaran pada proses pembelajaran 

kompetensi service engine dan komponen-komponennya. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pola Pretest-

Posttest Control Group Design. Populasi pada penelitian ini berjumlah 87 siswa 

dari tiga kelas XI TKR di SMK Negeri 4 Semarang yang menempuh kompetensi 

service engine dan komponen-komponennya. Sampel penelitian diperoleh dengan 

metode random, kemudian sampel yang digunakan sebanyak 29 siswa kelas XI 

TKR 3 sebagai kelas eksperimen dan 29 siswa kelas XI TKR 2 sebagai kelas 

kontrol. Pengumpulan data menggunakan metode check list, analisa data 

menggunakan statistik deskripsi dan uji t. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, bahwa rata-rata hasil studi 

sub-kompetensi service engine dan komponen-komponennya (engine tune-up 

EFI) pada kelompok eksperimen yang semula 67.94 meningkat menjadi 82,46 

atau terjadi peningkatan sebesar 89,65%. Sedangkan pada kelompok kontrol rata-

rata hasil studi yang semula 66,93 meningkat menjadi 74,01, sehingga terjadi 

peningkatan sebesar 58,62%. Adanya peningkatan hasil studi kompetensi service 

engine dan komponen-komponennya (engine tune-up EFI) dengan menggunakan 

video interaktif.  Media pembelajaran video interaktif efektif digunakan pada 

proses pembelajaran kompetensi service engine dan komponen-komponennya 

(engine tune-up EFI). 

Kepada para pengajar direkomendasikan untuk menerapkan pembelajaran 

dengan media video interaktif karena terbukti melalui penggunaan media video 

interaktif dapat meningkatkan hasil belajar kompetensi dasar service engine dan 

komponen-komponennya (engine tune-up EFI). 

 

Kata kunci: efektivitas, video interaktif, engine tune-up EFI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam kehidupan 

setiap individu, yang mempengaruhi perkembangan fisik, dan perkembangan 

jiwa, perkembangan sosial, dan perkembangan moralitasnya. Pendidikan dapat 

dikatakan sebagai suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui usaha pengajaran 

dan pelatihan. Menurut Islamuddin (2012: 4), pendidikan dalam arti luas dapat 

diartikan sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga individu 

memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

Komponen pendidikan dalam penerapannya di sekolah terdiri dari 

berbagai unsur, diantaranya guru, siswa dan materi ajar. Ketiga unsur tersebut 

akan berjalan dan saling mengisi jika metode pembelajaran, jenis media 

pembelajaran dan suasana yang mendukung untuk diadakannya kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan belajar bertujuan untuk mencapai standar pendidikan 

nasional.  

Pendidikan dalam arti luas berarti suatu proses untuk mengembangkan 

semua aspek kepribadian manusia, yang mencakup pengetahuannya, nilai serta 

sikapnya, dan keterampilannya. Tujuan pendidikan merupakan suatu gambaran 

dari falsafah hidup atau pandangan hidup manusia, baik secara perorangan 
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maupun secara kelompok. Selama manusia berusaha untuk meningkatkan 

kehidupannya, baik untuk meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan dan 

mengembangkan kepribadian serta ketrampilannya secara sadar atau tidak 

sadar maka selama itu pendidikan akan terus berjalan. 

 Tujuan pendidikan di SMK untuk meningkatkan kecerdasan 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri 

dan mengikuti pendidikan  lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Pendidikan 

di SMK mengajarkan siswanya untuk belajar dengan mengembangkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan semaksimal mungkin. Sebagai salah satu 

lembaga pendidikan maka SMK Negeri 4 Semarang harus bisa memaksimalkan 

sumber pembelajaran yang ada dan mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. 

Siswa SMK Negeri 4 Semarang dalam pencapaian hasil ketuntasan 

belajar kompetensi service engine dan komponen-komponennya pada pertemuan 

7-10 yang berindikator tune-up EFI mengalami hambatan dalam tentang hasil 

prestasi yang dicapai siswa. Hasil prestasi tersebut sebanyak 37,93% mencapai 

KKM  dan 62,06% tidak mencapai KKM (penilaian selama PPL di SMK 

Negeri 4 Semarang). Rata-rata nilai yang dicapai siswa sebanyak 72,76 dari 29 

siswa di satu kelas. Untuk mencapai kriteria ketuntasan minimal tersebut maka 

perlu diadakannya peningkatan agar memperoleh hasil yang maksimal sesuai 

dengan KKM sebesar 75. Sedangkan untuk pertemuan sebelumnya sudah 

mencapai standar KKM. Agar pertemuan selanjutnya mencapai KKM maka 

perlu adanya perubahan dari media pembelajaran sebelumnya yang digunakan 

dan berbagai aspek pendukung.  
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Kendala yang sering dihadapi siswa ketika disetiap penilaian materi 

pembelajaran ada yang mengalami kegagalan terhadap materi yang telah 

disampaikan sebelumnya. Selama ini dalam pembelajaran di SMK Negeri 4 

Semarang, khususnya pada kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan 

dengan model pembelajaran kontekstual, yaitu model pembelajaran dimana 

siswa dituntut untuk memahami materi yang disampaikan saat proses 

pembelajaran bukan untuk menghafal materi pembelajaran.  

Strategi pembelajaran yang diterapkan dengan menggunakan tiga 

tahapan, yaitu kegiatan awal dengan appersepsi dan pre-test, kegiatan inti 

dengan eksplorasi, elaborasi dan konfimasi serta kegiatan akhir dengan 

membuat rangkuman, membuat laporan dan post-test.  

Pendekatan yang diterapkan dalam pembelajaran disana menggunakan 

pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa. Pendekatan ini menurunkan 

pembelajaran yang berpusat pada sisswa, dimana peran guru lebih 

menempatkan diri sebagai fasilitator. Melalui pendekatan ini, metode yang 

dipakai dalam pembelajaran berupa metode ceramah dan tanya jawab. Dengan 

teknik pembelajaran menggunakan simak dan kerjakan, dimana siswa akan 

mendengarkan apa yang guru sampaikan dengan menggunakan media 

pembelajaran dan selanjutnya siswa melaksanakan praktik service engine dan 

komponen-komponennya.   

Literatur yang digunakan pada pembelajaran kompetensi service engine 

dan komponen-komponennya berupa buku New Step 2, Buku Praktik STM 
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Otomotif dan literatur dari internet yang berupa file doc, pdf maupun ppt yang 

nantinya ditampilkan melalui preview LCD proyektor. Literatur yang 

digunakan kurang luas cakupannya karena sebagian besar berisi materi engine 

konvensional dan sedikit engine hi-tech, sehingga perlu literatur yang lebih 

sehingga dapat menambah pengetahuan bagi siswa, khususnya materi engine 

hi-tech. 

Berdasarkan model pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan 

pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran yang sebelumnya 

telah diterapkan di SMK Negeri 4 Semarang sudah cukup baik. Selain berbagai 

hal tersebut diperlukan media pembelajaran yang menunjang. Dengan 

menggunakan media pembelajaran  sebelumnya berupa buku New Step 2, buku 

Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt. Berdasarkan pengamatan pada 

saat pembelajaran ketika PPL siswa cenderung untuk tidak memperhatikan isi 

materi pembelajaran, terkadang siswa cenderung untuk berbicara sendiri 

dengan temannya. Selain itu juga penggunaan media tersebut cenderung 

seorang guru yang lebih aktif dalam pembelajaran sehingga peran pengajar 

lebih besar dalam pembelajaran. Berdasarkan struktur pembelajaran diatas, 

proses pembelajaran sudah dapat dikatakan baik, tetapi untuk menunjang 

pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan hasil akhir penilaian sesuai 

KKM, maka diperlukan media pembelajaran yang menunjang pembelajaran. 

Salah satu hal yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa pada 

kompetensi service engine dan komponen-komponennya kurangnya media yang 

memadai sebagai sarana pembelajaran, sehingga pembelajaran kurang inovatif, 
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dan kurang menarik bagi siswa akan berakibat sukar siswa untuk memahami 

tentang cara melakukan service engine dan komponen-komponenya (engine 

tune-up EFI) kurang maksimal.  Siswa akan lebih tertarik dan lebih berminat 

dalam belajar jika media pembelajarannya berbeda dengan biasanya, media 

pembelajaran yang interaktif yang sangat diperlukan oleh seorang guru dalam 

pengajarannya agar proses belajar mengajar tidak membosankan. Media 

pembelajaran yang interaktif merupakan alat bantu proses pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan 

menggabungkan inovasi–inovasi yang berbeda agar semakin menarik.  

Salah satu contoh media pembelajaran adalah media pembelajaran video 

interaktif yang berupa media video yang dijadikan alat pembelajaran dengan 

dibuat semenarik mungkin agar penyampaian materi pembelajaran lebih mudah 

dipahami. Penyampaian pembelajaran dengan media berupa video, siswa akan 

lebih tertarik karena semua indra akan terangsang dan cenderung akan 

memperhatikan serta lebih penasaran dengan media yang ada. Pembelajaran 

dengan menggunakan media pembelajaran video interaktif ini merupakan 

pembelajaran inovatif berteori konstruktivisme dan kebermaknaan, dimana 

siswa dituntut untuk mengkonstruk atau membangun apa yang didapatkannya 

melaui indera penglihatan dan pendengaran kemudian menghasilkan sebuah 

makna dari hasil pembelajaran. Keunggulan lain dari media pembelajaran video 

interaktif ini akan meminimalisir fungsi seorang pengajar, sehingga melalui 

media inilah pembelajaran interakif berlangsung dengan adanya interaksi dan 

timbal balik antara media pembelajaran video interaktif dengan peserta didik, 



6 
 

 

dimana media pembelajaran video interaktif akan memancing peserta didik agar 

tertarik pada proses pembelajaran  dan nantinya tanggapan peserta didik akan 

dipaparkan lebih lanjut oleh pengajar. 

Media pembelajaran yang berupa video interaktif sekiranya akan 

membantu siswa dalam pembelajaran praktik service engine dan komponen-

komponennya untuk persiapan pelaksanaan pembelajaran praktik. Media video 

interaktif menjadi salah satu bagian vital dari proses pembelajaran terutama 

dalam pembelajaran yang inovatif. Media pembelajaran ini dalam hal 

mempunyai peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan keberhasilan 

dalam proses pembelajaran. Sebelum dilaksakannya proses pembelajaran perlu 

melakukan persiapan mengajar, diantaranya silabus, RPP, metode pembelajaran, 

media pembelajaran, kisi-kisi dan perangkat evaluasi. Media pembelajaran video 

interaktif merupakan salah satu komponen penentu efektivitas belajar, video ini 

mengubah materi ajar yang berupa teroritis menjadi kegiatan interaktif yang 

menunjukan prosedur pelaksanaan dari materi ajar. Media pembelajaran tersebut 

dikatakan berhasil jika dapat meningkatkan atau mencapai tujuan pembelajaran.  

Standar kompetensi service engine dan komponen–komponennya 

(engine tune-up EFI) merupakan salah satu kompetensi yang harus diselesaikan 

oleh siswa. Kompetensi ini mengajarkan bagainama cara dan pelaksanaan 

perawatan engine dan komponen–komponennya agar kondisinya dapat 

dikembalikan seperti standar dengan melakukan pengecekan, penyetelan dan 

penggantian setiap komponen yang harus diganti karena sudah tidak sesuai 

standar lagi.  
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Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul ”Efektivitas Penggunaan Media 

Pembelajaran Video Interaktif Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Praktik 

Service Engine dan Komponen-Komponennya (Engine Tune-Up EFI)”. 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Setiap kegiatan proses pembelajaran dipengarui beberapa hal terhadap 

hasil belajar tersebut, salah satunya adalah media pembelajaran. Dalam 

penelitian ini menggunakan media pembelajaran video interaktif. Agar 

penelitian ini jelas dan menghindari kesalah pahaman, maka penulis perlu 

membuat batasan masalah yaitu untuk mengetahui apakah media pembelajaran 

video interaktif efektif digunakan dalam pembelajaran kompetensi service 

engine dan komponen-komponennya (engine tune-up EFI) di SMK Negeri 4 

Semarang dengan indikator perawatan battery, perawatan sistem pendingin, 

perawatan saringan udara dan saringan bensin, perawatan ignition coil, 

perawatan busi dan kabel busi, perawatan sistem pelumas, diagnosa engine 

scanner dan tes emisi gas buang. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada peningkatan hasil belajar yang signifikan, antara siswa yang 

video interaktif engine tune-up EFI dengan hasil belajar siswa yang 

menggunakan media pembelajaran sebelumnya berupa buku New Step 2, 

buku Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt. 
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2. Apakah video interaktif engine tune-up EFI efektif digunakan sebagai media 

pembelajaran pada proses pembelajaran siswa pada kompetensi service 

engine dan komponen-komponennya? 

D. TUJUAN 

Tujuan penulis yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar yang signifikan, antara 

siswa yang video interaktif engine tune-up EFI dengan hasil belajar siswa 

yang menggunakan media pembelajaran  sebelumnya berupa buku New Step 

2, buku Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt. 

2. Untuk mengetahui apakah video interaktif engine tune-up EFI efektif 

digunakan sebagai media pembelajaran pada proses pembelajaran kompetensi 

service engine dan komponen-komponennya. 

E. MANFAAT 

Hasil kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

teoritis maupun praktis bagi pendidik, peserta didik, penulis, dan semua pihak 

yang terkait dengan dunia pendidikan, adapun manfaatnya sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Dapat bermanfaat sebagai bahan kajian atau informasi mengenai media 

pembelajaran video interaktif engine tune-up EFI bagi yang 

membutuhkan. 

b. Memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi dalam rangka mensukseskan tujuan proses kegiatan 

pembelajaran di lembaga pendidikan. 
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2. Manfaat praktis   

a. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan pengetahuan bidang penelitian tentang model 

pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar siswa. 

 

 

b. Bagi Sekolah 

Menambah pengetahuan kepada pendidik untuk menggunakan media 

video interaktif engine tune-up EFI dan untuk mengembangkan media 

pembelajaran yang inovatif di sekolah dalam rangka peningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

c. Bagi Siswa 

Penggunaan video interaktif ini dapat menambah pemahaman tentang 

prosedur engine tune-up EFI yang benar dan siswa dapat belajar dengan 

baik karena media ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan perawatan 

kendaraan serta menambah motivasi belajar sehingga akan mencapai hasil 

belajar yang maksimal. 

d. Bagi Jurusan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber bahan ajar baru dan dapat 

dijadikan referensi perpustakaan. 

F. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk memperoleh pengertian yang sama dan menghindari salah 

pengertian tentang istilah–istilah yang dipakai yang berkaitan dengan judul 



10 
 

 

skripsi ini agar pembaca tidak mengalami perbedaan persepsi maka perlu adanya 

penegasan istilah. Selain itu juga penegasan istilah dimaksudkan untuk 

membatasi ruang lingkup penelitian. Adapun istilah-istilah yang perlu diberi 

penegasan ini sebagai berikut: 

 

 

1. Efektivitas 

Efektivitas dalam penelitian ini artinya seberapa jauh tercapainya 

suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan  yang menyatakan seberapa 

jauh target telah tercapai. Di mana semakin besar pencapaian target yang 

dicapai, makin tinggi efektifitasnya atau minimal sebanding antara 

pencapaian target dan usaha tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka untuk 

mencari tingkat efektifitas dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

Efektifitas = Hasil / Usaha > = 1 

(Banama, 2009:1) (http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/ 

pengertian-efektifitas/; 11/2/2013; 07.18 WIB) 

Menurut Drucker dalam Bram (2005: 4), efektifitas merupakan suatu 

pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya, maka efektifitas dapat didefinisikan dengan melakukan 

pekerjaan yang benar.  

Indikator efektivitas dalam hal ini berupa hasil belajar menggunakan 

video interaktif engine tune-up EFI lebih baik, adanya peningkatan yang 

hasil belajar yang signifikan, keaktifan belajar siswa meningkat, hasil 

http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/
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belajar tersebut dapat mencapai KKM, waktu proses  pembelajaran lebih 

cepat, dan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan media relatif murah. 

 

2. Media Pembelajaran Video Interaktif 

Media pembelajaran video interakif artinya media pembelajaran atau 

alat bantu dalam pembelajaran yang berupa video interaktif. Interaktif dalam 

hal ini artinya adanya timbal balik antara media yang disampaikan dengan 

siswa sebagai objeknya sehingga mempengaruhi dan menarik untuk 

pembelajaran karena adanya rangsangan memalui indra siswa serta memiliki 

efek lebih dari materi ajar yang berupa teroritis menjadi kegiatan interaksi 

yang menunjukan prosedur pelaksanaan dari materi ajar service engine dan 

komponen– komponennya (engine tune-up EFI). Kemudian nantinya materi 

pembelajaran akan dijelaskan lebih lanjut oleh pengajar. 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan prilaku yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan 

prilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik (Rifai 

dan Anni, 2009: 85). Menurut Bloom  dalam Sudjana (2011: 22) dalam 

mengklasifikasikan hasil belajar secara garis besar menjadi tiga ranah, yaitu 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 

belajar peserta didik setelah diberi pembelajaran dengan menggunakan 
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media pembelajaran video interaktif yang ditunjukkan dengan hasil belajar 

ranah psikomotor pada akhir pembelajaran, setelah peserta didik 

memperoleh perlakuan dalam proses pembelajaran praktik. Hasil belajar 

bidang psikomotor tampak  dalam bentuk keterampilan, kemampuan 

bertindak individu.  

4. Service Engine dan Komponen–Komponennya (Tune-Up EFI). 

Service engine dan komponen – komponennya (tune-up EFI) merupakan 

salah satu standar kompetensi yang harus ditempuh oleh siswa SMK N 4 

Semarang jurusan TKR. Dalam hal ini kompetensi tune-up EFI merupakan tahapan 

untuk meningkatkan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik di antaranya 

adalah melaksanakan persiapan alat dan k3, diagnosa kerusakan dengan engine 

scanner, melaksanakan perawatan berkala pada sistem pelumasan, sistem 

pendingin, sistem pengapian, battery, saringan udara, saringan bahan bakar, 

ignition coil, melakukan penggantian komponen yang mengalami kerusakan yang 

teridentifikasi menggunakan engine scanner, tes emisi gas buang dan terakhir tes 

jalan kendaraan serta cleaning setelah melaksanakan semuanya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

A. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata “media” berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata “medium”, yang secara harfiah berarti “perantara atau pengantar”. 

Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau 

penyalur pesan. (Djamarah dan Zain, 2010: 120). 

Henich dalam Arsyad (2007: 4) mengemukakan istilah 

medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara 

sumber dan penerima. Jadi, televisi, film, foto, rekaman audio, 

gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya 

adalah media komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-

pesan atau informasi antara yang bertujuan instruksional atau 

mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut 

media pembelajaran. 

Dari paparan diatas maka  media dapat dikatakan sebagai suatu alat 

atau benda yang digunakan oleh pengirim kepada penerima untuk 

menyampaikan pesan atau informasi, sehingga pemahaman penerima tentang 

sesuatu yang diterima akan menjadi meningkat  begitu pula akan 

meningkatkan hasil prestasi belajar.  

2. Pemilihan Media Pembelajaran 

Pentingnya pemilihan media pembelajaran merupakan suatu bagian 

yang tidak terlepas sebelum menggunakan media pembelajaran yang tepat.  

Dalam penggunaanya media mempunyai kriteria dimana media dikatakan 

baik. Menurut Asyhar (2012: 81-82), kriteria media pembelajaran yang baik 
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yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan media adalah sebagai 

berikut: 

a. Jelas dan rapi. 

b. Bersih dan menarik. 

c. Cocok dengan sasaran. 

d. Relevan dengan topik yang diajarkan. 

e. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

f. Praktis, luwes dan tahan. 

g. Berkualitas baik. 

h. Ukurannya sesuai dengan lingkungan belajar. 

Memilih media merupakan bagian yang penting dari proses 

perencanaan pembelajaran dan  benar-benar membantu peserta didik 

mencapai tujuan pembelajaran. Untuk proses pembelajaran agar dapat 

berjalan dengan baik, hendaknya memilih dan menentukan prinsip media 

yang akan digunakan. Menurut Gerlack dan Ely dalam Asyhar (2012: 82-84) 

memberikan lima prinsip. Secara umum, prinsip pemilihan media adalah 

kesesuaian, kejalasan sajian, kemudahan akses, keterjangkauan, ketersediaan, 

kualitas, ada alternatif, interaktifitas, organisasi, kebaruan dan beroriensasi 

siswa. 

3. Media Video Interaktif 

Secara sederhana media video dapat diartikan sebagai lebih dari satu 

media yaitu dapat berupa kombinasi antara teks, grafik, animasi, suara dan 

video. Perpaduan dari beberapa media ini dapat diartikan sebagai media 

pembelajaran berbasis audio-visual dengan pengendali komputer sebagai 

penggerak keseluruhan gabungan media tersebut. Penggabungan ini 

merupakan suatu kesatuan yang secara bersama–sama menampilkan 

informasi dan pesan.  
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Video interaktif dirancang secara khusus sebagai media 

belajar yang efektif. Berisi tuntunan praktis secara tepat sasaran, 

disajikan lewat presentasi audio fisual (gambar dan suara) yang 

dilengkapi dengan suara penuntun berbahasa indonesia yang jelas 

dan mudah dipahami dan dikemas dalam program autorun. 

(Niswa, 2012: 3)  

 

Video interaktif dalam hal ini video untuk memancing siswa pada saat 

pembelajaran. Siswa akan merespon dari apa yang mereka lihat dan dengar, 

sehingga pesan dari isi materi yang terdapat dalam video akan dikonstruksi 

oleh otak siswa dan menimbulkan timbal balik yang berupa pertanyaan-

pertanyaan mengenai materi pembelajaran yang akan menciptakan interaksi 

antara siswa dan pengajar. Berdasarkan hal tersebut video interaktif ini 

merupakan sebuah video pembelajaran yang berfungsi sebagai pemicu atau 

rangsangan belajar agar siswa tertarik dengan pembelajaran dan tidak merasa 

bosan dengan proses pembelajaran dan siswa nantinya daya tangkap terhadap 

materi akan lebih cepat dengan diiringi interaksi antara siswa dan pengajar 

yang sebelumnya telah dipicu melalui pembelajaran menggunakan video 

interaktif. 

Informasi akan mudah dimengerti karena panca indera, terutama 

telinga dan mata digunakan untuk menyerap informasi tersebut. Video 

interaktif ini bertujuan menyajikan informasi dalam bentuk yang 

menyenangkan, menarik, mudah dimengerti dan jelas. Video interaktif dalam 

penelitian ini berisi informasi tentang service engine dan komponen-

komponennya (engine tune-up EFI) dimana akan disajikan video proses 

perawatan ringan engine EFI. 
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4. Prosedur Pembuatan Media Pembelajaran Video Interaktif 

Media pembelajaran yang berupa video interaktif atau yang sering 

disebut sebagai media audio-visual memiliki beberapa tahapan dalam 

pembuatannya. Secara garis besar, prosedur pembuatan media video interaktif 

melalui tiga tahapan kegiatan, yaitu pra produksi, produksi dan pasca 

produksi.  

a. Tahap Pra Produksi 

Dalam proses pembuatan suatu media pembelajaran, pra produksi 

merupakan tahap yang sangat penting karena menentukan keberhasilan 

pada tahap selanjutnya. Kegiatan pada tahap pra produksi meliputi 

penentuan identifikasi program media dengan menggunakan perangkat 

lunak berupa corel video studio pro x4 dan perangkat keras berupa PC, 

penyusunan garis besar isi media video, penyusunan jabaran materi 

media dan penyusunan naskah. 

b. Tahap Produksi 

Tahap produksi merupakan kelanjutan dari tahap pra produksi, 

langkah selanjutnya dalam tahap produksi yaitu dengan, pencarian lokasi 

(hunting), pemilihan pemain (casting), penghitungan dan penyusunan 

anggaran (budgeting) dan pengambilan gambar dan suara dengan 

menggunakan perangkat keras berupa kamera video shoot dan untuk 

penyimpanan data menggunakan perangkat keras berupa PC.  

c. Tahap Pasca Produksi 

Setelah produksi sudah selesai dilakukan, tahap selanjutnya yaitu 

pasca produksi yang merupakan tahap akhir dari pembuatan media video 
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interaktif dengan menggunakan perangkat keras berupa PC dan 

perangkat lunak berupa corel video studio pro x4. Selanjutnya video 

editing, uji kelayakan ahli, dan produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Rancangan Pembuatan Video Interaktif 

B. Belajar dan Pembelajaran 

1. Hakikat Belajar 

Kebutuhan awal manusia yang sangat penting dalam menjalani 

kehidupan ini adalah belajar. Belajar merupakan suatu yang tidak dapat 

ditinggalkan oleh manusia, karena sejak dilahirkan hakikatnya manusia 

melakukan kegiatan belajar.  Belajar merupakan aktivitas yang kompleks 

Penyusunan naskah video dan materi isi video 

Penentuan pemeran dan lokasi  

Pengambilan video 

Konsultasi dengan pakar pembuatan media pembelajaran 

Editing video 

Corel videostudio pro x4 

Suara 

Uji kelayakan video 

Video layak 

Selesai 

Video tidak layak 
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dengan belajar manusia dapat mengalami perkembangan dan perubahan 

sikap serta cara berfikir mereka dari hal yang tidak mengerti menjadi 

mengerti untuk mencapai hasil yang optimal. Skinner dalam Dimyati dan 

Mudjiono (2009: 9) berpandangan bahwa belajar adalah suatu prilaku. Pada 

saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia 

tidak belajar maka responnya menurun. 

Pembelajaran tidak hanya terjadi dalam kelas tetapi juga dapat dalam 

sebuah lingkungan yang dapat mendukung peserta didik untuk lebih 

termotifasi dalam meningkatkan ketrampilan yang dapat dibawa ke 

masyarakat. Dalam kehidupan sehari–hari tanpa disengaja dalam 

berinteraksi juga dapat dikatakan sebagai pembelajaran. 

2. Hakikat Pembelajaran 

Pada tahap berikutnya mengajar adalah proses memberikan 

bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam melakukan proses belajar, 

Sudjana dalam Djamarah dan Zain (2010: 39). Pada hakikatnya proses 

pembelajaran merupakan proses pengaturan yang dilakukan oleh pendidik 

kepada peserta didik. 

Ciri-ciri pembelajaran adalah harus memiliki tujuan untuk 

membentuk suatu perkembangan, ada suatu prosedur yang direncanakan, 

kegiatan belajar ditandai dengan satu materi khusus, ditandai dengan 

aktifitas peserta didik, dalam kegiatan belajar guru harus berperan sebagai 

pembimbing, dalam mengajar harus disiplin serta batasan waktu dan 

evaluasi. Tujuan pembelajaran juga harus didukung agar hasilnya dapat 

optimal. Hal yang dapat mendukung itu seperti materi dan bahan ajar, media 
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pembelajaran, dan kondisi tempat pembelajaran serta subjek pembelajaran 

itu sendiri.  

Proses pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. 

Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. 

Sama halnya dengan belajar, pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu 

proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada 

disekitar anak didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong anak 

didik melakukan proses belajar.  

Tingkat pengalaman pemerolehan hasil belajar dikatakan sebagai 

suatu proses komunikasi. Proses komunikasi inilah yang merupakan proses 

pembelajaran dimana seorang guru menyampaikan pesan atau materi dan 

siswa menerimanya. Proses pembelajaran dapat berhasil dengan baik jika 

siswa dapat memaksimalkan penggunaan alat indra dan guru berupaya 

untuk memberi rangsangan agar materi pembelajaran dapat diproses dengan 

berbagai indera. Semakin banyak alat indera yang digunakan untuk 

menerima materi semakin besar kemungkinan materi tersebut dimengerti 

dalam ingatan. Dengan demikian siswa diharapkan akan menerima dan 

menyerap dengan mudah dan baik materi yang disajikan. 

Belajar dengan menggunakan indera ganda (pandangan dan 

pendengaran) akan memberikan keuntungan bagi siswa. Siswa akan belajar 

lebih banyak daripada jika materi yang disajikan hanya dengan pandangan 

atau hanya dengan pendengaran. Perbandingan pemerolehan hasil belajar 

melalui indera pandang dan indera dengar sangat menonjol perbedaanya, 
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seperti ditunjukan pada kerucut pembelajaran yang dikemukakan oleh Edgar 

Dale sebagai landasan teori penggunaan media dalam pembelajaran. 

 

Gambar 2. Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Berdasarkan paparan tentang pembelajaran menurut kerucut 

pengalaman Edgar Dale maka dapat dikatakan suatu sistem yang komplek 

dan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran akan mencapai hasil 10% 

dengan membaca, 20% dengan mendengar, 30% dengan melihat gambar 

dan menonton video, 50% dengan mengunjungi suatu tempat dan menonton 

demonstrasi, 70% dengan berpartisipasi dalam workshop dan belajar 

kelompok, 90% dengan simulasi model pembelajaran dan presentasi.  

Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran video 

interaktif merupakan cara pembelajaran dimana siswa akan menggunakan 

indera penglihatan dan pendengaran untuk menerima respon dari apa yang 

disampaikan dari isi materi pembelajaran. Pembelajaran ini merupakan teori 

kontruktivisme, yaitu pembelajaran yang diperoleh siswa dikontruksi atau 
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dibangun oleh diri mereka sendiri melalui respon yang didapat oleh indera 

penglihatan dan pendengaran secara sedikit demi sedikit. Secara tidak 

langsung siswa diberi pengalaman yang nyata mengenai apa yang mereka 

lihat dan menimbulkan pembangunan pengetahuan yang lebih bermakna.  

Menurut Trianto (2007: 13), teori konstruktivis ini 

menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan 

mentansformasikan informasi kompleks, mengecek informasi 

baru dengan aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Bagi siswa agar 

benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, 

mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala 

sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-

ide.  

 

Selain dengan teori konstruktivimisme, pembelajaran dengan media 

video interaktif berkaiatan juga dengan teori kebermaknaan. Menurut Dahar 

dalam Tritanto (2007: 25), belajar bermakna merupakan suatu proses 

dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang. 

 Teori kebermaknaan ini terkait dengan masing-masing pribadi siswa 

yaitu dengan munculnya sesuatu yang mengesankan dalam pembelajaran. 

Sesuatu yang mengesankan biasanya menghadirkan makna. Jika 

pembelajaran tidak menimbulkan kesan mendalam terhadap para siswa, 

maka mustahil ada maknanya. Sebaliknya jika dalam pembelajaran 

menimbulkan sebuah makna, maka pemahaman mengenai materi yang 

dibahas dalam pembelajaran akan ditemukan oleh siswa melalui respon aktif 

oleh tubuh dan dapat menemukan makna atau kesan dalam mengikuti 

pembelajaran. Melalui pembelajaran inilah materi yang dipelajari dapat 
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muncul secara sangat kuat dan rasa ingin tahu untuk menguasai materi yang 

dipelajarinya akan tumbuh hebat. 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Sebagai suatu sistem tentu saja kegiatan pembelajaran mengandung 

sejumlah faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil 

belajar. Menurut Rifai dan Anni (2009: 97), faktor- faktor yang memberikan 

kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal dan 

eksternal peserta didik. 

Faktor yang mempengaruhi belajar pada kondisi internal (faktor dari 

siswa) muncul dari keadaan kondisi jasmani (aspek fisiologis)  dan rohani 

(aspek psikologis). Kondisi jasmani yang lemah dapat menurunkan kualitas 

ranah cipta, sehingga materi yang dipelajari kurang mengena. Untuk 

mempertahankan kondisi tubuh yang baik, siswa sangat dianjurkan 

mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Pada umumnya faktor 

ini meliputi tingkat kecerdasan siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa 

dan motivasi siswa. 

Faktor yang mempengaruhi belajar pada kondisi eksternal terdiri dari 

dua macam, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non sosial. 

Faktor lingkungan sosial sekolah meliputi para guru dan teman-teman kelas 

yang mempengaruhi semangat belajar siswa. Selanjutnya, faktor lingkungan 

siswa sendiri meliputi masyarakat, tetangga dan teman sepermainan di 

sekitar tempat tinggal siswa tersebut. Lingkungan sosial yang sangat 

mempengaruhi kegiatan belajar siswa adalah orang tua dan keluarga siswa 

itu sendiri. Sedangkan faktor lingkungan non sosial antara lain gedung 
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sekolah, rumah, fasilitas belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang 

digunakan siswa.      

4. Hasil belajar 

Kegiatan pembelajaran pastinya akan menghasikan suatu tujuan, 

untuk mengetahui berhasil atau tidaknya peserta didik dalam pembelajaran 

diperlukan adanya pelaksanakan penilaian yang berupa hasil proses 

pembelajaran itu sendiri.  

Hasil belajar secara garis besar menjadi tiga ranah, yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Hasil belajar ranah kognitif 

berkenaan dengan  hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek, 

yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sitesis, dan 

evaluasi. Kedua aspek pertama disebut aspek kognitif tingkat rendah dan 

keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. 

Hasil belajar ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 

lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, 

dan internalisasi. 

Hasil belajar ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar 

keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah 

psikomotorik, yaitu gerakan reflek, keterampilan gerakan dasar, kemampuan 

perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, 

dan gerakan ekspresif dan  interpretative. 
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Dari ketiga ranah tersebut ranah psikomotorik yang digunakan 

dalam penelitian ini, karena hasil belajar yang yang diperoleh ditunjukkan 

dengan nilai tes psikomotor pada akhir pembelajaran, setelah peserta didik 

memperoleh perlakuan dalam proses pembelajaran praktik dengan 

kemampuan atau skill. 

Menurut Arikunto (2012: 38), ada satu prinsip umum dan penting 

dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga 

komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran atau KBM 

dan evaluasi. Tringulasi tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai 

berikut: 

Tujuan 

 

  

KBM    Evaluasi 

Gambar 3. Tringulasi Kegiatan Evaluasi 

Evaluasi atau penilaian merupakan bagian yang penting setelah 

pembelajaran, dalam hal ini evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan siswa setelah menerima pembelajaran. Evaluasi harus 

dilakukan secara kontinu agar guru memperoleh gambaran yang lebih jelas 

tentang keadaan siswa. Evaluasi juga harus dilakukan secara luas yang 

mencakup seluruh materi.   



25 
 

 

  Konsep evaluasi pada penelitian ini menggunakan konsep evaluasi 

tes praktik atau tes kerja, dimana penilaian diambil saat siswa melaksanakan 

praktik. Dalam penilaian ini menggunakan format penilaian yang berisi 

rentang sekor dari mulai 0 1, 2, 3, dan 4. Untuk nilai 0 berati tidak baik, 1 

berarti kurang baik, 2 berarti cukup baik, 3 berarti baik dan 4 berarti sangat 

baik. Tahapan evaluasi tes praktik meliputi tiga tahap, yaitu tahap persiapan 

sebelum praktik, tahap pelaksaan praktik dan terakhir tahap hasil praktik. 

Dalam tahap pelaksanaan selain penilaian dari materi, juga terdapat 

penilaian sikap dan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh siswa. Hasil 

evaluasi dari tes praktik ini adalah seberapa banyak perolehan poin yang 

didapatkan ketika tes praktik tersebut. Untuk mengantisipasi terjadinya 

kesalahan dalam penilaian maka diperlukan suatu urutan indikator penilaian 

yang telah disesuaikan dengan materi yang telah diajarkan, sehingga lebih 

mudah dalam melaksanakan pengambilan nilai tes praktik. Nilai dari tes 

praktik tersebut merupakan hasil belajar praktik yang diperoleh selama 

proses pembelajaran sebelumnya. 

C. Pengertian Service Engine dan Komponen-Komponennya (Engine Tune-Up 

EFI) 

Perawatan sebuah kendaraan memang sangat diperlukan untuk menjaga 

kondisi kendaraan itu sendiri. Setelah kendaraan menempuh jarak tertentu dalam 

pemakaiannya, maka diperlukan perawatan. Perawatan yang rutin dilaksanakan 

adalah service engine dan komponen-komponannya atau tune-up. Tujuan dari 

perawatan atau tune-up itu sendiri untuk mengambalikan kondisi kendaraan 
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seperti semula, yaitu agar performa menjadi baik, tenaga bisa maksimal dan 

penggatian komponen-komponen yang memang mengalami kerusakan atau aus. 

Jika ada salah satu komponen yang mengalami kerusakan tetap dibiarkan, maka 

dapat berakibat terjadinya kerusakan yang lebih fatal bahkan komponen yang 

berhubungan dengan komponen yang rusak tersebut akan mengalami kerusakan 

juga. Sehingga tune-up sangatlah penting untuk menjaga kondisi kendaraan agar 

dapat kondisi kendaraan tetap baik dan pengemudi dapat merasakan 

kenyamanan saat berkendara. Tune-up itu sendiri dikategorikan menjadi dua 

tergantung dari kendaraan itu sendiri, yang pertama tune-up engine konvensional 

yaitu perawatan untuk jenis kendaraan yang menggunakan karburator. Kedua, 

tune-up engine EFI yaitu perawatan untuk jenis kendaraan yang telah 

menggunakan EFI. Dalam penulisan penelitian ini tune-up yang akan dibahas 

adalah tune-up EFI, yang merupakan service ringan pada engine EFI setiap 

skala 10.000 KM. EFI itu sendiri merupakan Electrick Fuel Injection atau sistem 

penginjeksian dan pengaturan semua sistem secara elektronik dan diatur secara 

terkomputerisasi.  

Prosedur perawatan engine EFI antara lain: 

a. Perawatan battery 

b. Perawatan saringan udara dan saringan bensin 

c. Perawatan busi dan kabel busi 

d. Perawatan ignition coil assy 

e. Perawatan sistem pelumas 

f. Perawatan sistem pendingin 

g. Diagnosa engine scanner. 
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h. Tes emisi gas buang 

Prosedur perawatan dengan menggunakan engine scanner saat mesin 

hidup yaitu dengan pemeriksaan sensor-sensor yang ada dengan menggunakan 

engine scanner. Dengan engine scanner ini juga dapat mendiagnosa kerusakan 

setiap komponen secara terkomputerisasi dengan ditandai adanya tanda warna 

atau kedipan di engine scanner. 

Sebelum melaksanakan tune-up ada hal yang terpenting yang perlu 

dilakukan, yaitu persiapan perlengkapan k3 dan peralatan-peralatan yang 

diperlukan untuk tune-up. Perlengkapan k3 yang harus ada seperti, wearpack, 

sepatu kulit, sarung tangan, fender cover, pemadam, dan  alat kebersihan. 

Perlengkapan yang diperlukan seperti tool set, hidrometer, battery tester, tempat 

komponen, kompresor udara, SST, kain majun atau lap, kertas gosok atau 

amplas, elektrolit battery, cooler radiator, buku manual dan peralatan lain yang 

dibutuhkan. Selain hal itu ada juga perlengkapan pendukung yang diperlukan 

seperti seperti car lift, jack stand, dan dongkrak. Sebelum melaksanakan tune-

up, tempat terlebih dahulu kendaraan ditempat yang rata atau datar dan aman 

untuk mekanik dan kendaraan itu sendiri. Jika menggunakan car lift, tempatkan 

kendaraan yang tepat dengan pemasangan penyangganya. Pasangkan fender 

cover pada kap depan, samping kanan dan kiri, tempat duduk pengemudi, lantai 

dan steer. 

Ada beberapa prosedur perawatan setelah persiapan diatas kita selesaikan 

antara lain: 
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1. Perawatan Battery 

Battery merupakan sumber tenaga yang vital dalam kendaraan. Jika 

battery bermasalah maka akan mempengaruhi kinerja kendaraan tersebut, 

bahkan dapat merusak sistem kerja ECU dalam kendaraan. Oleh karena itu, 

perawatan battery harus dilakukan secara berkala. 

Ketika melepas battery, pastikan melepas kabel  battery negatif 

terlebih dahulu, kemudian kabel positif. Ketika memasang, pasang kabel 

positif terlebih dahulu, kemudian pasang kembali kabel negatif. 

Setalah melepas kabel positif dan negatif battery, lakukan  

pemeriksaan  dengan meletakan battery ditempat yang datar. Periksa 

kemungkinan ada karat atau kotor di terimalnya, kondisi fisik kotak battery 

rusak atau bocor. Perhatikan pengikat klem apakah kendor dan berkerak, jika 

ada bersihkan dengan air hangat dan terminalnya diampelas atau sikat. 

 

Gambar 4. Terminal Battery. 

Lepas tutup battery, periksa lubang ventilasi apakah tersumbat atau 

tidak, jika tersumbat maka harus dibersihkan. Periksa volume elektrolit, 

apakah elektrolit masih pada batas antara upper dan lower, jika kurang 

tambahkan air suling atau elektrolit. 
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Gambar 5. Kotak Battery. 

Pemeriksaan berat jenis elektrolit dengan membuka tutup battery 

kemudian masukan hidrometer kedalam radiator. Tekan bagian atas 

hidrometer kemudian lepaskan. Amati garis warna yang ada di dalam 

hidrometer. Menurut Suratman dan Juhana (2001: 135) berat jenis elektrolit 

battery standar sebesar 1,25 - 1,27 pada 20oC. 

 Apabila posisi warna hijau maka elektrolit dalam kondisi baik. 

Apabila pada posisi warna hijau maka elektrolit berada dalam kondisi baik 

dan warna putih kondisi sedang. Apabila berada pada posisi warna merah 

maka elektrolit berada dalam kondisi buruk dan perlu di charge.  

 

Gambar 6. Pemeriksaan Berat Jenis Elektrolit 

Perawatan battery selanjutnya dengan melakukan pengecekan 

tegangannya. Gunakan battery tester untk mengukur tegangannya, besarnya 

tegangan battery 12,6 V. Jika tegangan di bawah 12,6 V maka lakukan 

charging battery tersebut. 
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Gambar 7. Pemeriksaan Tegangan Battery 

2. Perawatan Saringan Udara 

Lepaskan pengunci di samping-samping tutup saringan udara, 

lepaskan tutup saringan udara dan keluarkan eleman dan periksa permukaan 

luar elemen. Semprotkan udara bertekanan pada elemen saringan. Jika 

keadaan elemen sudah kotor dan dibersihkan tetap kotor maka elemen harus 

diganti, dan biasanya waktu penggantian jika kendaraan telah menempuh 

20.000 Km. Pasang kembali saringan udara setelah perawatan selesai. 

 

Gambar 8. Kondisi Saringan Udara Yang Kotor. 

3. Perawatan Busi dan Kabel Busi  

Lepas kabel busi dan lepas  businya, periksa busi dari keausan 

elektroda, kerusakan ulir dan isolatornya. Jika busi tidak normal lakukan 

penggantian. Dan jika hanya kotor, maka lakukan pembersihan dengan sikat 
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kawan dan pembersih busi dan setel celah busi dan pasang kembali setelah 

selesai perawatan. 

Penyetelan celah busi antara 0,7-0,8 mm jika tegangan kumparan 10-

15 kV dan 0,9-1,1 jika tegangan kumparan 20-40 kV. (Supriyadi, 2011: 86).  

 

Gambar 9. Penyetelan Celah busi. 

Lepas kabel busi dan periksa satu persatu dengan melihat secara 

visual, apakah ada keretakan pada kabel dan kopnya. Periksa tegangannya 

dengan multitester, ukur tahananya maksimal 25 ohm. 

4. Perawatan Ignition Coil Assy 

Lepaskan kabel negatif battery, kemudian lepas saringan udara 

dengan air intake pipe dan kover penutup silinder head. Lepas coupler 

ignition coil dan lepas kabel busi dari ignition coil assy di setiap silindernya. 

Ukur tahanan lilitan sekunder, jika tahanan tidak sesuai dengan spesifikasi, 

lakukan penggantian ignition coil assy. 

Hubungan multitester dengan coil dan kabel tegangannya, ketika 

multitester dihubungkan pada coil dan kabel tegangan maka jarum pada 

multimeter akan menunjukan angka 50, 50 tersebut menyatakan 50 amper. 

Hal tersebut menujukan bahwa coil dan kabel tegangan masih efisien, namun 

jika jarum pada multitester menunjukan kurang atau lebih dari 50, maka coil 
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dan kabel tegangan menujukan tidak efisien. (Abdurrohman, 2011:1). 

(http://muslim-abdurrohman.blogspot.com/2011/06/cara-tune-up-mesin-

efi-km-20000.html; 11/6/2013; 07.26 WIB) 

 

 

Gambar 10. Memeriksa Ignition Coil 

Pemasangan ignition coil assy kebalikan dari melepasanya, yaitu 

dengan memasang kembali ignition coil assy, kencangkan baut ignition coil 

assy kemudian pasang kabel busi ke ignition coil dengan memegang cap. 

Pasang kembali kover penutup dan saringan udara dengan air intake pipe.  

5. Perawatan Sistem Pelumasan 

Perawatan sistem pelumasan merupakan hal yang sangat penting 

untuk kinerja kendaraan. Mesin dalam kendaraan terdiri dari banyak 

komponen yang bergerak dan bersentuhan satu sama lainnya seperti 

crankshaft, connecting rod, dan komponen mekanisme katup. Pada saat 

mesin bekerja, gesekan antar komponen yang saling bersinggungan 

membuat mesin kehilangan tenaga, dan keausan dari komponen, bahkan 

mesin dapat berhenti beroperasi. Oleh karena itu perawatan pelumasan 

sangatlah penting, fungsi minyak pelumas itu sendiri untuk mencegah kontak 

langsung antara dua logam yang bergesekan.  
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Apabila mesin masih dalam keadaan panas, tunggu sampai tidak 

terlalu panas. Tarik batang pengukur minyak pelumas dan bersihkan dengan 

kain lap, kemudian masukan lagi. Tarik kembali batang pengukur oli dan 

perhatikan batas antara L dan F. Jika minyak pelumas terletak diantara F dan 

L berarti masih cukup dan jika tepat di L atau di bawahnya berarti perlu 

pengganti oli dan periksa jika terjadi kebocoran.  

 

 

 

 

Gambar 11. Batang Pengukur Minyak Pelumas. 

Periksa pelumas kemungkinan sudah kotor dengan warnanya dan 

kekentalannya. Untuk warna kelabu berarti minyak pelumas tercampur 

serbuk bantalan, warna susu berarti tercampur dengan air, warna cokelat 

berarti tercampur dengan karbon, warna merah bercampur dengan bensin. 

Dan jika warna minyak pelumas bening atau mirip dengan warna aslinya 

maka cukup dengan penambahan minyak pelumas. 

Sebelum penggantian minyak pelumas, tempatkan terlebih dahulu bak 

penampungan minyak pelumas di bawah lubang pembuangan minyak 

pelumas dan kendorkan kemudian lepas baut di carter minyak pelumas. 

Setelah semua oli keluar, pasang kembali baut lubang carter dan masukan 

minyak pelumas baru dari penutup di head. Untuk pemakaian kendaraan 

standar dalam kota penggantian rutin minyak pelumas kurang lebih setiap 

20.000 Km. Sebelum penggantian saringan minyak pelumas, tempatkan bak 
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minyak pelumas tepat dibawah saringan minyak pelumas dan buka saringan 

dengan menggunakan SST. Pasang saringan minyak pelumas baru dengan 

tangan. Hidupkan mesin. Untuk penggantian rutin ketika kendaraan telah 

menempuh jarak setiap 20.000 Km. 

6. Perawatan Sistem  Pendingin 

Sistem pendingin pada kendaraan berfungsi untuk mendinginkan 

temperatur mesin. Selain itu juga untuk menjaga agar temperatur tetap stabil 

walaupun kinerja mesin terus menerus, seperti saat digunakan dalam 

perjalanan jauh. Sistem pendingin ini dapat mencegah terjadinya over 

heating pada kendaraan. Oleh karena itu perawatan sistem pendingin sangat 

penting untuk dilaksanakan.  

Periksa awal dengan memeriksa fisik radiator apakah berubah 

bentuknya, klem selang longgar, kerusakan atau berkaratnya kisi-kisi radiator 

dan longgarnya sumbat penguras air. Pemeriksan selanjutnya pada 

ketinggian permukaan air pendingin pada reservoir, jika tinggi kurang maka 

isi hingga garis full. 

 

Gambar 12. Reservoir. 
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Periksa kualitas air pendingin kemungkinan kotor. Jika air pendingin 

kotor maka perlu penggantian. 

 

Gambar 13. Pemeriksaan Air Pendingin. 

Memeriksa tutup radiator dengan melepas tutup itu dan pasangkan 

pada radiator cup tester. Tekan atau pompa sampai jarum menunjuk pada 

indikator tidak naik lagi. Periksa tegangan pegas dan kedudukan katup vakum 

dari tutup radiator. Jika tutup membuka pada tekanan dibawah angka 

spesifikasi bahkan rusak maka diperlukan penggantian.  

Pilih dudukan tutup radiator yang sesuai dengan tutup radiator yang 

akan diperiksa. Periksa cara kerja tutup radiator dengan memberikan tekanan 

103 kPa (1.05kg/cm2 15 psi) (Suratman dan Juhana 2001: 120). 

 

Gambar 14. Pemeriksaan Tutup Radiator. 

Periksa kebocoran pada sistem radiator dengan membuka tutup 

radiator kemudian pasangkan radiator tester yang cocok dengan rumahnya 
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pada leher radiator, pastikan air radiator terisi penuh, jika kurang maka 

tambahkan lagi. Tekan atau pompa radiator sampai jarum petunjuk pada 103 

Kpa (1,05 kg/cm2 15 Psi). Jika tekan turun maka lakukan pemeriksaan 

kemungkinan terdapat kebocoran pada komponen-komponennya.  

 

Gambar 15. Tes Kebocoran Radiator. 

 

 

7. Diagnosa Engine 

Perawatan tahap berikutnya dengan mendeteksi sensor kerja 

kendaraan dengan menggunakan engine scanner. Langkah awal 

pasangkan soket pada scanner dan kendaraan, untuk dikendaraan 

biasanya terletak di bawah steer. Hidupkan kendaraan sampai pada 

panel indikator menunjukan hidupnya indikator check engine saat 

dihidupkan dan saat engine mulai hidup indikator check engine akan 

mati, kemudian hidupkan scanner. Pilih kendaraan dari asal benuanya 

kemudian dilanjutkan ke negara asal pembuatan kendaraan. Setelah 

menentukan negara kemudian jenis kendaraannya, misalnya jepang 

daihatsu xenia. Setelah itu pilih auto diagnostik dan akan muncul 



37 
 

 

tampilan berikutnya kemudian pilih engine control EFI tunggu 

beberapa saat dan akan muncul read DTC, dan pilih read DTC dan 

engine scanner akan mendiagnosa sistem, jika sitem baik akan muncul 

data system OK.  

Langkah berikutnya dengan memilih read data steam, dalam 

read data steam ini akan menunjukan data-data semua sistem engine 

yang dikontrol oleh ECU.   

 

Gambar 16. Hasil Diagnosa Read Data Steam dengan Engine Scanner. 

Setelah menujukan data tersebut dalam keadaan baik, maka 

selanjutnya dengan mengkalibrasi atau menghapus DTC agar sistem 

bekerja seperti semula. ada  dua cara untuk menghapus DTC, yaitu 

dengan menggunakan engine scanner dan tidak menggunakan engine 

scanner. Untuk menghapus DTC dengan engine scanner dengan 

menggunakan menu clear DTC dan tunggu beberapa saat data akan 

terkalibrasi secara otomatis. Menghapus DTC dengan tidak 

menggunakan engine scanner dengan cara lepas kabel negatif battery 

atau lepas fuse EFI selama lebih dari 60 detik. 
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 Jika pendiagnosaan engine menunjukan sistem tidak baik, maka 

dapat diperiksa melalui read data steam yang akan menunjukan sensor 

yang mengalami trouble atau kerusakan secara otomatis.  Jika ada, 

maka lakukan penggantian sensor yang mengalami kerusakan dan 

lakukan read data steam ulang sampai menunjukan sistem dalam 

keadaan baik, dan lakukan clear DTC agar sistem terkalibrasi seperti 

semula.  

8. Tes Emisi Gas Buang 

Setelah semua pekerjaan di atas selesai, langkah selanjutnya 

untuk memastikan apakan kendaraan memiliki tingkat emisi gas buang 

yang baik, maka dilakukan tes emisi gas buang. Tes emisi gas buang ini 

menggunakan multigas infra red analysator.  

 

Gambar 17. Multigas Infra Red Analysator 

Langkah awal pemeriksaan gas buang yaitu dengan 

memanaskan multigas infra red analysator selama 15 menit.  Masukan 

pipa saluran out ke port belakang multigas infra red analysator. 

Masukan probe minimal 20 cm ke dalam ujung knalpot dan hidupkan 

engine, pastikan putaran engine pada stasioner. Tekan tombol power 
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kemudian tekan tombol on pump, maka pompa akan bekerja dan data 

akan tampil pada display, tunggu angka pada display sampai stabil. 

Tekan tombol print untuk mencetak data hasil analisa emisi gas buang. 

Tekan tombol off pomp, kemudian cabut probe di knalpot. Setelah 

selesai digunakan matikan multigas infra red analysator.  

Berikut ini nilai rata-rata gas buang mesin injeksi dalam kondisi 

normal dengan konsentrasi CO 0 % (2 % Max.), HC 0 ppm (100 PPM 

Max), CO2 13 % - 16 %, O2 0,3 % - 2 %, Lamda 0,97 – 103  (E-Quip 

Autotech, 1994: 10) 

D. Kerangka Berfikir 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara pengajar dan peserta 

didik yang menimbulkan timbal balik dengan menyampaikan materi 

pembelajaran oleh pengajar kepada peserta didik. Untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran merupakan tanggung jawab guru, namun 

mengupayakan peningkatan bukanlah hal yang mudah. Tingkat pemahaman 

siswa pada saat proses pembelajaran kompetensi service engine dan 

komponen-komponennya (engine tune-up EFI) dengan pokok bahasan 

melakukan perawatan ringan pada sistem pelumasan, sistem pendingin, 

sistem pengapian, battery, saringan udara, saringan bahan bakar, ignition coil, 

identifikasi sistem dengan engine scanner dan tes emisi gas buang 

menggunakan media pembelajaran sebelumnya yaitu dengan menggunakan 

media preview power point, preview pdf, preview word dan buku belum 

sesuai dengan apa yang diharapkan dan masih di bawah KKM. 
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Kompetensi service engine dan komponen-komponennya (engine 

tune-up EFI) merupakan kompetensi  yang sangat penting bagi siswa karena 

telah mendasari perkembangan tekhnologi kendaraan sekarang dan 

bermanfaat untuk pengetahuan setelah lulus. Proses pembelajaran pada 

kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 4 Semarang 

khususnya pada kompetensi ini penyampaian materi yang menggunakan 

media sebelumnya. Media pembelajaran ini pasif untuk pembelajaran bagi 

siswa dan bahkan siswa akan merasa bosan dan cenderung kurang tertarik 

pada saat proses pembelajaran, sehingga perlu adanya inovasi media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran agar lebih menarik bagi siswa. 

Ada beberapa proses pemecahan masalah yang dapat digunakan untuk 

mengatasi hal tersebut, salah satunya adalah dengan menggunakan media 

pembelajaran yang inovatif berupa media pembelajaran video interaktif. 

Media pembelajaran ini berbeda dengan media pembelajaran sebelumnya 

karena dengan penggunaan video interaktif ini dapat dikatakan dengan 

pembelajaran yang berorientasikan konstruktivisme dan kebermaknaan. Di 

mana siswa dituntut untuk mengkonstruk atau membangun terhadap materi 

pembelajaran yang mereka tangkap melalui indera pendengaran dan 

penglihatan, sehingga timbul adanya ketertarikan. Dari ketertarikan itulah 

timbul sebuah makna atau ada kesan tersendiri dari apa yang didapat dari 

proses pembelajaran. Dengan penggunaan media pembelajaran ini hanya 

memerlukan sedikit biaya untuk pembuatan, karena hanya melaksanakan 

pengambilan dan editing serta waktu yang tidak lama. Mengingat juga 
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ketersediaan alat dan fasilitas yang cukup di SMK Negeri 4 sehingga dapat 

dimaksimalkan dengan baik. 

Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran video 

interaktif dapat diterapkan pada kompetensi service engine dan kompenen-

komponennya (engine tune-up EFI) diperkirakan efektif digunakan sebagai 

media pembelajaran pada proses pembelajaran. Dengan penggunaan media 

pembelajaran video interaktif diperkirakan akan ada eningkatan yang 

signifikan siswa yang video interaktif engine tune-up EFI dengan hasil 

belajar siswa yang menggunakan media pembelajaran sebelumnya berupa 

buku New Step 2, buku Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt. 

Indikator efektifitas juga diukur dari biaya pembuatan yang murah dan 

waktu yang tidak terlalu lama. Pada saat proses pembelajaranpun diukur 

tingkat keefektifitasn waktunya, antara penyampaian pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran video interaktif relatif lebih cepat dan 

peran seorang guru lebih difokuskan sebagai fasilitator, sehingga di sini siswa 

yang lebih aktif dalam pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut tingkat 

pemahan siswa terhadap materi lebih baik karena mengingat pembelajaran ini 

diarahkan berorientasi konstruktivisme dan kebermaknaan. Dengan hal ini 

siswa bisa lebih membangun memaknai materi pada saat proses pembelajaran 

kompetensi service engine dan komponen-komponennya (engine tune-up 

EFI). 

 

 

 

Efektif digunakan sebagai media 

pembelajaran pada proses pembelajaran 

kompetensi service engine dan 

komponen-komponennya. 
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Gambar 18. Kerangka Berfikir 

E. Hipotesis 

Hipotesis berasal dari kata hipo yang berarti di bawah, dan 

thesa yang berarti dugaan. Secara eksplisit hipotesis adalah 

pernyataan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang 

kebenarannya masih harus diuji melalui serangkaian kegiatan 

penelitian. Secara teknis, hipotesis dapat didefinisikan sebagai 

pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji 

kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh sampel penelitian. 

Secara statistis, hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan 

parameter atau variabel yang akan diuji melalui statistik sampel 

(Samsudi, 2009 : 38).  

 

Hipotesis merupakan pernyataan yang bersifat prediksi, untuk 

memprediksi tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih dan  memprediksi 

tingkat perbedaan gejala pada suatu kelompok sampel dengan kelompok yang 

lain.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan hipotesis dalam penelitian 

ini ada peningkatan hasil belajar yang signifikan, antara siswa yang video 

interaktif engine tune-up EFI dengan hasil belajar siswa yang menggunakan 

media pembelajaran sebelumnya berupa buku New Step 2, buku Praktik STM 

Pembelajaran dengan 

media pembelajaran 

video interaktif 

Adanya peningkatan hasil belajar yang 

signifikan, antara siswa yang video 

interaktif engine tune-up EFI dengan 

hasil belajar siswa yang menggunakan 

media pembelajaran sebelumnya 

Hasil belajar siswa yang menggunakan 

media pembelajaran video interaktif 

engine tune-up EFI lebih baik 

dibandingkan dengan hasil belajar siswa 

yang menggunakan media pembelajaran 

sebelumnya. 
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Otomotif, file doc, pdf dan ppt dan video interaktif engine tune-up EFI efektif 

digunakan sebagai media pembelajaran pada proses pembelajaran kompetensi 

service engine dan komponen-komponennya. Hipotesis alternatif (Ha) yaitu ada 

perbedaan yang signifikan antara pembelajaran menggunakan video dengan 

menggunakan media pembelajaran sebelumnya berupa buku New Step 2, buku 

Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt dan media pembelajaran video 

interaktif efektif digunakan sebagai media pembelajaran pada proses 

pembelajaran kompetensi service engine dan komponen-komponennya. 

Hipotesis nol (Ho) yaitu tidak ada perbedaan antara pembelajaran yang 

menggunakan video interaktif dengan sebelumnya yang menggunakan media 

pembelajaran sebelumnya berupa buku New Step 2, buku Praktik STM 

Otomotif, file doc, pdf dan ppt dan media pembelajaran video interaktif efektif 

digunakan sebagai media pembelajaran pada proses pembelajaran kompetensi 

service engine dan komponen-komponennya. 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen sejati 

dengan pola pretest-posttest control group design. Menurut Samsudi (2009: 
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66), metode penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dirancang 

atau disengaja dan terkontrol dimana peneliti sengaja memodifikasi atau 

memanipulasi kondisi atau variabel dalam bentuk pemberian perlakuan 

tertentu untuk memperoleh atau menentukan peristiwa atau kejadian sesuai 

dengan yang direncanakan.  

Penelitian eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk 

mencari akibat suatu perlakuan. Sampel penelitian akan diberi perlakuan 

langsung dengan memberikan pembelajaran menggunakan video interaktif 

pada kelas eksperimen dan pembelajaran sebelumnya  yang menggunakan 

media pembelajaran sebelumnya berupa buku New Step 2, buku Praktik 

STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt  pada kelas kontrol. 

Prosedur pelaksanaan metode eksperimen dengan desain penelitian 

yang digunakan adalah desain eksperimen jenis pretest-posttest control 

group design, yaitu adanya pretest dan posttest yang berupa pra tes praktik 

dan pasca tes praktik pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Desain penelitian dengan metode eksperimen dapat dilihat pada tabel 1 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Desain Penelitian. 

Group Pra tes 

praktik 

Perlakuan Pasca tes 

praktik 

Eksperimen E1 X1 E2 

Kontrol K1 X2 K2 

 

Keterangan: 
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E1  = Simbol tes awal untuk kelompok eksperimen yang berupa tes 

          praktik. 

K1  = Simbol tes awal untuk kelompok kontrol yang berupa tes 

          praktik. 

X1  = Perlakuan berupa pembelajaran menggunakan video interaktif 

          pada kelompok eksperimen 

X2 =Perlakuan berupa pembelajaran dengan media pembelajaran 

sebelumnya berupa buku New Step 2, buku Praktik STM Otomotif, 

file doc, pdf dan ppt. 

E2 = Simbol tes akhir untuk kelompok eksperimen yang berupa tes 

praktik. 

K2 =  Simbol tes akhir untuk kelompok kontrol yang berupa tes 

   praktik. 

Berdasarkan desain penelitian di atas tersusunlah alur rancangan 

dalam penelitian ini. Alur rancangan penelitian dapat ditunjukan dalam 

gambar 1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                     

Pembuatan instrumen tes praktik dan video Interaktif  

Uji coba 

soal 

Pre-test 

Kelompok eksperimen dengan 

instrumen praktik 

Instrumen valid dan video layak 

Pre-test 

Kelompok kontrol dengan 

instrumen praktik 

 

Pembuatan instrumen tes praktik dan video Interaktif  

Uji coba 

soal 

Uji coba instrumen dan uji kelayakan video interaktif 

soal 

Tidak 
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Gambar 1. Alur Rancangan Penelitian 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Secara umum, populasi diartikan seluruh anggota kelompok yang 

sudah ditentukan karakteristiknya dengan jelas, baik itu kelompok orang, 

objek atau kejadian. Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan 

sumber data yang memungkinkan memberikan informasi yang berguna 

bagi permasalahan yang diteliti (Samsudi, 2009: 40). 

Hasil dan pembahasan 

Pembelajaran dengan media 

video interaktif 
Pembelajaran dengan media buku 

New Step 2, buku Praktik STM 

Otomotif, file doc, pdf dan ppt 

 

Kesimpulan dan laporan 

Post-test 

Kelompok eksperimen dengan 

instrumen praktik 

Post-test 

Kelompok kontrol dengan 

instrumen praktik 

Data 

Analisa 
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Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI TKR di SMK 

Negeri 4 Semarang yang menempuh mata pelajararan service engine dan 

komponen-komponennya (engine tune-up EFI) yang berjumlah tiga 

kelas, dengan jumlah total siswa 87 orang.  

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang kemudian diobservasi 

atau dilakukan penelitian. Penelitian dengan menggunakan sampel lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan penelitian dengan menggunakan 

populasi. Menurut Arikunto (2010: 176), ada beberapa keuntungan jika 

kita menggunakan penelitian sampel, yaitu: 

a. Karena subjek pada sampel lebih sedikit dibandingkan dengan 

populasi, maka kerepotannya tentu kurang. 

b. Apabila populasinya terlalu besar, maka dikhawatirkan ada 

yang terlewati. 

c. Dengan penelitian sampel, maka akan lebih efisien (dalam arti 

uang, waktu, dan tenaga). 

d. Ada kalanya dengan penelitian populasi berarti deskruktif 

(merusak). 

e. Ada bahaya bias dari orang yang mengumpulkan data. 

f. Ada kalanya memang tidak dimungkinkan melakukan 

penelitian populasi. 

Sampel dalam penelitian peneliti mengambil dua kelas sebagai 

sampel, pengambilan sampel dilakukan secara random sampling dengan 

memilih dua kelas dari tiga kelas yang ada. Random sampling itu sendiri 

dilakukan dengan cara menuliskan  nama kelas di potongan kertas kecil 

sebanyak 3 kelas yaitu kelas XI TKR1, XI TKR 2 dan XI TKR 3, 

kemudian kertas tersebut digulung dan diacak. Terakhir kertas tersebut 

diambil dengan mata tertutup dengan ketentuan kertas yang diambil 
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pertama adalah sebagai kelas eksperimen dan kertas yang terambil kedua 

adalah sebagai kelas kontrol. Berdasarkan hasil random sampling 

diperoleh kelas sebagai sampel adalah kelas XI TKR 2 dan kelas XI TKR 

3, dimana kelas XI TKR 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI TKR 2 

sebagai kelas kontrol. Jumlah total siswa sebanyak sebanyak 48 siwa 

yang di setiap kelasnya berjumlah 29 siswa. 

Kelompok eksperimen dalam penelitian ini adalah kelompok 

yang mendapat pembelajaran dengan menggunakan video interaktif 

service engine dan komponen-komponennya (engine tune-up EFI). 

Sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang pembelajaranya 

menggunakan media pembelajaran sebelumnya berupa buku New Step 2, 

buku Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah ciri atau karakteristik dari individu, objek, peristiwa 

yang nilainya bisa berubah-ubah, sehingga disebut juga sebagai 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 yang telah teridentifikasi perlu diklasifikasikan lagi sesuai 

jenis dan peranannya masing-masing dalam penelitian. Dalam penelitian ini 

menggunakan variabel jenis interval, yaitu variabel yang dihasilkan dari 

pengukuran. Pengukuran diasumsikan terdapat satuan pengukuran yang 
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sama, dimana pengukuran yang dinyatakan dalam sekor. Dalam penelitian 

ini melibatkan dua variabel yaitu bebas dan terikat.  

1.  Variabel Bebas (x) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan menjadi 

akibat timbulnya atau berubahnya variabel terikat, disebut juga variabel 

yang mempengaruhi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

pengunaan media pembelajaran video interaktif dan media pembelajaran 

sebelumnya berupa buku New Step 2, buku Praktik STM Otomotif, file 

doc, pdf dan ppt pada kompetensi service engine dan komponen-

komponennya (engine tune-up EFI). 

2. Variabel  terikat (y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat penelitian 

ini adalah hasil belajar praktik kompetensi dasar service engine dan 

komponen-komponennya (engine tune-up EFI) dengan pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran video interaktif dan pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran  sebelumnya berupa buku New Step 

2, buku Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt. Hasil belajar 

tersebut ditunjukkan oleh nilai dari praktik perawatan berkala pada 

sistem pelumasan, sistem pendingin, sistem pengapian, battery, saringan 

udara, saringan bahan bakar, ignition coil, diagnosa engine scanner dan 

tes emisi gas buang. 
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D. Langkah-Langkah Eksperimen 

Agar hasil penelitian mendapatkan hasil yang maksimal dan berjalan 

dengan lancar  maka perlu adanya langkah-langkah eksperimen, sebagai 

berikut:  

1. Pembuatan media pembelajaran video interaktif. 

2. Penyusunan instrumen uji media video 

3. Validasi media pembelajaran video interaktif 

4. Penyusunan instrumen praktik 

5. Validasi instrumen praktik 

6. Pengujian hasil belajar dengan tes praktik pada obyek penelitian (pre-

test). 

7. Proses pembelajaran menggunakan  media video interaktif untuk kelas 

eksperimen dan media pembelajaran sebelumnya berupa buku New Step 

2, buku Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt untuk kelas kontrol. 

8. Pengisian penilaian keaktifan siswa pada saat pembelajaran dengan 

menggunakan media video interaktif dan media pembelajaran 

sebelumnya berupa buku New Step 2, buku Praktik STM Otomotif, file 

doc, pdf dan ppt oleh pengajar. 

9. Pengujian hasil belajar dengan tes praktik (post test) pada dua kelompok 

yang mendapakan pembelajaran menggunakan media video interaktif dan 

media pembelajaran  sebelumnya berupa buku New Step 2, buku 

Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt. 

10. Membandingkan hasil pre-test kelompok kontrol dan eksperimen dan 

post-test kelompok eksperimen dan kontrol. 
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11. Menarik kesimpulan hasil belajar. 

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 penelitian ini adalah: 

1) Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

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

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 

2010: 274). Penggunaan metode ini untuk mendapatkan informasi 

tentang peserta didik yang akan dijadikan sampel. Dalam penelitian ini 

menggunakan buku persiapan mengajar, absensi siswa, daftar nilai, 

RPP dan silabus sebagai data. 

2) Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak 

digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses 

terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang 

sebenarnya maupun dalam situasi buatan (Sudjana, 2011: 84).  

Observasi dalam penelitian ini untuk mencari keaktifan belajar 

siswa saat pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 

video interaktif dan pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran  sebelumnya berupa buku New Step 2, buku Praktik 
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STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt. Untuk mencari tingkat keaktifan 

siswa dilakukan beberapa penilaian meliputi penilaian perhatian siswa 

terhadap pembelajaran, sikap siswa, tingkat keaktifan siswa dan 

kedisiplinan siswa. Penilaian keaktifan belajar siswa dinilai pada saat 

proses pembelajaran dengan menggunakan angket penelitian yang 

dilakukan langsung oleh guru dan peneliti sebagai pengajar dalam 

proses pembelajaran.  

3) Metode Tes 

Tes adalah instrumen penelitian yang bersifat mengukur 

kemampuan individual, dengan cara individu memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan baik secara tertulis (tes tertulis), secara lisan 

(tes lisan), atau secara perbuatan (tes perbuatan) (Samsudi, 2009: 103). 

Metode tes dalam penelitian ini adalah dengan tes kinerja yaitu dengan 

peserta didik melaksanakan tes praktik dan dinilai melalui pengamatan 

menggunakan instrumen praktik melalui daftar cek sesuai prosedur 

praktik service engine dan komponen-komponennya. Untuk penilaian 

praktik peserta didik dengan menggunakan sekor tertentu dipersiapan 

kerja, prosedur kerja dan hasil kerja tune-up engine EFI. Responden 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Dalam instrumen praktik selain berisi penilaian materi yang 

diujikan berisi juga penilaian sikap atau attitude test, yang sering juga 

disebut dengan istilah skala sikap, yaitu alat yang digunakan untuk 
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mengadakan pengukuran terhadap berbagai sikap seseorang dalam 

melaksanakan tes praktik.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrument merupakan alat yang digunakan untuk menentukan data 

dan pengambilan data. Dalam hal ini instrumen yang digunakan adalah 

instrumen praktik dengan model pre test dan post test.  

Dalam pembuatan instrumen penelitian ini mengacu kepada 

indikator praktik service engine dan komponen-komponennya. Indikator 

setiap butir instrumen ini merupakan pokok bahasan atau materi yang akan 

disampaikan. Berikut ini ada beberapa tahap yang dilakukan untuk 

menyusun instrumen, yaitu: 

1. Tahap Persiapan  

Tahap persiapan dalam penyusunan instrumen penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Menetapkan materi yang diuji 

Bahan yang akan diuji adalah materi service engine dan komponen-

komponennya.  

b) Menentukan alokasi waktu 

Jumlah waktu yang digunakan untuk mengerjakan tes praktik, yaitu 

masing-masing dua kali pertemuan dengan waktu 40 menit x 6 jam 

pelajaran untuk pre-test dan post-test. 
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c) Menentukan tipe tes 

Dalam penelitian ini tipe tes yang digunakan adalah tes praktik 

dengan model pengamatan kinerja praktik yang dilakukan oleh 

siswa. 

d) Menyusun jumlah cek penilaian praktik   

Jumlah cek penilaian yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

40 poin. Daftar cek penilaian disusun untuk menilai kegiatan praktik 

baik pre-test maupun post-test. Daftar cek iini dapat melihat 

prosedur persiapan praktik (K3), kesesuaian prosedur perawatan 

sistem pelumasan, sistem pendingin, sistem pengapian, battery, 

saringan udara, saringan bahan bakar, ignition coil, diagnosa engine 

scanner dan tes emisi gas buang, sikap dalam pelaksanaan praktik, 

ketepatan waktu, serta hasil akhir praktik service engine dan 

komponen-komponennya (engine tune-up EFI).  

e) Menyusun kisi-kisi cek penilaian praktik 

Kisi-kisi tes disusun dengan mengacu pada standart kompetensi yang 

berlaku. Kisi-kisi cek penilaian praktik terlampir dalam lampiran 4. 

f) Menyusun daftar penilaian keaktifan siswa  

Daftar penilaian keaktifan siswa disusun untuk mengetahui tingkat 

keaktifan siswa pada saat pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran video intraktif service engine dan komponen-

komponennya (engine tune-up EFI) dan dengan menggunakan media 

pembelajaran sebelumnya berupa buku New Step 2, buku Praktik 

STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt. Daftar penilaian ini berjumlah 
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12 poin. Daftar penilaian keaktifan siswa terlampir dalam lampiran 

19.   

2. Uji Instrumen 

Setelah perangkat instrumen praktik disusun terlebih dahulu 

instrumen tersebut diuji cobakan dan hasilnya dicatat dengan cermat. 

Cara perhitungan uji coba instrumen menggunakan aplikasi microsoft 

excel agar dapat mempermudah dalam menganalisis data. Uji coba 

instrumen praktik dilakukan disesuaikan menggunakan silabi kompetensi 

service engine dan komponen-komponennya, kemudian dikonsultasikan 

oleh dosen pembimbing untuk disetujui oleh guru pengampu kompetensi 

service engine dan komponen-komponennya. Selanjutnya diuji pada 

siswa kelas XII TKR di SMK Negeri 4 Semarang sebanyak 30 siswa 

yang sudah mendapatkan pembelajaran service engine dan komponen-

komponennya untuk mengetahui yang valid, dan reliabelnya. Sedangkan 

untuk angket keaktifan belajar siswa dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing untuk selanjutnya disetujui oleh guru pengampu kompetensi 

service engine dan komponen-komponennya.  

 

3. Tahap Analisis 

a. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat–

tingkat  kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen 

yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya 
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instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah 

(Arikunto, 2010: 211). 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan dan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Rumus yang digunakan adalah 

rumus product moment angka kasar karena validitas dalam penelitian 

ini menggunakan validitas kontruk. 

 

(Arikunto, 2010: 213) 

Keterangan : 

rxy    =  koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

X    =  nilai faktor tertentu 

Y    = nilai faktor total 

N    = jumlah peserta 

∑X2  = jumlah kuadrat nilai X 

∑Y2  = jumlah kuadrat nilai Y 

Menurut Surapranata (2004: 53), dalam validitas ini alat ukur 

dikatakan valid apabila cocok dengan konstruksi teoritik di mana tes 

itu dibuat. Tes dikatakan valid apabila soal-soalnya mengukur setiap 
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aspek berfikir seperti dalam standar kompetensi, kompetensi dasar, 

maupun indikator. 

Poin penilaian untuk instrumen praktik berjumlah 40. 

Berdasarkan hasil uji validitas pada kompetensi dasar service engine 

dan komponen-komponennya (engine tune-up EFI) oleh siswa kelas 

XII TKR di SMK Negeri 4 Semarang sebanyak 30 responden maka 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Tes Praktik Kompetensi Service 

Engine dan Komponen-Komponennya (Engine Tune-Up EFI) 

No. Kriteria  Poin  Jumlah 

1 

 

 

2 

Valid 

 

 

 

 

Tidak valid 

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

18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,

31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 

- 

40 poin 

 

 

 

 

-  

 

Berdasarkan data hasil perhitungan dengan rumus pearson  

uji coba instrumen dengan r kriteria 0,361 maka didapatkan setiap 

poin dengan hasil rxy > r kriteria maka instrumen tersebut valid 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data. 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan pada satu pengertian 

bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 
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digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan 

bersifat tendensius mengarahkan responden untuk 

memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang 

sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan 

data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya 

memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka 

berapa kalipun diambil, tetap akan sama. Reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Realibel 

artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan 

(Arikunto, 2010: 221). 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas dari instrumen praktik 

dengan hasil penilaian berupa rentangan 0, 1, 2, 3 dan 4. Penelitian 

ini dapat menggunakan uji reliabilitas internal dengan cara 

menganalisis data dari satu kali hasil pengetesan dan dapat 

ditentukan dengan rumus alpha. 

 r11 = (
)1( k

k
) ( 1- 

2

2

t

b




) 

Keterangan:  

r11          = Reliabilitas yang dicari 

k        = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2

b = Jumlah varians butir item 

2

t
     

 = Varians total 

(Arikunto, 2010: 239) 

Berdasarkan data hasil perhitungan dengan rumus alpha  uji 

coba instrumen mempunyai nilai 0,803. Karena reliabilitas = 0,803 > 

kriteria = 0,7 maka instrumen tersebut cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data. 
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G. Teknik Analisis Data 

1) Analisis Tahap Awal 

Langkah awal dengan melakukan pre-test terlebih dahulu 

kepada kedua kelompok. Pre-test ini berupa pengamatan dengan daftar 

cek melalui tes praktik yang dilakukan oleh kedua kelompok sebelum 

melakukan treatment dengan menggunakan media pembelajaran video 

interaktif. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan awal 

dari kelompok yang akan diberi pembelajaran menggunakan media 

video interaktif (kelompok eksperimen) dan kelompok yang 

menggunakan media pembelajaran sebelumnya berupa buku New Step 

2, buku Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt (kelompok 

kontrol). Hasil pengamatan praktik yang dilakukan pada kedua 

kelompok tersebut diharapkan dapat menunjukkan bahwa kedua 

kelompok mempunyai kemampuan awal yang sama. Uji yang 

digunakan untuk mengetahui perbedaan kemampuan awal kedua 

kelompok menggunakan uji-t. Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

   

 

 dengan 

 

(Sudjana, 2005: 239)  

Keterangan: 

 = Rerata kelompok eksperimen 1X
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 = Rerata kelompok kontrol 

 n1 = Jumlah subjek kelompok eksperimen 

 n2 = Jumlah subjek kelompok kontrol 

 S = Simpangan baku 

Hipotesis yang dicari adalah tidak ada perbedaan hasil pre-test 

antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen dan hipotesis nol diterima   

jika -ttabel  ≤ thitung ≤ ttabel. 

2) Analisis Tahap Akhir 

Setelah diberi treatment pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol maka perlu adanya post test dengan pengamatan praktik yang 

menggunakan daftar cek. Dari hasil belajar tersebut kemudian dianalisis 

dan dibandingkan untuk mengetahui mana hasil yang lebih baik antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 

a. Analisis deskriptif 

Untuk mengetahui berapa besar peningkatan hasil belajar saat 

antara kelompok eksperimen yang menggunakan media 

pembelajaran video interaktif dengan kelompok kontrol yang 

menggunakan media pembelajaran sebelumnya berupa buku New 

Step 2, buku Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt, maka 

dilakukan analisis deskriptif. Untuk tujuan tersebut, maka akan 

dibandingkan rata-rata hasil belajar dari kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dengan menggunakan rumus:   

2X
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fi

xifi
X

.

      (Sudjana, 2005: 70) 

Keterangan :  

     = Mean atau nilai rata-rata 

fi = Frekuensi kelas 

xi  = Tanda kelas interval 

b. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi secara normal atau tidak.  Data yang terdistribusi akan 

dianalisis sehingga dapat diketahui hasilnya dengan menggunakan 

rumus uji chi kuadrat. 

X2 = 




k

i Ei

EiOi
1

2

)(

    (Sudjana, 2005: 273)

 

Keterangan :  

X2     = Chi kuadrat 

Oi     = Frekuensi yang diperoleh dari sampel 

Ei     = Frekuensi yang diharapkan dari sampel 

k      = Banyaknya kelas interval 

Jika harga chi kuadrat hitung lebih kecil dari harga chi kuadrat 

tabel, berarti data yang diperoleh telah mengikuti distribusi normal. 

c. Uji Homogenitas 

2X
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Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai tingkat kemampuan 

yang sama atau tidak, sehingga dapat digunakan untuk menentukan 

rumus uji hipotesis yang akan digunakan. Rumus yang digunakan 

untuk uji homogenitas pada penelitian ini adalah: 

F =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
  (Sudjana, 2005: 250). 

Dengan kriteria pengujiannya jika 
 21 ,

2

1
vv

hitung FF


 , α = 5%, 

maka dapat dikatakan kedua kelompok kesamaan varians.  

d. Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui adanya pengaruh pembelajaran dengan 

memakai video sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara. 

Hipotesis alternatif (Ha) yaitu ada perbedaan antara pembelajaran 

menggunakan video interaktif dengan pembelajaran menggunakan 

media pembelajaran sebelumnya berupa buku New Step 2, buku 

Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt. Hipotesis nol (Ho) 

yaitu tidak ada perbedaan antara pembelajaran menggunakan video 

dengan pembelajaran sebelumnya seperti preview power point, 

preview pdf, preview word dan buku. 

  Perbandingan antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol setelah diberi treatment maka dilakukan uji hipotesis. Sesuai 

dengan hipotesis, maka teknik analisis yang dapat digunakan adalah 

uji t satu pihak untuk mengetahui perbandingan antara kedua 
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1 1 S 

X X t 
 

  

n n 1 2 

kelompok sehingga kelompok yang efektif akan diketahui. Rumus 

yang digunakan sebagai berikut: 

 

dengan 

 

(Sudjana, 2005: 239)  

 Keterangan: 

   =Rerata kelompok eksperimen 

   = Rerata kelompok kontrol 

n1      = Jumlah subjek kelompok eksperimen 

n2      = Jumlah subjek kelompok kontrol 

S      = Simpangan baku 

Hipotesis yang diuji adalah penggunaan media pembelajaran 

video interaktif efektif dapat meningkatkan hasil belajar kompetensi 

service engine dan komponen-komponennya (engine tune-up EFI). 

Uji analisis uji t-test adalah hipotesis diterima   jika t1 −
1

2
α 

<t<t1−
1

2
 , dimana t1 −

1

2
α didapat dari daftar distribusi t dengan 

derajat kebebasan = (n1 + n2 – 2) dan peluang (1−
1

2
α). Untuk harga-

harga t lainnya hipotesis ditolak.  

 

 

1X

2X
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Penelitian 

Hasil penelitian ini berupa data penilaian siswa setelah menggunakan 

instrumen tes praktik kompetensi service engine dan komponen-komponennya 

(engine tune-up EFI). Instrumen praktik ini disusun sesuai materi pembelajaran 

dan indikator pada silabi dan diuji terlebih dahulu untuk mengetahui validitas 

dan realibilitas setiap indikator poin penilaian. Berasarkan hasil uji validitas dan 

realibilitas yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan instrumen 

tersebut valid dan realibel serta dapat digunakan dalam penelitian.  

Penggunaan media pembelajaran video interaktif yang dijadikan sebagai 

alat penelitian telah dinyatakan layak sebagai media pembelajaran, karena media 

pembelajaran video interaktif telah melalui tahap uji kelayakan yang dilakukan 

oleh dosen ahli pakar media pembelajaran, dosen oleh ahli materi service engine 



65 
 

 

dan guru pengampu kompetensi service engine dan komponen-komponennya 

yang disahkan kepala sekolah SMK Negeri 4 Semarang. Dengan kriteria 

penilaian media pembelajaran video interaktif yang layak digunakan sebagai 

media pembelajaran, kemudian media pembelajaran video interaktif dijadikan 

alat pengukur data yang digunakan oleh kelompok eksperimen. 

 

Gambar 1. Video Service Engine dan Komponen-Komponennya (Engine Tune-

Up EFI) 

Gambar diatas menunjukan video proses service engine dan komponen-

komponennya (Engine Tune-Up EFI). Video tersebut nantinya akan digunakan 

untuk media pembelajaran pada kelas eksperimen. Sedangkan untuk kelompok 

kontrol akan mengggunakan media pembelajaran sebelumnya berupa buku New 

Step 2, buku Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt akan dilaksanakan 

sebagai perlakuan yang sebelumnya dilakukan pre-test terhadap kedua 

kelompok. Setelah diperoleh hasil pre-test kemudian dilanjutkan dengan 

perlakuan dengan menggunakan media pembelajaran video interaktif untuk 
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kelompok eksperimen dan menggunakan media pembelajaran sebelumnya 

berupa buku New Step 2, buku Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt. 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung dilakukan penilaian keaktifan 

siswa yang dinilai langsung oleh guru dan peneliti di sini sebagai pengajar. 

Setelah media pembelajaran video interaktif diterapkan pada kelompok 

eksperimen dan media pembelajaran sebelumnya diterapkan pada kelompok 

kontrol didapatkan hasil belajar melalui post-test. Hasil penilaian kedua 

kelompok ini akan dianalisis untuk mengetahui tingkat keefektifan 

pembelajaran, hasil pembelajaran dan adanya peningkatan hasil belajar yang 

signifikan.       

B. Hasil Penelitian 

1. Hasil tes awal (Pre-Test)  

Sebelum kelompok ekperimen dan kelompok kontrol mendapatkan 

pembelajaran dengan media pembelajaran video interaktif, dilakukan tes awal 

(pre-test) untuk mengetahui kemampuan awal siswa kelompok ekperimen 

dan kelompok kontrol tentang service engine dan komponen-komponennya 

dengan dilakukannya pre-test dengan tes praktik pada masing-masing 

kelompok. Pre-test pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal dari kelompok ekperimen yang akan diberikan 

pembelajaran dengan menggunakan media video interaktif dan kelompok 

kontrol yang akan diberi pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran sebelumnya berupa buku New Step 2, buku Praktik STM 

Otomotif, file doc, pdf dan ppt. Pada tabel dan grafik berikut ini akan 
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ditunjukan hasil uji kesamaan data pre-test antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

 

 

Tabel 1. Hasil Uji Kesamaan Data Pre-test Kelompok Eksperimen dan 

kelompok Kontrol 

Kelompok Rata-rata thitung ttatbel Kriteria 

Eksperimen 67.94 
0.802 2.00 

Tidak 

Berbeda Kontrol 66.93 

            Sumber : Data hasil penelitian tahun 2013 

 

Gambar 2. Grafik Hasil Uji Kesamaan Data Pre-Test Kelompok Eksperimen 

dan Kelompok Kontrol 

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

diperoleh nilai –ttabel = -2,00 ≤ thitung = 0,802 ≤ ttabel = 2,00 pada  = 5% 

dengan dk = 56.  

Dari hasil tes awal ini, bahwa sebelum dilakukan pembelajaran kedua 

kelompok memiliki kemampuan awal yang sama.  Sehingga hasil tes awal 

dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui adanya perbedaan pada hasil 
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post-test nantinya murni dari hasil perlakukan dan bukan akibat kondisi awal 

siswa yang berbeda. 

 

2. Hasil 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 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 service 

engine dan komponen-komponennya (engine tune-up) siswa kelas XI 

TKR di SMK Negeri 4 Semarang setelah diberi pembelajaran 

menggunakan video interaktif untuk kelompok eksperimen dan 

pembelajaran dengan media pembelajaran sebelumnya berupa buku New 

Step 2, buku Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt untuk 

kelompok kontrol maka diperoleh deskripsi data hasil tes akhir dengan 

tes praktik  sebagai berikut:  

Tabel 2. Deskripsi Data Hasil Post-test Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Kelompok N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Eksperimen 29 68 95 82.46 6.34 

Kontrol 29 59 84 74.01 8.13 
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 Sumber : Data hasil penelitian tahun 2013 

 

Gambar 3. Grafik Deskripsi Data Hasil Post-Test Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa pada kelompok 

eksperimen setelah dilakukan pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran video interaktif memperoleh rata-rata hasil belajar 

kompetensi dasar service engine dan komponen-komponennya (engine 

tune-up) sebesar 82,46 dengan nilai tertinggi 95, nilai terendah 68 dan 

standar deviasi 6,34 sedangkan pada kelompok kontrol setelah dilakukan 

pembelajaran ceramah memperoleh rata-rata hasil belajar kompetensi 

dasar service engine dan komponen-komponennya (engine tune-up EFI) 

sebesar 74,01 dengan nilai tertinggi 84, nilai terendah 59 dan standar 

deviasi 8,13.  

Standar deviasi kelompok eksperimen sebesar 6,34 dan kelompok 

kontrol sebesar 8,13. Maka diperoleh kelompok eksperimen lebih rendah 
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dari pada kelompok kontrol, sehingga semakin kecil nilai sebarannya 

maka variasi nilai data semakin sama dan semakin besar nilai sebarannya 

berarti data semakin bervariasi. 

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar 

kompetensi dasar service engine dan komponen-komponennya (engine 

tune-up EFI) pada kelompok eksperimen yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan media video interaktif lebih tinggi dari 

kelompok kontrol yang memperoleh pembelajaran dengan media 

sebelumnya yang menggunakan media pembelajaran sebelumnya berupa 

buku New Step 2, buku Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt. 

b. Uji Normalitas Data  

Uji Normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan rumus uji chi kuadrat. Data dikatakan normal jika nilai 

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

dan dengan dk (derajat kebebasan) 29 – 1 = 28. Bila dk = 28 dan taraf 

kesalahan 5%, maka diperoleh nilai χ2
tabel sebesar 41,34. Adapun hasil uji 

normalitas data hasil belajar kompetensi dasar service engine dan 

komponen-komponennya (engine tune-up EFI) baik dari data pre-test 

maupun post-test dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data Kelompok Eksperimen dan Kelompok 

Kontrol 
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Sumber Data 2
hitung 

2
tabel Kriteria 

Pre test 
Eksperimen 12.755 41.34 Normal 

Kontrol 36.692 41.34 Normal 

Post test 
Eksperimen 28.235 41.34 Normal 

Kontrol 14.305 41.34 Normal 

Sumber : Data hasil penelitian tahun 2013 

 

Gambar 4. Grafik Hasil Uji Normalitas Data Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

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

dan kelompok kontrol yang terangkum pada tabel dan grafik di atas maka 

dengan demikian dapat dijelaskan bahwa data pre-test dan post-test pada 

kelompok eskperimen maupun kontrol berdistribusi normal, karena 

2
hitung < 2

tabel = 41,34 untuk  = 5% dengan dk = 28. Dengan hasil 

normalitas yang berdistribusi normal maka pengujian hipotesis penelitian 

dapat digunakan uji t.  

c. Uji Homogenitas Data  

Uji homogenitas data dalam penelitian menggunakan uji F. Data 

dikatakan homogen jika nilai Fhitung memiliki signifikansi lebih besar dari 
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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 uji 

homogenitas data hasil belajar kompetensi dasar service engine dan 

komponen-komponennya (engine tune-up) baik pre-test maupun post-test 

dari kelompok ekperimen yang memperoleh pembelajaran dengan 

menggunakan video interaktif dan kelompok kontrol yang memperoleh 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran sebelumnya 

berupa buku New Step 2, buku Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan 

ppt dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas Data Kelompok Eksperimen dan Kelompok 

Kontrol 

Sumber Data Fhitung Ftabel Kriteria 

Pre-test 
Eksperimen 

1.36 2.13 Homogen 
Kontrol 

Post-test 
Eksperimen 

1.65 2.13 Homogen 
Kontrol  

                Sumber : Data hasil penelitian tahun 2013 
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Gambar 5. Grafik Hasil Uji Homogenitas Kelompok Eksperimen dan Kelompok 

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  = 2,13  

pada  = 5% dengan dk = 56. 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. 

d. Uji  Data Post-Test 

Hasil uji data post-test hasil belajar kompetensi dasar service 

engine dan komponen-komponennya (engine tune-up EFI) kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol pada siswa kelas XI TKR di SMK 

Negeri 4 Semarang  dapat disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 5. Hasil Uji Perbedaan Hasil Belajar Pada Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

 

Kelompok Rata-rata thitung Ttabel Kriteria 

Eksperimen 82.46 
4.409 2.00 Signifikan 

Kontrol 74.01 

              Sumber : Data hasil penelitian tahun 2013 
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Gambar 6. Grafik Hasil Uji Perbedaan Hasil Belajar Pada Kelompok 

Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Berdasarkan hasil uji t terhadap data hasil belajar kompetensi 

dasar service engine dan komponen-komponennya (engine tune-up EFI) 

siswa kelas XII TKR di SMK Negeri 4 Semarang  setelah dilakukan 

pembelajaran menggunakan media video interaktif pada kelompok 

eksperimen dan pembelajaran sebelumnya dengan menggunakan media 

pembelajaran sebelumnya berupa buku New Step 2, buku Praktik STM 

Otomotif, file doc, pdf dan ppt pada kelompok kontrol diperoleh nilai 

thitung = 4,409 > ttabel = 2,00 pada  = 5% dengan dk = 56. Dengan 

demikian dapat diputuskan bahwa hipotesis penelitian (Ha) yang 

menyatakan: “Ada peningkatan penguasaan materi siswa kelas XI TKR 

pada pembelajaran service engine dan komponen-komponennya 

menggunakan media video interaktif pada pembelajaran  service engine 

dan komponen-komponennya (engine tune-up EFI)”, diterima. 
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Pada kelompok eksperimen yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran video interaktif mencapai ketuntasan 

belajar secara klasikal sebesar 96,55% yang lebih besar dari batas minimal 

ketuntasan belajar yang ditetapkkan yaitu 75% sedangkan pada kelompok 

kontrol yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media pembelajaran 

sebelumnya berupa buku New Step 2, buku Praktik STM Otomotif, file doc, 

pdf dan ppt mencapai ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 62,07% yang 

masih di bawah batas minimal ketuntasan belajar yang ditetapkkan yaitu 

75%. 

 Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa pada kelas kelas 

eksperimen rata-rata hasil belajar pada tes pre-test mencapai 67,94 dan rata-

rata hasil belajar pada tes post-test dengan sebelumnya diberikan 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran video interaktif meningkat 

menjadi 82,46. Sehingga pada kelas eksperimen setelah diberikan media 

pembelajaran video interaktif mengalami peningkatan rata-rata mencapai 

20,52. Sedangkan pada kelas kontrol rata-rata hasil belajar pada tes pre-test 

mencapai 66,93 dan rata-rata hasil belajar pada tes post-test dengan 

sebelumnya diberikan pembelajaran menggunakan media pembelajaran 

sebelumnya seperti preview power point, preview pdf, preview word dan 

buku meningkat menjadi 74,01. Sehingga pada kelas kontrol setelah 

diberikan pembelajaran menggunakan media pembelajaran sebelumnya 

berupa buku New Step 2, buku Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt 
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mengalami peningkatan rata-rata mencapai 7,08. Dengan demikian perolehan 

nilai kelas eksperimen lebih besar dari pada kelas kontrol, sebesar 82,46 pada 

kelas eksperimen dan 74,01 pada kelas kontrol.  

Selain dengan melihat hasil nilai, dengan melihat hasil penilaian 

keaktifan belajar siswa  pada proses pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran video interaktif untuk kelompok eksperimen dan 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran sebelumnya berupa 

buku New Step 2, buku Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt pada 

kelompok kontrol. Berdasarkan hasil penlaian keaktifan siswa diperoleh rata-

rata 84,4 untuk kelompok eksperimen dan 74,8 untuk kelompok kontrol. 

Hasil ini menunjukan bahwa rata-rata keaktifan belajar kelompok eksperimen 

lebih baik dibandingkan keaktifan belajar rata-rata kelompok kontrol. 

Tabel. 6 Daftar Rata-Rata Keaktifan Belajar (Checklist) 

Kelompok  𝑥 Kriteria 

Eksperimen  82,75 Sangat baik 

Kontrol  72,44 Baik 

 

Dari hasil di atas dapat dijelaskan bahwa penggunaan media video 

interaktif efektif untuk pembelajaran service engine dan komponen-

komponennya pada siswa kelas XI TKR karena dengan menggunakan media 

video interaktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa  juga dapat 

mengantarkan siswa mencapai ketuntasan belajar. 

C. Pembahasan  

Siswa SMK Negeri 4 Semarang dalam pencapaian hasil belajar 

kompetensi dasar service engine dan komponen komponennya (engine tune-up 
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EFI) masih dibawah KKM, untuk memenuhi kriteria kelulusan dalam 

pembelajaran perlu dilakukannya pembelajaran yang mudah dan cepat 

dimengerti dan dipahami oleh siswa. Hasil prestasi tersebut sebanyak 37,94% 

mencapai KKM  dan hanya 62,06% tidak mencapai KKM. Rata-rata nilai yang 

dicapai siswa sebanyak 72,75 dari 29 siswa di satu kelas. Penggunaan beberapa 

metode dan media yang berbeda dan inovatif 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 melakukan 

service engine dan komponen-komponennya (engine tune-up EFI) kurang 

maksimal. 

 Salah satu dari keberhasilan proses pembelajaran ialah dengan 

pemilihan media sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan dengan 

tujuan yang dicapai.  Media itu sendiri merupakan suatu alat atau benda yang 

digunakan oleh pengirim kepada penerima untuk menyampaikan pesan atau 

informasi, sehingga pemahaman penerima akan menjadi meningkat begitu pula 

akan meningkatkan hasil prestasi belajar. Dalam penelitian ini media yang 

digunakan dalam pembelajaran adalah media video interaktif.  

Media pembelajaran video interaktif  salah satu media yang 

penyampaian materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik 

yang menyajikan pesan-pesan audio dan visual, melalui gambar-gambar dalam 

frame yang diproyeksikan secara mekanis agar terlihat gambar itu lebih hidup, 
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sehingga dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar, meningkatkan referensi 

belajar siswa, dan membangkitkan daya tarik dan imajinasi siswa. Sehingga 

timbul interaksi oleh siswa dari apa yang didapat memalui penyampaian media 

tersebut dan nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pengajar. 

Penggunaan media pembelajaran video interaktif pada saat belajar teori 

dimungkinkan dapat  membantu pengajar untuk mengerahkan maksud dan 

tujuan proses belajar, media pembelajaran video interaktif yang dipaparkan 

kepada siswa tentang cara dan urutan dalam melakukan service engine dan 

komponen-komponennya (engine tune-up EFI), sehingga siswa dapat dengan 

mudah menagkap materi yang disampaikan. 

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

antara kelas eksperimen yang diberikan media pembelajaran video interaktif 

dengan kelas kontrol yang diberikan media pembelajaran sebelumnya berupa 

buku New Step 2, buku Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt 

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.  

Keberhasilan media pembelajaran video interaktif telah terbukti dari nilai 

rata-rata post-test kelompok eksperimen setelah menggunakan media 

pembelajaran video interaktif dalam proses pembelajaran, dan adanya perbedaan 

antara kelompok kontrol yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran seperti sebelumnya dengan kelompok eksperimen yang 
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mendapatkan pembelajaran menggunakan media pembelajaran video interaktif, 

sehingga penerapan media pembelajaran video interaktif ini nantinya dapat 

digunakan sebagai alat bantu pengajar dalam proses pembelajaran saat proses 

pembelajaran berlangsung. Selain itu media video interaktif bertujuan 

menyajikan informasi dalam bentuk yang menarik, menyenangkan, mudah 

dimengerti dan jelas. Informasi tentang materi pembelajaran akan mudah 

dimengerti karena sebanyak mungkin indera, terutama telinga dan mata, 

digunakan untuk menyerap informasi tersebut. Dalam hal ini juga media video 

interaktif dapat melengkapi proses pembelajaran ketika membaca, berdiskusi, 

berpraktik dan lain-lain. Media video interaktif dapat menggambarkan suatu 

proses secara tepat, yang dapat disajikan secara berulang-ulang dan praktis 

untuk dibawa karena dapat disimpan dalam bentuk file dalam berbagai macam 

hard drive.  

Sebaliknya hasil analisis deskriptif post-test untuk kelompok kontrol 

yang diberikan media pembelajaran yang seperti sebelumnya bisa menunjukkan 

hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan kelas eksperimen. Hal tersebut 

dimungkinkan karena siswa yang diberikan media pembelajaran sebelumnya 

berupa buku New Step 2, buku Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt 

merasa kurangnya media yang menarik sebagai sarana pembelajaran, sehingga 

pembelajaran kurang bervariasi yang menyebabkan pemahaman siswa tentang 

cara melakukan service engine dan komponen-komponennya (engine tune-up 

EFI) kurang maksimal. Berdasarkan hasil analisis uji t pada hasil post-test 

terjadi peningkatan dari hasil perlakuan dan bukan akibat kondisi awal siswa 
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yang berbeda, karena bahwa sebelum dilakukan pembelajaran dua kelompok 

memiliki kemampuan awal yang sama. 

Peningkatan hasil belajar kemampuan siswa dalam memahami materi 

service engine dan komponen-komponennya pada kedua kelompok, kelompok 

eksperimen untuk siswa yang diberikan media pembelajaran dengan media 

pembelajaran video interaktif dan kelompok kontrol untuk siswa yang yang 

diberikan media pembelajaran sebelumnya berupa buku New Step 2, buku 

Praktik STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt.  

Berdasarkan perbedaan yang signifikan dari hasil nilai post-test dapat 

menunjukan bahwa pembelajaran dengan media ini lebih baik dari pada media 

pembelajaran sebelumnya berupa buku New Step 2, buku Praktik STM 

Otomotif, file doc, pdf dan ppt. Selain dengan menggunakan perbedaan nilai 

yang sigifikan, indikator efektifitas juga diukur dari tingkat keaktifan siswa, 

dengan menggunakan media video interaktif siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran, karena siswa cenderung lebih tertarik dengan apa yang 

ditampilkan dalam video, sehingga siswa dapat mengkontruk isi materi 

pembelajaran. Pada saat pembelajaran adanya timbal balik dari isi materi 

pembelajaran dimana siswa akan memunculkan pertanyaan dari apa yang 

mereka lihat dan dari pertanyaan tersebut akan dipaparkan oleh peneliti. Di akhir 

pembelajaran nantinya siswa lebih memahami materi pembelajaran tersebut 

Indikator keefektifitasan juga diukur berdasarkan biaya pembuatan media 

pembelajaran yang murah dan waktu yang tidak terlalu lama. Pada saat proses 

pembelajaranpun diukur tingkat keefektifitasan waktunya, antara penyampaian 
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pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran video interaktif relatif 

lebih cepat. Dalam pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 

video interaktif peran seorang guru lebih difokuskan sebagai fasilitator, sehingga 

di sini siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut 

tingkat pemahan siswa terhadap materi lebih baik karena mengingat 

pembelajaran ini diarahkan berorientasi konstruktivisme dan kebermaknaan. 

Berbeda dengan pembelajaran yang sebelumnya, yang menggunakan media 

pembelajaran sebelumnya berupa buku New Step 2, buku Praktik STM 

Otomotif, file doc, pdf dan ppt lebih memakan waktu lama dan siswa sulit untuk 

memahami tentang materi yang disampaikan, bahkan cenderung bosan dan 

malas untuk menerima pembelajaran. Berdasarkan pernyataan diatas dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran dengan menggunakan 

media video interaktif lebih efektif dibandingkan dengan media pembelajaran 

sebelumnya. 

Media pembelajaran dengan video interaktif memiliki berbagai kelebihan 

dan sangat memungkinkan bagi guru untuk membuat bahan ajar yang menarik  

siswa dengan menggunakan media video interakti sehingga peran guru untuk 

kedepan untuk menyampaikan materi pembelajaran dapat dikurangi. Namun 

dengan berkurangnya peran guru dalam pembelajaran melalui penggunaan 

media video interaktif menuntut siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran 

karena banyak sedikitnya materi yang diserap oleh siswa sangat bergantung pada 

keaktifan siswa dalam melihat dan mendengarkan materi pelajaran yang 

dijelaskan melalui media pembelajaran video yang dibuat guru. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat 

mengungkapkan bahwa upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dalam 

proses pembelajaran merupakan tugas dan tanggung jawab seorang guru. Karena 

melihat peran guru yang langsung berinteraksi dengan siswa pada proses 

pembelajaran. Namun mengupayakan peningkatan kualitas pembelajaran yang 

baik ini bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut dapat diperkuat dengan analisis 

dari hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat 

hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Adanya peningkatan hasil belajar yang signifikan, antara siswa yang video 

interaktif engine tune-up EFI dengan hasil belajar siswa yang menggunakan 

media pembelajaran sebelumnya berupa buku New Step 2, buku Praktik 

STM Otomotif, file doc, pdf dan ppt. 
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2. Media pembelajaran video interaktif engine tune-up EFI efektif digunakan 

sebagai media pembelajaran kompetensi dasar service engine dan 

komponen-komponennya.  

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa saran dari penulis yaitu 

sebagai berikut: 

1. Agar pemahaman siswa lebih maksimal diharapkan pada saat pembelajaran 

dengan menggunakan media pembelajaran video interaktif perlu adanya 

kesetaraan antara pemahaman aplikatif dan pemahaman teori, mengingat 

tune-up untuk setiap spesifikasi kendaraan berbeda tetapi pada dasarnya sama 

prosesnya.   

2. Kepada para pengajar disarankan untuk menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran video interaktif pada waktu membahas 

materi pembelajaran materi kompetensi service engine dan komponen-

komponennya. Mengingat penggunaan media pembelajaran video interaktif 

terbukti dapat meningkatkan hasil belajar kompetensi dasar service engine 

dan komponen-komponennya (engine tune-up EFI) siswa.  

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

kelas yang beragam sehingga simpulan penelitian dapat berlaku untuk 

lingkup yang lebih luas. 
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Lampiran 1 

Daftar Responden Kelas XII TKR I 

NO NIS NAMA KODE 

1 15508 AGUS RIYADI     UC-1 

2 15509 AHMAD ARIFIN  UC-2 

3 15510 ALBERTUS ERVANDA UC-3 

4 15512 ANDRIANTO WIBOWO UC-4 

5 15514 BAGUS EFENDI UC-5 

6 15515 BAGUS SETIAWAN UC-6 

7 15516 BAYU RIZKY ADITYA UC-7 

8 15517 CATUR WISNU P UC-8 

9 15520 DIRGA BAGUS SATRIYA UC-9 

10 15521 DODI SETIAWAN UC-10 

11 15524 HENDY KURNIAWAN UC-11 

12 15525 HERDI SYAHPUTRA UC-12 

13 15526 ISRUANA SATIOWATI UC-13 

14 15527 M. ARIF NUGROHO UC-14 

15 15528 MAHENDRA YUSANTRI UP UC-15 

16 15529 MUHAMMAS NUR RIF’QI UC-16 

17 15530 MUHAMMAD YUSI DWI S UC-17 

18 15531 NUR HUDA FATURAHMAN UC-18 

19 15533 RIZKY SETIAWAN UC-19 

20 15536 TABAH WAHTU HIDAYAT UC-20 

21 15537 TONI SETIAWAN UC-21 

22 15538 TRI KURNIAWAN HARI U UC-22 

23 15539 WAHYU PUTRO A UC-23 

24 15542 YOGA PAMULA W UC-24 

25 15543 AWALUDIN UC-25 

26 15544 RIZKI MUHAMMAD UC-26 

27 15545 ZAMRONI KROIRURROFIQ UC-27 

28 15546 ANANG SAPUTRA UC-28 

29 15548 FAJAR UTAMA UC-29 

30 15549 TEGUH PUTRA S UC-30 
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Lampiran 2 

Daftar Kelompok Eksperimen XI TKR III 

NO NIS NAMA KODE 

1 16079 ACHMAD SYAIFUDDIN E-1 

2 16080 ANDY SETIAWAN E-2 

3 16081 ARI SETYAJI E-3 

4 16082 ARIF PRASETYO E-4 

5 16083 BAGUS DWI HANDOKO E-5 

6 16084 DEAN AJI N E-6 

7 16085 DHIMAS ADHI N E-7 

8 16086 DHITO ARTHA S E-8 

9 16087 DWI FITRIYANTO E-9 

10 16088 EFFAM MIENDI E-10 

11 16090 FAISAL MUHAMMAD K E-11 

12 16091 FANAL MAESTRO L E-12 

13 16092 FATURIKHMAN E-13 

14 16094 HANDHIKA AJI E-14 

15 16095 HERY ADISA P E-15 

16 16096 IFAN BAYU M E-16 

17 16097 IVO TEGAR F E-17 

18 16099 MALEHAKI GURUH E-18 

19 16100 MOHAMAD MAHMUD E-19 

20 16101 M MIMAM THOBRONI E-20 

21 16104 MUHAMMAD ZAENAL A E-21 

22 16105 OKKY INDRA PRATAMA E-22 

23 16106 OKTAVIAN KUKUH E-23 

24 16107 RICO ALVIAN N E-24 

25 16109 RIO BAGAS P E-25 

26 16110 RIZAL GOZALI M E-26 

27 16112 SYAHRUL SYAIFUDIN E-27 

28 16113 TAZRIKI NUR E-28 

29 16114 YUDI KOES P E-29 

 

 



88 
 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 

Daftar Kelompok Kontrol XI TKR II 

NO NIS NAMA KODE 

1 16043 AGIL SAPUTRA K-1 

2 16045 AGUS KURNIAWAN K-2 

3 16046 ALVIAN NUR YULIANTO K-3 

4 16048 ANDIK PRASETYO U K-4 

5 16049 ANGGA FAHREZHA AP K-5 

6 16050 ARI YULIANTO K-6 

7 16051 ARIF WICAKSONO K-7 

8 16052 DAMAS SETYO PRABOWO K-8 

9 16053 DANI SATYA W K-9 

10 16054 DENY IMAM SAFI’I K-10 

11 16055 DIDIK WARSITA JATI K-11 

12 16056 ERICK HERLAMBANEVANG K-12 

13 16057 EVAN DAVID OETOMO K-13 

14 16058 FAJAR FEBRIYANTO K-14 

15 16060 FIKRI ILAHI K-15 

16 16061 HANDY DWI CAHYO K-16 

17 16062 HARIS KHAIRUROZI K-17 

18 16063 HARIS ARDIANTO K-18 

19 16064 IDBAR HUSAINI K-19 

20 16065 ISMAIL ADIYOSO PUTRO K-20 

21 16066 MUH. ASIKIN K-21 

22 16067 MUH. GUNTUR SAMODRA  K-22 

23 16068 PURWANTO ADI S K-23 

24 16069 R. IMMANUEL ERICKO K-24 

25 16070 RAHMAT HIDAYAT K-25 

26 16071 RIFANDI SETYO NUGROHO K-26 

27 16074 SATRIO DWI A K-27 

28 16075 TRI HANDOKO K-28 

29 16076 UKI PRASETYA K-29 
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Lampiran 4 

Kisi-kisi Instrumen 
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Lampiran 5 

 

INSTRUMEN PRAKTIK ENGINE TUNE-UP EFI PADA KOPETENSI 

SERVICE ENGINE DAN KOMPONEN-KOMPONENYA 

Nama    : ...................................................... 

Kelas   : ...................................................... 

Program Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan      

Alokasi waktu            : 60 menit 

Tahun Pembelajaran   : 2012/2013 

No. Cakupan Penilaian Perolehan sekor 

0 1 2 3 4 Total 

1 Keselamatan kerja diri       

2 Keselamatan kerja peralatan       

3 Keselamatan kerja kendaraan       

4 Keselamatan kerja tempat kerja       

5 Pemasangan fender cover       

6 Penempatan pemeriksaan baterai       

7 Pemeriksaan fisik baterai       

8 Pemeriksaan terminal baterai        

9 Pemeriksaan ketinggian elektrolit (Pengisian 

elektrolit jika kurang dan pengurangan jika 

berlebihan) 

      

10 Pembersihan lubang ventilasi       

11 Pengukuran berat jenis       

12 Pengukuran tegangan baterai       

13 Pemeriksaan fisik komponen sistem pendingin       

14 Pemeriksaan ketinggian coolant di reservoir 

(Pengisian coolant jika kurang dan pengurangan 

jika berlebihan) 

      

15 Pemeriksaan kondisi coolant di reservoir (Jika 

kotor maka lakukan penggantian) 

      

16 Pemeriksaan tutup radiator       

17 Pemeriksaan kebocoran radiator       

18 Membersihkan saringan udara       
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19 Membersihkan saringan bensin       

20 Memeriksa kop busi       

21 Memeriksa kondisi fisik busi       

22 Membersihkan  busi       

23 Penyetelan busi       

24 Pemeriksaan pelumas       

25 Ketepatan pemilihan PIN engine scanner       

26 Penggunaan engine scaner       

27 Menjelaskan data hasil diagnosa dengan engine 

scanner 

      

28 Mengkalibrasi EFI       

29 Menghidupkan engine       

30 Penempatan setiap komponen       

31 Kerapian alat       

32 Kebersihan alat       

33 Kebersihan diri       

34 Kebersihan tempat kerja       

35 Ketepatan setiap penggunaan alat       

36 Ketelitian        

37 Ketenangan       

38 Tanggung jawab       

39 Ketepatan waktu       

40 Prosedur kerja sesuai SOP       

 Jumlah  

 Nilai  

 Kategori   

 

Keterangan : 

Point 4 : Sangat Baik 

Point 3 : Baik 

Point 2 : Cukup Baik 

Point 1 : Kurang Baik 

Point 0 : Tidak Baik 

Rumus Hasil akhir 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑁

𝑛
 

Keterangan  :  N = Jumlah nilai/skor yang diperoleh 

  n = Nilai bagi   =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡−𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑘𝑎𝑛
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Kriteria Ketuntasan Minimal 75  

 

 

Lampiran 6 

 

Data Hasil Uji Instrumen  
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Lampiran 7 

 

Data Hasil Perhitungan Analisa Validitas 
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Lampiran 8 

 

Data Hasil Perhitungan Analisa Realibilitas 
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Lampiran 9 

 

Data Hasil Pre-Test dan Post-Test Kelompok Eksperimen  
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Lampiran 10 

 

Data Hasil Pre-Test dan Post-Test Kelompok Kontrol 
 

 



97 
 

 

 
 

Lampiran 11 

 

Uji Normalitas Data Hasil Pre-Test Kelompok Eksperimen 
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Lampiran 12 

 

Uji Normalitas Data Hasil Pre-Test Kelompok Kontrol 
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Lampiran 13 

 

Uji Normalitas Data Hasil Post-Test Kelompok Eksperimen 
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Lampiran 14 

 

Uji Normalitas Data Hasil Post-Test Kelompok Kontrol 
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Lampiran 15 

 

Uji Kesamaan Dua Varian Data Hasil Pre-Test Antara Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 
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Lampiran 16 

 

Uji Kesamaan Dua Varian Data Hasil Pre-Test Antara Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 



103 
 

 

 

 
 

Lampiran 17 

 

Uji Kesamaan Dua Varian Data Hasil Post-Test Antara Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 
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Lampiran 18 

 

Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Hasil Post-Test Antara Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 
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Lampiran 19 

 

Angket Keaktifan Siswa 
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Dengan hormat, 

Dalam rangka menyusun Skripsi pada Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 

Universitas Negeri Semarang, maka dengan ini saya; 

Nama  : Ahmad Maulana Izzudin 

NIM  : 5201409006 

Prodi   : Pendidikan TeknikMesin, S1 

 

Memohon kesediaan bapak/i untuk berpartisipasi dalam mengisi angket 

keaktifan siswa berikut ini. Hasil data ini semata-mata akan digunakan sebagai bahan 

penelitian, bukan untuk tujuan komersial. Setiap jawaban yang diberikan merupakan 

bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Atas partisipasinya saya 

ucapkan terima kasih. 

       Hormat saya, 

 

Ahmad Maulana izzudin 

NIM. 5201409006 

 

 

 

 Lembar Observasi Keaktifan Siswa Pada 

Pembelajaran Service Engine dan Komponen-Komponennya  
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No.  Hal yang diamati Skor 

1 2 3 4 

1 Proses pembelajaran dengan menggunakan video 

interaktif 

a. Memperhatikan pengajar 

b. Memperhatikan materi pembelajaran 

c. Pemahan terhadap materi 

    

2 Keaktifan siswa 

a. Siswa aktif mencatat materi pembelajaran 

b. Siswa aktif bertanya 

c. Siswa aktif mengajukan ide 

d. Siswa tertarik dengan materi yang disajikan 

    

3 Perhatian siswa 

a. Diam dan tenang 

b. Terfokus pada materi 

c. Antusiasme 

    

4 KedisiplinanSiswa 

a. Datang tepat waktu 

b. Pulang tepat waktu 

    

 Jumlah total  

 

Nama  :……………………………………… 

Kelas  :……………………………………… 

Jumlah perolehan nilai : 

Prosentase penilaian =  
𝑛

𝑁
x 100   

Batas ketuntasan 75%. 

Keterangan  :  

n : Jumlah perolehan nilai 

N  : Jumlah seluruh poin penilaian 

4 : Sangat baik  

3 : Baik 

2 : Cukup 

1 : Kurang 

 

 

Lampiran 20 
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HASIL PENILAIAN KEAKTIFAN SISWA  

No. 
Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Kode Nilai Kode Nilai 

1 E-01 80 K-01 70 

2 E-02 77 K-02 63 

3 E-03 80 K-03 65 

4 E-04 80 K-04 83 

5 E-05 78 K-05 75 

6 E-06 78 K-06 81 

7 E-07 79 K-07 75 

8 E-08 80 K-08 68 

9 E-09 87 K-09 78 

10 E-10 90 K-10 75 

11 E-11 79 K-11 79 

12 E-12 90 K-12 73 

13 E-13 88 K-13 73 

14 E-14 82 K-14 66 

15 E-15 80 K-15 72 

16 E-16 79 K-16 66 

17 E-17 78 K-17 77 

18 E-18 81 K-18 78 

19 E-19 93 K-19 64 

20 E-20 86 K-20 73 

21 E-21 81 K-21 76 

22 E-22 78 K-22 80 

23 E-23 81 K-23 76 

24 E-24 95 K-24 63 

25 E-25 85 K-25 77 

26 E-26 78 K-26 67 

27 E-27 74 K-27 68 

28 E-28 92 K-28 73 

29 E-29 93 K-29 68 

Jumlah 2400 Jumlah 2101 

Rata-rata 83 Rata-rata  72 

  

 

 

Lampiran 21 

 

Naskah Video Interaktif 
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No. Visual Audio 

1. Prolog 

Priview Kondisi lalu lintas 

Musik Instrumen 

2. Close-Up  

Opening 

(Host menyampaikan isi 

audio)  

Para siswa selamat berjumpa dalam kegiatan 

otomotif 

 

pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 

tentang prosedur service engine. atau yang sering 

kita sebut dengan tune-up engine.  

 

Untuk Tune-up engine kali ini dikhususkan pada 

engine EFI 

3 Close-Up 

(Host berada di samping 

kendaraan dan 

menyampaikan isi audio) 

Engine mobil yang telah dioperasikan ini akan 

mengalami perubahan fisik pada komponen-

komponennya. Seperti saringan udara saringan 

bensin, blok silinder, kepala silinder, radiator, 

komponen pengapian dan lain-lain. 

  

Perubahan fisik pada engine akan mengganggu 

kinerja engine tersebut, untuk itu perlu 

dilakukannya tune-up. 

 

4 Close-Up 

Gambar Mesin mobil, 

pemakaian Wearpack dan 

penunjukan peralatan 

Sebelum kita mempelajari tentang cara melakukan 

tune-up engine, hal yang perlu diperhatikan di sini 

adalah untuk mengutamakan K3, dengan 

mengenakan wearpack dan pelengkapan lainnya 

untuk menghindari kecelakaan kerja.  

 

Kemudian siapkan peralatan dan bahan yang 

diperlukan untuk tune-up engine EFI.  

5 Close-Up 

Memeriksa Battery 

Lepaskan kabel terminal negatif kemudian positif 

battery.  

 

Angkat dan letakan battery ditempat yang datar. 

Periksa keadaan fisik dan terminal Battery, cek 

ketinggian elektrolit dengan melihat batas upper 

dan lower. 

 

Kemudian ukur berat jenisnya dengan hidrometer 

dan ketentuan 1,25 – 1,27. 

 

serta terakhir cek tegangannya sebesar 12,6 V, jika 

masih dibawah maka lakukan charging.  

6. Close-Up 

Membersihkan saringan 

udara, membersihkan busi 

Lepas klem yang mengait dan ambil cover atas dan 

saringan udara, letakan di bak komponen. 
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dan memeriksa koil. Lepas kover bawah saringan udara dan lepas koil 

beserta kop busi dan lepaskan businya. Kemudian 

letakan busi di bak komponen. 

 

Bersihkan saringan udara dengan udara bertekanan 

dari kompresor. Jika telah rusak lakukan 

penggantian. 

 

Periksa keadaan fisik busi, amplas jika terdapat 

kerak lalu bersihkan dengan udara bertekanan dari 

kompresor lalu setel celah busi, masing-masing 

celahnya standar 0,7-0,8 mm dan maksimal 1mm. 

 

Periksa hambatan dari masing-masing koil dengan 

multitester. besarnya 7,6-10,2K ohm. Lakukan 

penggantian jika tidak sesuai spesifikasi 

 

Pasang kembali busi dan koil. 

 

Kemudian pasang kover bawah saringan udara,  

 

Pasang saringan udara dan dilanjutkan pemasangan 

kover atas saringan udara dan kencangkan klem 

nya. 

7.  Close-Up 

Membersihkan saringan 

bensin 

Lepaskan saringan bensin pada bagian bawah 

kendaraan. 

Hembuskan udara bertekanan dari kompresor untuk 

membersihkan saringan bensin ini. 

8. Close-Up 

Memeriksa sistem 

pelumasan 

Tarik stik pelumas.lap masukan kembali dan tarik 

lagi lalu dilihat batasan ketinggiannya. 

 

Periksa kondisi fisik pelumas kemungkinan kotor, 

jika telah encer dan hitam maka lakukan 

penggantian. 

 

9. Close-Up 

Perawatan Sistem Pendingin 

Periksa seluruh kompenen sistem pendingin. 

  

Periksa kondisi dan ketinggian air radiator.  

 

Periksa kerja tutup radiator dengan radiator cup 

tester. Tekanan pembukaan katupnya sebesar 

110Kpa (1,1 Kg/cm2) 

Selanjutnya kita periksa kebocoran dengan tekanan 

118 Kpa (1,2 Kg/cm2), jika tekanan menurun maka 

kemungkinan terdapat kebocoran.  
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10. Close-Up 

Mendiagnosa engine dengan 

engine scanner 

Sesuaikan port scanner dengan kendaraan,             

 

Pasangkan port scanner pada port di kendaraan, 

kemudian hidupkan engine.  

Selanjutnya kita diagnosa engine dengan scanner 

sampai menunjukan semua sistem dalam keadaan 

baik. 

 

Setelah selesai matikan engine scanner dan engine. 

Kemudian lepas soket EFI untuk kalibrasi ulang 

sistem, pasang kembali dan hidupkan engine. 

11. Close-Up 

Memeriksa Gas Buang 

Periksa emisi gas buang dengan Multigas Infra Red. 

Masukan probe kedalam knalpot minimal 20 cm 

dan panaskan selama 15 menit, kemudian tekan 

tombol power dan identifikasi emisinya dan cetak 

hasilnya. 

 

Berikut ini emisi standar kondisi normal untuk 

engine EFI : 

Exhaust Gas     Value 

CO                  0% (2% Max) 

HC                  0ppm (100ppm Max) 

CO2                           13%-16% 

O2                    0,3%-2% 

Lamda             0,97-1,03 

12. Close-Up 

Merapikan semua peralatan 

Setelah digunakan, bersihkan dan rapikan peralatan-

peralatan yang dipakai dan tempatkan pada 

tempatnya kembali. 

 

13. Close-Up 

Test Drive Kendaraan 

Setelah melaksanakan tune-up kendaraan, maka 

langkah selanjutnya kita test drive untuk merasakan 

kinerja engine.  

14. Close-Up 

Closing (lokasi didepan 

stall) 

Demikian para siswa kita telah mempelajari cara 

melakukan tune-up engine . untuk itu semoga kalian 

dapat memahami dan mempraktekkanya, selamat 

mencoba dan sampai jumpa. 

 

 

 
 

Lampiran 22 

 

Tabel signifikansi distribusi t 
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Lampiran 23 

 

Tabel signifikansi distribusi x2 
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Lampiran 24 

 

Tabel signifikansi distribusi f 
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Lampiran 25 

 

Tabel signifikansi r product moment 
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Lampiran 26 

 

Silabus Service Engine dan Komponen-Komponennya 
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Lampiran 27 

 

RPP Service Engine dan Komponen-Komponennya 
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Lampiran 28 

 

RPP service engine dan komponen-komponennya dengan media pembelajaran video 

interaktif 
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Lampiran 29 

 

Surat Ijin Penelitian ke Dinas Pendidikan Kota Semarang  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 30 
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Surat Ijin Penelitian ke SMK Negeri 4 Semarang  

 

 
 

 

 

 

 

 

Lampiran 31 
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Surat Ijin Penelitian dari Dinas Pendidikan Kota Semarang  

 

 
 

 

Lampiran 32 

 

Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran 33 

 

Indikator Uji Media Pembelajaran Video Interaktif Engine Tune-Up EFI 
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Lampiran 34 

 

Surat Keterangan Telah Membuat Video Interaktif 
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Lampiran 35 

  

Surat Keterangan Uji Kelayakan Media Pembelajaran Video Interaktif 1 
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Lampiran 36 

  

Surat Keterangan Uji Kelayakan Media Pembelajaran Video Interaktif 2 
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Lampiran 37 

  

Surat Keterangan Uji Kelayakan Media Pembelajaran Video Interaktif 3 
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Lampiran 38 

 

Dokumentasi Foto Penelitian 
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Pembalajaran service engine dan komponen-komponennya dengan menggunakan media 

pembelajaran video interaktif 

 
Pembelajaran service engine dan komponen-komponennya dengan mengunakan media 

pembelajaran sebelumnya, salah satunya dengan menggunakan power point. 
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Peneliti sedang melakukan penilaian praktik service engine dan komponen-

komponennya. 

 

 
Salah satu siswa sedang mencatat data praktik praktik service engine dan komponen-

komponennya. 
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Salah satu siswa sedang membersihkan busi, filter bensin dan fiter udara. 

 

 

 
Siswa sedang melakukan pemeriksaan pada komponen engine mobil 
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Siswa sedang memeriksa tegangan battery. 

 

 
Proses mendiagnosa engine dengan menggunakan engine scanner 
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Siswa sedang melepas busi. 

 

 
Peneliti sedang menilai kerja siswa. 

 

 

 

 


