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ABSTRAK 

 

Canto. 2015. Keefektifan Pembelajaran Structured Dyadic Methods (SDM) 

Terhadap Hasil Belajar  Siswa SMK Bidang Keahlian TKR. Jurusan Teknik 

Mesin Fakutas Teknik Universitas Negeri Semarang. Prof. Dr. Samsudi, 

M.Pd 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan model pembelajaran 

Structured Dyadic Methods (SDM) dibandingkan dengan model pembelajaran 

langsung pada materi sistem kemudi. Permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian adalah guru kurang memperhatikan pemilihan model pembelajaran 

yang tepat diterapkan untuk memenuhi kompetensi yang harus dicapai 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan 

desain experiment design, karena dalam desain ini peneliti mengontrol semua 

variabel luar yang mempengaruhi eksperimen. Prosedur penelitian yang 

digunakan adalah desain jenis pre test-post test control group design. Penelitian 

ini dilaksanakan di SMK Negeri Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Populasi 

pada penelitian ini adalah 176 orang siswa, terdiri dari 5 kelas dengan komposisi 

kelas XI TKR 1 sebanyak 36 siswa, kelas XI TKR 2 sebanyak 36 siswa, kelas XI 

TKR 3 sebanyak 35 siswa, kelas XI TKR 4 sebanyak 35 siswa dan kelas XI TKR 

5 sebanyak 36 siswa. Sampel yang digunakan adalah 2 kelas yaitu kelas XI TKR 

3 jumlah 35 siswa sebagai kelas ekperimen  dan  kelas XI TKR 1 jumlah 36 siswa 

sebagai kelas kontrol. Penggumpulan data menggunakan metode tes pilihan ganda 

serta analisis data menggunakan statistika dan uji t. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh bahwa rata – rata hasil studi 

kompetensi memperbaiki sistem kemudi pada kelompok eksperimen yang semula 

51,26 menjadi 73,71 atau terjadi peningkatan sebesar 17,97%, sedangkan pada 

kelompok kontrol yang semula memiliki rata–rata sebesar 53,42 menjadi 60,44 

atau terjadi peningkatan sebesar 6,17%. Hasil penghitungan analisis data terjadi 

perbedaan antara Structured Dyadic Methods (SDM) dan model pembelajaran 

langsung pada kompetensi memperbaiki sistem kemudi. 

 

 

Kata kunci : model pembelajaran structured dyadic methods (sdm), hasil belajar 
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ABSTRACT 

 

Canto. 2015. The Effectiveness of Structured Dyadic Methods (SDM) upon 

the Learning Outcome of Vocational Students Majoring in TKR Expertise. 

Departement of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Semarang 

State University. Prof. Dr. Samsudi, M.Pd. 

 

 This research aimed to ascertain the effectiveness of Structured Dyadic 

Methods (SDM) compared to direct learning method in the subject of steering 

system. The problem raised of this research was the teachers’ lack of competence 

in choosing the most approriate learning method to be applied in teaching-learning 

process to meet the standard competence for the students. 

 This research was an experimental one using experiment design. In this 

type of research, the researcher controlled all the external variables which have 

possibility to affect the experiment result. Pre test-post test with control group was 

conducted as the procedure of research. The research itself was held at SMK 

Negeri Karangpucung, Kabupaten Cilacap. The research population was 176 

students from 5 classes that consisted of 36 students of XI TKR 1, 36 students of 

XI TKR 2, 35 students of XI TKR 3, 35 students of XI TKR 4, and 36 students of 

XI TKR 5. Two out of five classes were taken as the sample of research, they 

were XI TKR 3 with 35 students which acted as the experiment class, and XI 

TKR 1 with 36 students which acted as the control one. In the end, the data of 

research was collected using test, statistical and t-test analysis. 

 Based on the result of analysis, it showed that the average value of the 

students of experiment class on the subject of steering system had a quite 

significant increase of 17,97%, increased from 51,26 to 73,71 average. On the 

other hand, although an increase of average value also happened to the controll 

class, it was not as significant as of the experiment one. The average value of 

students of controll class on the subject of steering system had an increase of 

6,17%, from 53,42 to 60,44 average. Given the fact above, it could be concluded 

that the structured dyadic method compared to direct learning method is more 

effective upon the learning outcome of vocational students majoring in TKR 

expertise. 

  

Keywords: structured dyadic learning method, learning outcome. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman modern seperti sekarang ini pendidikan sangatlah penting guna 

menunjang karir seseorang baik di dunia pendidikan itu sendiri maupun di dunia 

industri. Pendidikan merupakan suatu strategi dasar yang dilakukan secara sadar 

dan terencana dalam mengembangkan semua potensi peserta didik (Megawati, 

2012:118). Kesadaran tentang pentingnya pendidikan telah mendorong berbagai 

upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap perkembangan 

dunia pendidikan, terutama perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi. 

Pengetahuan tentang dunia otomotif sangat erat kaitannya dengan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Pendidikan perlu untuk dikembangkan 

mulai dari tingkat dasar supaya mampu bersaing dan dapat bertahan dengan 

kondisi zaman yang selalu berkembang. Proses pembelajaran harus mamput 

mengembangkan kemampuan siswa, supaya kualitas sumber daya siswa 

meningkat.  

Proses pembelajaran dalam perkembanganya mengharapkan siswa 

mengalami perubahan kemampuan secara kognitif, afektif maupun  psikomotorik. 

Jika dilihat dari tujuan pembelajaran yang diharapkan, maka tugas seorang guru 

harus mampu menguasai serta menerapkan model pembelajran yang tepat. 

Berhasil tidaknya suatu pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran selalu 

dikaitkan dengan kualitas dan kemampuan guru pada proses pembelajaran yang 

berkualitas serta ditunjang model pembelajaran yang tepat.  
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 Berdasarkan observasi di SMK Negeri Karangpucung Kabupaten Cilacap 

yang telah dilakukan pada bulan maret 2015 masalah yang dihadapi oleh siswa 

dalam proses belajar mengajar yaitu kesulitan siswa dalam memahami materi 

yang diajarkan guru dengan menggunakan model pembelajaran yang belum 

mengaktifkan seluruh siswa. Selama ini guru masih menggunakan model 

pembelajaran langsung yaitu mengajarkan materi dengan presentasi melalui 

power point. Pembelajaran itu menimbulkan perasaan jenuh dan bosan pada siswa 

dalam mengikuti pelajaran. Akibat dari sikap siswa tersebut berdasarkan data 

yang diperoleh rata-rata hasil belajar kompetensi memperbaiki sistem kemudi 

pada tahun 2013/2014, adalah 60,25 dengan  KKM sebesar 70. 

Suasana kelas perlu direncanakan dan dibangun sedemikian rupa sehingga 

siswa mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain. Pada proses 

interaksi ini, siswa akan membentuk kelompok yang memungkinkan mereka 

mencintai proses belajar dan kompak satu sama lain. Pada proses belajar mengajar 

melibatkan berbagai macam aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil 

yang optimal. Salah satu cara untuk mendapatkan hasil yang optimal yaitu 

memberi tekanan dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilaksanakan dengan 

memilih salah satu model pembelajaran yang tepat. Pemilihan model 

pembelajaran yang tepat pada hakikatnya merupakan salah satu upaya dalam 

mengoptimalkan hasil belajar siswa. Salah satu model pembelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk berinteraksi satu sama lain adalah model 

pembelajaran kooperatif.  
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Dari pernyatan tersebut  disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif 

dapat memotivasi siswa serta dapat mengekspolitasi seluruh energi sosial siswa 

untuk saling bertanggung jawab satu sama lain. Model pembelajaran kooperatif 

membantu siswa belajar mulai dari keterampilan dasar sampai pemecahan 

masalah yang kompleks. Pada kenyataanya model pembelajaran kooperatif belum 

banyak diterapkan dalam dunia pendidikan. 

Model Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe, salah satu tipe 

model pembelajaran kooperatif yang dapat membangun kepercayaan diri siswa 

dan mendorong partisipasi mereka dalam kelas adalah model pembelajaran 

kooperatif tipe Structured Dyadic Methods (SDM). Model Pembelajaran 

kooperatif tipe Structured Dyadic Methods (SDM)  membantu siswa 

menginterpretasikan ide mereka bersama, serta belajar bagaimana proses 

pembelajaran bisa terstruktur dengan baik. Berdasarkan kajian tersebut model 

pembelajaran Structured Dyadic Methods (SDM)  membuat siswa secara langsung 

mampu memecahkan masalah, memahami suatu materi secara berkelompok dan 

saling membantu antara satu dengan yang lainnya serta membuat kesimpulan 

(diskusi). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 

Structured Dyadic Methods (SDM)  sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa.  

Penggunan model pembelajaran kooperatif tipe Structured Dyadic Methods 

(SDM)  dirasa tepat digunakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kondisi 

siswa SMK yang  masih tergolong remaja membuat mereka menyukai hal-hal 

baru dan lebih terbuka dengan teman sebaya dalam memecahkan permasalahan 
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yang mereka hadapi. Pengaplikasian model pembelajaran ini dirasa tepat pada 

siswa SMK Bidang Keahlian TKR terutama pada kompetensi “memperbaiki 

sistem kemudi”. Hal ini didasari pada pelaksanaan proses pembelajaran yang 

membutuhkan kerjasama serta penggunaan model ini yang dirasa tepat karena 

mengedepankan kerjasama dalam proses pelaksanaan pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya 

penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Keefektifan 

Pembelajaran Structured Dyadic Methods (SDM)  Terhadap Hasil Belajar  Siswa 

SMK Bidang Keahlian TKR”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang terjadinya masalah yang telah dipaparkan, 

penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Proses belajar mengajar pada mata pelajaran memperbaiki sistem kemudi 

masih monggunakan pembelajaran langsung 

2. Proses pembelajaran pada mata pelajaran memperbaiki sistem kemudi lebih 

menekankan pada pencapaian tuntutan kurikulum dan penyampaian materi 

semata, sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. 

3. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang mampu menciptakan 

suasana pembelajaranan yang menarik dan menyenangkan. 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup 

permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. 
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Masalah- masalah yang perlu diberi batasan agar lebih terarah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran memperbaiki sistem kemudi. 

2. Pembelajaran mata pelajaran memperbaiki sistem kemudi pada sisi 

pengetahuan menggunakan model Structured Dyadic Methods (SDM) . 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, 

maka penulis merumuskan suatu permasalahan dalam penelitian yaitu apakah  

model pembelajaran Structured Dyadic Methods (SDM)  efektif meningkatkan 

hasil belajar siswa pada kompetensi memperbaiki sistem kemudi ? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan 

yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menguji keefektifan model 

pembelajaran Structured Dyadic Methods (SDM)  dibandingkan dengan model 

pembelajaran langsung. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik 

bagi pengembangan ilmu maupun bagi kepentingan praktik. Manfaat yang 

diharapkan penulis dengan mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang 

berkualitas dan variatif sehingga  siswa tidak monoton belajar dengan metode 

langsung, serta memeberikan motivasi belajar yang tinggi yang berdampak 

pada peningkatan hasil belajar.  
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2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan  dapat memberikan informasi tentang 

model pembelajaran kooperatif tipe Structured Dyadic Methods (SDM)  dan 

juga meberikan pengetahuan dalam mengadakan proses pembelajaran yang 

kreatif, inovatif, dan efektif. 

3. Bagi sekolah,  penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

model-model pembelajaran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. 

4. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas dan juga memberikan pengalaman 

langsung dalam memilih model pembelajaran yang tepat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI 

1. Keefektifan Pembelajaran 

Keefektifan berasal dari kata dasar efektif. Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia efektif mempunyai arti ada efek, pengaruh atau akibat, selain itu efektif 

juga dapat diartikan dapat membawa hasil, atau berhasil guna. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa keefektifan pembelajaran adalah  tingkat  keberhasilan 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Keefektifan dari pengunaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe SDM dapat dilihat dari hasil belajar materi sistem 

kemudi. Jika hasil belajar sistem kemudi yang mengunakan metode pembelajaran 

SDM lebih tingi dari yang mengunakan pembelajaran mengunakan pembelajran 

langsung, maka metode pembelajaran SDM dikatakan efektif. 

2. Pembelajaran 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan 

demikian, pembelajaran adalah proses disengaja yang menyebabkan siswa belajar 

pada lingkungan belajar untuk melakukan kegiatan pada situasi tertentu. Menurut 

Dimyati dan Mudjiono (2009:157) ”Pembelajaran = proses yang diselenggarakan 

oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana memproses dan 

memperoleh suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap”.  
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3. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk 

pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil secara kolaboratif yang anggotatanya terdiri dari empat sampai enam orang 

dengan struktur kelompok yang heterogen (Rusman, 2011:202). Sedangkan 

menurut Roger dkk, sebagaimana dikutip oleh Huda (2012:29) menyatakan 

cooperative learning is group learning activity organized in such a way that 

learning is based on the socially structured change of information between 

learners in group in which each learner is held accountable for his or her own 

learning and is motivated to increase the learning of others (pembelajaran 

kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu 

prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara 

social di antara kelompok-kelompok pembelajar yang di dalamnya setiap 

pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk 

meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain.) 

Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran 

dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling 

membantu satu sama lainya dalam mempelajari materi pelajaran (Slavin, 2005:4). 

Dari pernyatan para akhli penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok kecil untuk 

memecahkan masalah pada suatu materi pelajaran, serta masing-masing angota 

saling kerjasama guna meningkatkan hasil belajar. 
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4. Pembelajaran Langsung  

Pembelajaran langsung yang dimaksud adalah pembelajaran dengan 

menggunakan metode yang biasa dilakukan oleh guru, yaitu memberi materi 

melalui ceramah, latihan soal dan pemberian tugas. Ceramah merupakan salah 

satu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seorang kepada sejumlah 

pendengar di suatu ruangan. Kegiatan berpusat pada penceramah dan komunikasi 

searah dari pembaca kepada pendengar. Penceramah mondominasi dalam seluruh 

kegiatan pembelajaran, sedangkan pendengar hanya memperhatikan dan membuat 

catatan seperlunya. 

 Kelemahan pembelajaran yang biasa diterapkan atau langsung antara lain: 

(1) pembelajaran berjalan monoton, peserta didik atau siswa hanya aktif membuat 

catatan saja, (2) materi belajar tidak luas tapi selalu sama, (3) pengetahuan yang 

diperoleh melalui ceramah lebih cepat terlupakan, (4) ceramah menyebabkan 

belajar peserta didik menjadi benar menghafal yang tidak menimbulkan 

pengertian, dan (5) peserta didik lebih memperhatikan guru dan pandangan 

peserta didik hanya tertuju pada guru. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pendekatan yang biasa dipakai oleh 

guru atau langsung dapat disimpulkan sebagai pendekatan belajar yang lebih 

banyak berpusat pada guru, sehingga komunikasi lebih banyak satu arah dari guru 

ke siswa. Teori pendukung pembelajaran langsung adalah teori behaviorisme dan 

teori belajar sosial. Berdasarkan kedua teori tersebut, pembelajaran langsung 

menekankan belajar sebgai perubahan prilaku. Jika behaviorisme menekankan 

belajar sebagai proses stimulus-respons bersifat mekanis, maka teori belajar sosial 
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beraksentuasi pada perubahan prilaku bersifat organis melalui peniruan 

(Suprijono, 2012:47). 

5. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan proses belajar mengajar berdasarkan kriteria tertentu dalam 

pengukuran pencapaian tujuan pembelajaran itu itu sendiri. Menurut Dimyati dan 

Mudjiono (2009:3), “Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak 

belajar dan mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses 

evaluasi belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan 

puncak proses belajar”. Menurut Suprijono (2012:5), Hasil belajar adalah pola-

pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan 

keterampilan.Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa  hasil belajar 

merupakan perubahan yang dialami seseorang setelah mengalami kegiatan belajar. 

Sebagai akhir dari proses belajar siswa di sekolah diperlukan evaluasi 

yang akan dinyatakan dalam  bentuk angka atau nilai tertentu untuk mengetahui 

sejauh mana keberhasilan siswa dalam belajar.  Hasil belajar sangat tergantung 

dari proses pembelajaran yang dilalui siswa bersama dengan guru. 

Tujuan belajar adalah untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep, 

keterampilan dan pembentukan sikap. Untuk mendapatkan itu semua, siswa harus 

belajar. Proses pembelajaran yang berlangsung tentu harus menyenangkan agar 

siswa mudah dalam menyerap pelajaran. Siswa dikatakan menguasai materi yang  

diajarkan dapat dilihat dari hasil evaluasi atau tes yang diperoleh siswa. 
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6. Structured Dyadic Methods (SDM)   

a. Pengertian Structured Dyadic Methods 

Structured Dyadic Methods adalah salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang hanya melibatkan dua anggota saja dalam satu kelompok 

(berpasangan) dan teknis yang digunakan benar-benar terstruktur (Huda, 

2012:127). Dalam metode ini, satu siswa bertindak sebagai “guru” atau ”tutor” 

dan siswa lain bertindak sebagai “siswa” atau ”tutee”. Tutor menyajikan atau 

menayakan suatu masalah kepada tutee. Jika jawaban siswa atau tutee benar maka 

siswa atau tutee tersebut mendapat poin. Jika jawaban siswa atau tutee salah, 

maka guru atau tutor memberikan jawabannya, kalau siswa atau tutee menuliskan 

jawaban tiga kali, dan membaca kembali jawaban tersebut dengan tepat, atau 

bahkan mengoreksi kesalahan yang mungkin terdapat dalam jawaban tersebut. 

Setiap 10 menit, masing-masing siswa berganti peran. Penghargaan (reward) 

diberikan kepada pasangan-pasangan yang mampu memperoleh poin terbanyak. 

b. Langkah-langkah Pembelajaran dengan Menggunakan Metode Stuructured 

Dyadic Methods 

1) Kegiatan awal 

a. Sebelum memulai pelajaran guru mengajak siswanya untuk berdoa 

menurut agamanya masing -  masing. 

b. Guru memberi motivasi kepada siswa agar siswa semangat belajar. 

2) Kegiatan Inti     

a) Guru memberikan gambar tentang sistem kemudi. 

b) Guru mengintruksikan kepada semua siswanya untuk berpasangan 
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c) Pasangan tersebut satu anak berperan sebagai guru dan satu anak berperan 

sebagai siswa. Siswa yang berperan sebagai guru menjelaskan tentang 

sistem kemudi sedangkan siswa lain mendengarkan materi yang 

disampaikan. Sebaliknya  siswa yang tadinya mendengarkan materi yang 

disampaikan oleh siswa lain, bertukar peran menjadi guru dan menjelaskan 

materi tentang sistem kemudi dengan siswa lain. Pada saat bermain peran 

setiap individu dalam pasangannya melakukan tanya jawab. 

d) Guru memberikan tugas individu untuk dikerjakan oleh setiap pasangan 

siswa, sertra siswa diberikan tugas untuk membuat hasil kesimpulan dari 

diskusi yang sudah dilakukan. 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru bersama dengan siswa melakukan tanya jawab mengenai hasil 

diskusi yang sudah dilakukan.  

b) Guru meluruskan kesalahan pemahaman siswa dan memberikan penguatan 

atau penyimpulan. 

c. Kekurangan model Structured Dyadic Metods (SDM) 

1. Proses pembelajaran harus diruang kelas. 

2. Membutuhkan media pembelajaran yang banyak (buku ajar). 

d. Kelebihan model Structured Dyadic Metods (SDM) 

1. Pembelajaran lebih menyenangkan karena belajar dengan teman sendiri. 

2. Mampu melatih siswa utuk berkomunikasi yang baik dengan rekannya. 

3. Siswa tidak merasa sungkan dalam proses belajar karena gurunya adalah 

teman sendiri. 
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7. Bidang Keahlian TKR 

Bidang Keahlian TKR (Teknik Kendaran Ringan) mencakup empat pokok 

bahasan utama yaitu pemeliharaan  sasis dan pemindah tenaga, pemeliharaan 

mesin kendaraan, gambar teknik serta pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. 

8.  Sistem Kemudi 

a. Fungsi Sistem Kemudi 

Fungsi sistem kemudi adalah untuk mengatur arah kendaraan dengan cara 

membelokkan roda depan. Cara kerjanya bila steering wheel (roda kemudi) 

diputar, steering column (batang kemudi) akan meneruskan tenaga putarnya ke 

steering gear (roda gigi kemudi). Steering gear akan memperbesar tenaga putar  

sehingga dihasilkan momen puntir yang lebih besar untuk diteruskan ke steering 

lingkage. Steering lingkage akan meneruskan gerakan steering gear ke roda-roda 

depan. 

b. Jenis-jenis Sistem Kemudi 

Dilihat dari ada tidaknya bantuan untuk menggerakkan roda gigi 

kemudi, ada dua jenis sistem kemudi pada kendaraan komersil yaitu : 

1) Manual steering  

Pada sistem manual steering tidak ada tambahan tenaga untuk 

membelokkan kemudi ke kanan dan ke kiri, pengemudi memerlukan tenaga yang 

cukup kuat.  
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Gambar 2.1 Sistem Kemudi model Recirculating ball ( Sudaryono, 2013:117) 

Keterangan: 

1. Steering wheel  

2. Steering coloumn  

3. Steering gear  

4. Pitman arm  

5. Idle arm  

6. Tie rod  

7. Relay rod  

8. Knuckle arm  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sistem Kemudi model Rack and pinion ( Sudaryono, 2013:118) 
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Keterangan: 

1. Steering wheel 

2. Steering coulomn 

3. Universal joint 

4. Housing steering rack 

5. Booth steer 

6. Tie rod 

2) Power steering 

Menggunakan power steering, pengemudi hanya memerlukan sedikit tenaga 

untuk membelokkan kemudi karena dibantu dengan tenaga hidrolis. Komponen 

sistem kemudi pada power steering system ditambahkan satu hydraulic pump, 

fluid reservoir, hoses, lines dan satu tenaga unit power yang dipasang atau 

menyatu dengan power steering gear assembly. Untuk melindungi pengemudi, 

seluruh steering columns dan shafts dirancang sedemikian rupa agar tidak melukai 

pengemudi pada saat terjadi tabrakan. 

 

Gambar 2.3 Sistem kemudi model Power Steering ( Sudaryono, 2013:118) 
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Keterangan: 

1. Steering wheel  

2. Steering coulomn  

3. Universal joint  

4. Housing steering rack  

5. Booth steer 

6. Tie rod 

7. Hydraulic pump 

8. Fluid reservoir 

9. Hoses 

Jenis sistem kemudi pada kendaraan menengah sampai besar yang banyak 

digunakan adalah model recirculating ball dan pada kendaraan ringan yang 

banyak digunakan adalah model rack dan pinion. Agar sistem kemudi sesuai 

dengan fungsinya, maka harus memenuhi persyaratan yaitu: kelincahannya baik, 

usaha pengemudian yang baik, recovery (pengembalian) yang halus dan 

pemindahan kejutan dari permukaan jalan harus seminimal mungkin. 

c. Komponen Utama Sistem Kemudi 

1) Steering Coulomn 

Steering coulomn terdiri dari main shaft yang meneruskan putaran steering 

wheel menuju steering gear serta coulomn tube yang mengikat main shaft ke 

body. Bagian ujung atas dari main shaft dibuat meruncing dan bergerigi sebagai 

tempat mengikatkan steering wheel dengan sebuah mur pengikat. Bagian bawah 

main shaft dihubungkan dengan steering gear menggunakan flexibel joint atau 

universal joint yang berfungsi untuk menahan dan memperkecil kejutan dari 

steering gear ke steering wheel yang diakibatkan oleh keadaan jalan. Steering 
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coulomn harus mampu menyerap gaya dorong dari pengemudi dan dipasangkan 

pada body melalui bracket coulomn tipe breakaway sehingga dapat bergeser turun 

pada saat terjadinya tabrakan. 

2) Steering Gear  

Steering gear berfungsi untuk mengarahkan roda depan dan dalam waktu 

yang bersamaan juga berfungsi sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen 

agar kemudi menjadi ringan. Steering gear ada beberapa tipe dan yang banyak di 

gunakan adalah type recirculating ball dan rack and pinion.  

3) Steering Linkage  

Steering linkage atau sambungan kemudi terdiri dari rod (batang) dan arm 

(lengan) yang meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. Gerakan 

roda kemudi harus diteruskan ke roda-roda depan dengan akurat walaupun mobil 

bergerak naik turun. 

4) Steering wheel 

Ada beberapa macam steering wheel roda kemudi ditinjau dari 

konstruksinya yaitu roda kemudi besar, roda kemudi kecil dan roda kemudi elips. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian mengenai pengembangan media pembelajaran pernah dilakukan 

oleh Apriaji (2014) dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Tipe 

Structured Dyadic Methods (SDM)  untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Penggunaan Alat Ukur Teknik Kendaraan Ringan Kelas X di 

SMK Ma’arif 9 Klirong”. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa hasil 

presentasi siswa yang tuntas pada siklus I sebesar 53% sebanyak 21 siswa dengan 
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nilai rata-rata adalah 72,71. Presentasi siswa yang tuntas pada siklus II sebesar 

100% sebanyak 39 siswa dengan nilai rata-rata 84,41. Terjadi peningkatan siswa 

yang tuntas dari siklus I ke siklus II sebesar 46,16%. Terjadi peningkatan nilai 

rata-rata post test  siklus I ke post test siklus II sebesar 11,70. (Apriaji, 2014) 

Pada penelitian lain yaitu Ludi Bonggo Ginanjar dan Amir Fatah dengan 

judul Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Sistem Transmisi 

Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe SDM Pada Siswa 

Kelas XII SMK Piri 1 Yogyakarta. Penerapan metode tersebut dapat 

meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa. Pada Siklus I, prestasi belajar 

meningkat dari rata-rata 68,79 dengan ketuntasan 58,62% menjadi rata-rata rata-

rata72,59 dengan ketuntasan 68,97%. Pada siklus II, prestasi belajar kembali 

mengalami peningkatan rata-rata dari 72,59 dengan ketuntasan 68,97% 

menjadi rata-rata sebesar 89,14 dengan ketuntasan sebesar 96,55%. (Ginanjar dan 

Fatah 2014:105). 

C. Kerangka Berpikir 

Sekolah sebagai penyelenggara proses pembelajaran  memiliki tujuan 

pendidikan tertentu yang disesuaikan dengan latar belakang sekolah itu sendiri. 

Demi tercapainya tujuan pendidikan diperlukan kurikulum sebagai seperangkat 

rencana yang mengatur mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sekolah. 

Salah satu fungsi kurikulum adalah mengatur tentang konten pelajaran atau materi 

yang akan diberikan kepada siswa di sekolah. SMK Negeri Karangpucung sebagai 

salah satu satuan pendidikan yang berada di bawah Kementrian Pendidikan 
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Nasional Indonesia mengadakan jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Pada 

kurikulum studi teknik kendaraan ringan, salah satunya siswa dituntut untuk 

menguasai kompetensi memperbaiki sistem kemudi. 

Sesuai dengan silabus, siswa yang mengikuti program studi teknik 

kendaraan ringan dituntut untuk dapat menjelaskan secara benar pengertian sistem 

kemudi, komponen sistem kemudi, macam sistem kemudi, dan cara memperbaiki 

sistem kemudi. Proses pembelajaran materi memperbaiki sistem kemudi di SMK 

Negeri Karangpucung selama ini masih menggunakan model pembelajaran 

langsung yang berpusat pada guru (teacher centered learning).  

Indikator keberhasilan proses pembelajaran ditunjukan dengan tercapainya 

hasil belajar siswa yang melebih KKM. Salah satu usaha meningkatkan hasil 

belajar siswa untuk memenuhi KKM adalah memilih model pembelajaran yang 

tepat. Model pembelajaran Structured Dyadic Methods (SDM)  dianggap tepat 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Model pembelajaran ini dapat melatih 

siswa untuk mengemukakan pendapat dan saling memotivasi dalam diskusi. Hal 

ini diharapkan  berdampak positif terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji keefektifan model pembelajaran 

Structured Dyadic Methods (SDM)  terhadap hasil belajar siswa pada kompetensi 

memperbaiki sistem kemudi.  

D. Hipotesis 

Berdasarkan uraian kerangka berpikir di atas, peneliti mengajukan hipotesis 

yaitu pengunaan pembelajaran Structured Dyadic Methods (SDM)  efektif 

meningkatkan hasil belajar siswa bidang keahlain teknik kendaraan ringan. 
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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Pada pelaksanaan penelitian ini digunakan suatu jenis dan desain 

penelitian tertentu dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan memiliki arah 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Jenis penelitian yang akan digunakan 

oleh penulis adalah penelitian kuantitatif. Jenis metode yang digunakan adalah 

metode eksperimen, menurut (Arikunto 2013b : 9) eksperimen adalah suatu cara 

untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang 

sengaja ditimbulkan oleh peneliti dan mengeliminasi atau mengurangi atau 

menyisihkan faktor – faktor lain yang mengganggu. Eksperimen selalu 

dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat suatu perlakuan. 

 Adapun desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian pretest-

post test kontrol group design. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

yang menggunakan desain eksperimen dengan melihat perbedaan pretest dan 

posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

Tabel 3.1 Desain Pretest-posttest control group desain 

Kelompok Pre-test Perlakuan Post-test 

E Y1 X1 Y2 

K Y3 X2 Y4 

Keterangan: 

E : Kelompok eksperimen 

K : Kelompok kontrol 

Y1 : Pengukuran pada kelompok eksperimen yang dilakukan     

sebelum perlakuan 

Y2 : Pengukuran pada kelompok eksperimen yang dilakukan 

setelah perlakuan 
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Y3 : Pengukuran pada kelompok kontrol yang dilakukan 

sebelum tindakan perlakuan 

Y4 : Pengukuran pada kelompok kontrol yang dilakukan 

setelah tindakan perlakuan 

X1 : Perlakuan kelompok eksperimen yaitu pembelajaran 

melalui implementasi model pembelajaran kooperatif tipe 

SDM 

   X2 : Perlakuan kelompok  kontrol yaitu model pembelajaran 

langsung 

 

Berdasarkan desain penelitian di atas tersusunlah alur rancangan dalam 

penelitian ini. Alur rancangan penelitian dapat ditunjukan dalam gambar  sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Rancangan Penelitian 

Kelas XI Program Keahlian Teknik Kendaraan 

Ringan (Kompetensi Memelihara Sistem Kemudi) 

Kelompok B Kelompok A 

Pretest Pretest 

Perlakuan 

Menggunakan metode 

Langsung 

Perlakuan 

Menggunakan metode 

SDM 

Posttest Posttest 

Analisa

Kesimpulan 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Totalitas  semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun 

pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari 

semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya (Sudjana, 2005: 6)  . Populasi dalam peneliti ini adalah kelas XI program 

keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri Karangpucung dengan jumlah 

keseluruhan 176 orang siswa dengan komposisi kelas XI TKR 1 sebanyak 36 

siswa, kelas XI TKR 2 sebanyak 36 siswa, kelas XI TKR 3 sebanyak 35 siswa, 

kelas XI TKR 4 sebanyak 35 siswa dan kelas XI TKR 5 sebanyak 36 siswa. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh popualasi tersebut. Penentuan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan teknik stratified random sampling (sampling acak 

secara berstrata). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

yaitu teknik cluster random sampling. Pengambilan sampel penelitian berupa 

kelompok yang dilakukan secara acak dengan kelas-kelas populasi yang ada serta 

memiliki homogenitas dan kesamaan rata-rata yang sama. Adapun sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 71 orang siswa yang terbagi dalam dua kelas, yaitu kelas 

eksperimen  (XI TKR 3) berjumlah 35 orang siswa sedangkan kelas kedua sebagai 

kelas kontrol  (XI TKR 1) berjumlah 36 orang siswa.  
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C. Variabel Penelitian 

Variabel  dalam penelitian ini yaitu hasil belajar kelas XI SMK Negeri 

Karangpucung pada mata pelajaran memperbaiki sistem kemudi. 

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam suatu penelitian.  

a. Metode Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006: 231) metode dokumentasi, yaitu cara mencari data 

mengenai hal–hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan 

untuk mendapatkan informasi mengenai daftar nama–nama siswa yang akan 

menjadi sempel. 

b. Metode Tes 

Menurut Arikunto (2006: 150) tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan 

yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, intelegensi, atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok. Pada penelitian ini, tes digunakan untuk 

mengukur pemahaman konsep siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Metode 

tes yang digunakan adalah pretest dan posttest.  

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian kuantitatif dapat berupa test, pedoman 

wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner (Sugiyono, 2010:305). Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan soal tes berbentuk pilihan ganda yang 
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mencakup materi yang diajarkan kepada siswa kelas XI Teknik Kendaraan 

Ringan. Adapun kisi-kisi instrumen soal pilihan ganda sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Soal Tes Hasil Belajar Jenis Pilihan Ganda 

Indikator Sub Indikator Jml 

Siswa dapat mengetahui 

dasar sistem kemudi 

1. Siswa dapat menjelaskan fungsi sistem 

kemudi. 

2. Siswa dapat menjelaskan prinsip kerja 

sistem kemudi 

3. Siswa dapat mengetahui komponen-

komponen-komponen sistem kemudi 

manual. 

4. Siswa dapat mengetahui komponen-

komponen-komponen sistem kemudi  

power steering. 

1 

 

1 

 

15 

 

 

9 

Siswa dapat menjelaskan 

fungsi dan cara kerja 

komponen sistem kemudi 

 

 

1. Siswa dapat menjelaskan fungsi 

komponen kemudi manual 

2. Siswa dapat menjelaskan fungsi 

komponen kemudi power steering 

4 

 

 

2 

Siswa dapat memeriksa 

gangguan ringan pada 

komponen sistem kemudi 

1. Siswa dapat menjelaskan gangguan 

ringan pada sistem kemudi. 

2. Siswa dapat menjelaskan alat-alat 

pengukuran yang digunakan dalam 

memeriksa sistem kemudi. 

7 

 

 

1 

 

 

 Jumlah 40 

 

E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang valid mempunyai validitas yang 

tinggi, sebaliknya instrumen mempunyai validitas rendah berarti tingkat 

kevalidannya rendah (Arikunto, 2006: 168). Suatu  instrumen dikatakan valid 

apabila instrument tersebut mampu mengukur apa yang diinginkan oleh peneliti. 
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Validitas yang akan diamati meliputi: 

a. Validitas Butir Soal 

Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen yang digunakan dapat 

mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas merupakan suatu skala 

untuk menunjukan suatu tes akan mengukur sesuai dengan yang hendak 

diukur, sehingga dapat tercapai prinsip suatu tes yaitu valid dan tidak 

universal. Untuk menghitung validitas butir soal digunakan rumus korelasi 

point biserial. 

Tabel.3.3 Hasil perhitungan validitas instrumen soal 

No Kategori Jumlah Nomor Soal 

1. Valid 33 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 13, 

14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

36, 37, 38 

2. Tidak Valid 7 11, 15, 17,19, 35, 39,40 

 

b. Daya Beda 

Analisis daya beda, bertujuan untuk melihat kemampuan soal yang 

membedakan antara siswa yang kemampuannya di atas rata-rata dengan siswa 

yang kemampuannya di bawah rata-rata. 

Tabel 3.4 Klasifikasi Daya Pembeda Soal 

Interval Kriteria 

0,00< 0,20 Jelek (poor) 

0,20< 0,40 Cukup (satisfactory) 

0,40< 0,70 Baik (good) 

0,70< 1,00 Sangat baik (excellent) 

                                                       (Arikunto, 2013a: 232) 

 

 

 

DP 

DP 

DP 

DP 
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Tabel.3.5 Hasil perhitungan daya pembeda soal 

No Kategori Jumlah Nomor Soal 

1. Jelek 9 11, 15, 17, 19, 22, 35, 37, 39, 40 

2. Cukup 9 3, 4, 5, 10, 13, 20, 27, 33, 34 

3. Baik 20 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 

23, 24, 26,29, 30, 31, 32,36, 38 

4 Sangat Baik 2 25, 28 

 

c. Tingkat Kesukaran (TK) 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit.  

Tabel  3.6 Kriteria Tingkat Kesukaran Soal 

Interval Kriteria 

P =0,00 - 0,30 Sukar 

P =0,30 - 0,70 Sedang 

           P =0,70 - 1,00            Mudah 

(Arikunto, 2013a: 225) 

 

Hasil dari perhitungan indeks kesukaran soal dapat dilihat pada tabel 3.6, 

di bawah ini. 

 

Tabel.3.7 Hasil perhitungan taraf kesukaran soal 

No Kategori Jumlah Nomor Soal 

1. Sukar 5 5, 15, 22, 29, 36 

2. Sedang 18 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 

23, 27, 28, 32, 34, 35, 38, 40 

3. Mudah 17 1, 2, 3, 4, 7,10, 12, 19, 21, 24, 25, 

26, 30, 31, 33,37,39 

 

2. Reliabilitas 

Pengujian realibilitas dengan internal consistency, dilakukan dengan cara 

mencobakan instrumen sekali saja, kemudian hasil yang diperoleh dianalisis 

menggunakan rumus K-R 21.   
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Setelah diperoleh koefisien reliabilitasnya, selanjutnya akan dilakukan 

pengujian reliabilitas. Dalam pengujian reliabilitas akan mengacu pada harga r 

product momen pada tabel. Jika     >        maka item tes yang diujicobakan 

reliabel. Dari hasil perhitungan uji reliabilitas instrumen soal tes diperoleh sebagai 

berikut. 

Tabel 3.8 Hasil perhitungan uji reliabilitas soal tes 

Kelompok r11 hitung rtabel Kriteria 

Instrumen Soal 0,8632 0,3678 Reliabel 

 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh r11 hitung = 0,8632 karena r11 hitung 

> 0,3678 maka soal tersebut reliabel. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Tahap Awal 

Analisis tahap awal digunakan untuk mengetahui keadaan awal populasi. 

Pada analisis tahap awal digunakan tiga uji yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal 

atau tidak normal dan untuk menentukan uji selanjutnya apakah memakai statistik 

parametrik atau non parametrik. Rumus yang digunakan dalam uji normalitas 

adalah srumus Chi Kuadrat. 

b. Uji Homogenitas Populasi 

Syarat digunakannya teknik cluster random sampling apabila semua kelas 

yang ada dalam populasi memiliki homogenitas yang sama dan memiliki rata-rata 

yang sama. Oleh karena itu, sebelum teknik cluster random sampling digunakan, 
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maka dilakukan uji homogenitas populasi dan uji kesamaan rata-rata. Uji 

kesamaan beberapa homogenitas dilakukan dengan uji Bartlett.  

2. Analisis Tahap Akhir 

Setelah diberikan perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol 

maka perlu adanya tes untuk mengambil data hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. Dari data hasil belajar tersebut dianalisis 

kemudian dibandingkan untuk mengetahui hasil mana yang lebih baik antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Analisi data yang digunakan pada  analisis tahap 

akhir ini adalah: 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar peningkatan hasil belajar saat menggunakan metode langsung 

dengan pembelajaran Structured Dyadic Methode (SDM).  

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui kenormalan data serta 

menentukan uji selanjutnya dalam milih menggunakan statistik parametrik atau 

non parametrik. Hipotesis yang diajukan yaitu: 

H = Data berdistribusi normal 

A = Data tidak berdistribusi normal 

Uji normalitas data akhir menggunakan rumus, langkah-langkah dan kriteria 

pengujian yang sama seperti uji normalitas pada analisis data tahap awal. 
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c. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kelas eksperimen dan kelas kontrol 

memiliki varians yang sama atau penguasaan yang homogen.  

d. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang 

diajukan. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji perbedaan dua rata-

rata satu pihak kanan. Data yang digunakan yaitu nilai hasil belajar kognitif (post 

test) antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Uji hipotesis bertujuan untuk 

mengetahui apakah hasil belajar kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas 

kontrol.  

e. Uji gain 

Untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman materi pada 

kelompok eksperimen, dilakukan analisis terhadap hasil pretest dan posttest. 

Analisis dilakukan dengan menggunakan rumus gain ternormalisasi rata-rata 

(average normalized gain).  
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BAB V 

 PENUTUP  

  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulan 

sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran Structured Dyadic Methods (SDM) efektif meningkatkan 

hasil belajar siswa yaitu sebesar 73,71,  lebih besar dibandingkan dengan yang 

mengikuti model pembelajaran langsung sebesar 60,44. 

2. Peningkatan (Gain) hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Structured Dyadic Methods (SDM)  sebesar 0,44, lebih besar 

dibandingkan siswa yang mengikuti model pembelajaran langsung sebesar 

0,15.  

3. Ketuntasan belajar siswa yang mengikuti model pembelajaran Structured 

Dyadic Methods (SDM)  sebesar 80 %, lebih tinggi dibandingkan dengan yang 

mengikuti model pembelajaran langsung sebesar 16,67%. 

 

B. Saran 

Berdasarkan temuan-temuan yang penulis dapatkan selama melaksanakan 

penelitian, maka penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang bisa 

dijadikan masukan bagi beberapa pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan. 

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan antara lain yaitu, sebagai 

berikut: 



46 

 

 

 

1. Bagi guru program keterampilan otomotif 

a. Guru diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran Structured 

Dyadic Methods (SDM)   pada materi-materi program keterampilan 

otomotif yang lain agar siswa lebih aktif dan lebih mudah memahami 

materi yang diajarkan. 

b. Sebelum menerapkan model pembelajaran Structured Dyadic Methods 

(SDM) , guru hendaknya terlebih dahulu mengkaji dan meperhatikan 

kurikulum, kondisi siswa, dan kondisi sekolah agar hasil dari penerapan 

model ini optimal. 

c. Sebelum menerapkan model pembelajaran Structured Dyadic Methods 

(SDM)  hendaknya guru dapat memahami dan menguasai model 

pembelajaran tersebut, sehingga guru dapat merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran yang lebih berkualitas dan sesuai 

dengan tujuan yuang diharapkan. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

a. Dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah, hendaknya 

memberikan keleluasaan kesempatan pada guru dalam merencanakan 

proses pembelajaran dengan memilih strategi pembelajaran yang tepat. 

b. Hendaknya merekomendasikan model pembelajaran Structured Dyadic 

Methods (SDM)   kepada guru mata pelajaran agar diterapkan dalam 

proses pembelajaran karena terbukti sebagai salah satu strategi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
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3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dalam bidang pendidikan khususnya 

penelitian tindakan kelas, agar dapat meneliti lebih lanjut tentang model 

pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. 

C. Keterbatasan Penelitian  

 

Penelitian yang dilakukan di kelas XI SMK Negeri Karangpucung Cilacap 

 
memiliki beberapa keterbatasan yaitu: 

 
1. Pada saat diskusi kelompok terdapat beberapa kelompok yang meminta 

bimbingan kepada peneliti, sehingga proses pengamatan dan jalanya 

diskusi terganggu. 

2. Kurangnya media pendukung sebagai bahan diskusi kelompok. 

3. Penelitian dilakukan diruangan paraktikum jadi proses diskusi kurang 

kondusif. 

4. Penelitian ini hanya dilakukan di SMK Negeri Karangpucung Cilacap, 

sehingga dapat dimungkinkan hasilnya akan berbeda bila dilakukan di 

tempat yang lain.  
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Lampiran 1.  Surat Penetapan Dosen Pembimbing 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

Lampiran 2. Surat Iji Penelitian 
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Lampiran  3. Surat Tugas Dosen Penguji 
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Lampiran  4. Daftar Nama Siswa Uji Coba Instrumen 

 

No Kode siswa Nama 

1 UC01 Agus Riadi 

2 UC02 Ahmad Sihabudin 

3 UC03 Andi Kusmawan 

4 UC04 Andre Faujan 

5 UC05 Anjar Dwiantoro 

6 UC06 Candri Hidayat 

7 UC07 Caryoko 

8 UC08 Cecep Wandio 

9 UC09 Darojat 

10 UC10 David Novian Dwianto 

11 UC11 Dayat Agan Pangestu 

12 UC12 Dedi Sukarno 

13 UC13 Dimas Lesmana 

14 UC14 Febby Adhi Krisna 

15 UC15 Gatot Aji Waluyo 

16 UC16 Gigih Inzhagi 

17 UC17 Harry Agung Riyadi 

18 UC18 Hendrik Purnama 

19 UC19 Indra Priatna 

20 UC20 Irfan Priyugo 

21 UC21 Muhamad Gifari 

22 UC22 Rahmat Firdaus 

23 UC23 Rahmat Nur Aziz 

24 UC24 Raka Bayu Mahendra 

25 UC25 Reza Mega Septiawan 
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26 UC26 Riyan Palupi 

27 UC27 Rosdiana 

28 UC28 Rudi Aditya 

29 UC29 Saeful Febriansah 

30 UC30 Sanjefi Asmala Madeli 

31 UC31 Satria Pratomo Sunu 

32 UC32 Shella Rika Nusantara 

33 UC33 Sofyan Almunir 

34 UC34 Tegar Dwiyan Nugroho 

35 UC35 Tofik 

36 UC36 Trisugono 
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Lampiran  5. Daftar Nama Siswa Kelas Penelitian (Eksperimen) 

 

 DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN (XI TKR 3) 

No Kode siswa Nama 

1 E-01 Ade Deka Budi Prakasa 

2 E-02 Adi Sulistiawan 

3 E-03 Aditya Ramadani 

4 E-04 Agung Fajar Hermawan 

5 E-05 Alaik Fikriyadi 

6 E-06 Anggi Prasetyo 

7 E-07 Anjas Wijaya 

8 E-08 Bahrul Ulum 

9 E-09 Bekti Rizca Permana 

10 E-10 Biwa Macharim 

11 E-11 Candra Krisdianto 

12 E-12 Dias Tri Oktafa 

13 E-13 Dodi Saputra 

14 E-14 Elan Jailani 

15 E-15 Febri Mulyana 

16 E-16 Hendri Kurniawan 

17 E-17 Ibnu Aziz 

18 E-18 Kifayatul Anwar Hidayat 

19 E-19 Kurnia Subagja 

20 E-20 Moch. Isro' Arif Utoma 

21 E-21 Muhamad Rahmat 

22 E-22 Nurul Falah 

23 E-23 Pauji Wahyudi 

24 E-24 Raka Bayu Rosdiono 
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25 E-25 Rido Siswanto 

26 E-26 Rijki Fauji 

27 E-27 Rohmansah Hidayattuloh 

28 E-28 Roni Ardiansyah 

29 E-29 Rusyana 

30 E-30 Septian 

31 E-31 Slamet 

32 E-32 Syamsudin Bobi Amin H. 

33 E-33 Syamsul Ma'arif 

34 E-34 Tri Titis Sufranto 

35 E-35 Wajidin Agus Susanto 
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Lampiran  6. Daftar Nama Siswa Kelas Penelitian (Kontrol) 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL (XI TKR 1) 

No Kode siswa Nama 

1 K-01 Ade Wahyu Adam Pangestu 

2 K-02 Adha Dwi Mardiana 

3 K-03 Alex Pratama 

4 K-04 Ali Imron 

5 K-05 Andi Priyono 

6 K-06 Asep Hidayat 

7 K-07 Bimo Pratomo 

8 K-08 Caesar Syahrul 

9 K-09 Egin Widiyanto 

10 K-10 Fajri Erpam 

11 K-11 Febriana Ananda 

12 K-12 Gustap Miftahudin 

13 K-13 Hari Sri Widiarto 

14 K-14 Hendra Darmawan 

15 K-15 Haerul Prabowo 

16 K-16 Irgi Purnomo 

17 K-17 Jefri Hardiawan Wijaya 

18 K-18 Lina Hafifah 

19 K-19 Nur Cahyani 

20 K-20 Prodi Aji Purnimo 

21 K-21 Radya Yudha Nugroho 

22 K-22 Rendi Puji Waluyo 

23 K-23 Reza Nurahman 

24 K-24 Rizki Fadli 
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25 K-25 Riyanto 

26 K-26 Roby Hastowo 

27 K-27 Saefuloh 

28 K-28 Saepul Sidik 

29 K-29 Samsul Afandi 

30 K-30 Selvi Aprillani 

31 K-31 Sutrisno 

32 K-32 Umam Bairobi 

33 K-33 Wahyu Hidayat 

34 K-34 Wilianto 

35 K-35 Wisnu Candra Gunawan 

36 K-36 Yugo Cipta Fhanunggal 
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SILABUS 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

NAMA SEKOLAH  : SMK NEGERI KARANGPUCUNG, KABUPATEN CILACAP 

MATA PELAJARAN  : Memeperbaiki Sistem Kemudi 

KELAS/SEMESTER  : XI / 4 

STANDAR KOMPETENSI : Memeperbaiki Sistem Kemudi 

KODE KOMPETENSI : KK 02-13 

ALOKASI WAKTU   : 52 x 45 menit 

KOMPETENS

I 

DASAR 

INDIKATOR MATERI 

PEMBELAJARAN 

NILAI DAN 

MATERI YANG 

DIINTEGRASIKAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIA

N 

ALOKASI WAKTU SUMBER 

BELAJAR 
TM PS PI 

1. Mengident

ifikasi 

berbagai 

jenis 

sistem 

kemudi 

 Mengidentifikasi sistem 

kemudi dan dilaksanakan 

tanpa menyebabkan 

kerusakan terhadap 

komponen/sistem lainya. 

 Informasi yang benar 

diakses dari spesifikasi 

pabrik dan dipahami. 

 Sistem kemudi 

diidentifikasi sesuai 

dengan  menggunakan 

metode, perlengkapan 

dan material yang 

 Kontruksi dan 

prinsip kerja 

sistem kemudi rack 

and pinion gear 

melalui pengalian 

informasi pada 

buku manual. 

 Kontruksi dan 

prinsip kerja 

sistem kemudi 

circulating ball 

melalaui pengalain 

informasi pada 

 Pendidikan  

karakter : 
 Disiplin 

 Kerja keras 

 Kreatif 

 Mandiri 

 Pendidikan 

KWU : 

 Komunikatif  

 Berani 

mengambil 

resiko 

 Memahami 

Kontruksi dan 

prinsip kerja 

sistem kemudi rack 

snd pinion gear 

melalui penggalain 

informasi pada 

buku manual 

 Memahami 

kontruksi dan 

prinsip kerja 

sistem kemudi 

circulating ball 

 Tes 

tertulis 

 Tes 

Praktek 

(observas

i/ cek list) 

dan lisan 

4 12 8  Memperba

iki 

kerusakan 

sistem 

kemudi 

manual 

mobil 

(VEDC 

Malang) 

 Chasis New 

Step 1 

(Toyota 

Astra) 

Lam
p

iran
 7

 Silab
u

s 
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didtetapkan berdasarkan 

spesifikasi pabrik. 

 Data yang tepat 

dilengkapi sesuai hasil 

identifikasi. 

 Seluruh kegiatan 

identifikasi sistem 

kemudi dilaksanakan 

berdasarkan SOP 

(Standart Operasional 

Procedures), undang-

undang K3 ( Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja), 

peraturan perundang- 

undangan dan 

prosedur/kebijakan 

perusahaaan. 

buku manual. 

 Kontruksi dan 

prinsip kerja 

sistem kemudi 

warm and roll gear 

melalaui pengalain 

informasi pada 

buku manual. 

 

 

 

 

melalui penggalain 

informasi pada 

buku manual 

 Memeahami 

kontruksi dan 

prinsip keraja 

sistem kemudi 

warm and roll gear 

melalaui 

penggalain 

informasi pada 

buku manual. 

 Unit 

Kendaraan 

 Racak an 

Pinion gear 

 Circulating 

ball gaar 

 Worm and 

Roll gear 

2. Memeriksa 

Kondisi 

sistem/ 

komponen 

kemudi 

 Pemeriksaan sistem 

kemudi dilaksanakan 

tanpa menyebabkan 

kerusakan terhadap 

komponen atau sistem 

lainya 

 Informasi yang benar 

diakses dari spesifikasi 

pabrik dan dipahami . 

 Pemeriksaan sistem 

kemudi dilakasanakan 

 Prosedur 

pemeriksaan 

sistem kemudi 

tanpa 

menyebabkan 

kerusakan. 

 Metode 

pemeriksaan 

sesuai dengan 

spesifikasi pabrik. 

 Pendidikan  

karakter : 
 Disiplin 

 Kerja keras 

 Kreatif 

 Mandiri 

 Pendidikan 

KWU : 

 Komunikatif  

 Berani 

mengambil 

 Memahami 

Prosedur 

Memeriksa sistem 

kemudi dan 

komponenya pada 

kendaraan melalui 

penggalian 

informasi pada 

modul atau buku 

manual. 

 Melakukan 

pemeriksaan 

 Tes 

tertulis 

Tes 

Praktek 

(observasi

/ cek list) 

dan lisan 

4 12 8  Memperba

iki 

kerusakan 

sistem 

kemudi 

manual 

mobil 

(VEDC 

Malang) 

 Chasis New 

Step 1 

(Toyota 
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dengan menggunakan 

metode , peralatan dan 

perlengkapan 

berdasarkan spesifikasi 

pabrik. 

 Kondisi sistem / 

komponen kemudi 

ditentukan dengan 

mmbandingkan kondidi 

komponen yang 

sebenarnya (standar) 

pada spesifikasi pabrik 

untuk batasan/ toleransi 

sesuai perundang-

undangan kelayakan 

kendaraan 

 Data yang tepat 

dilengkapai sesuai hasil 

pemeriksaan sistem 

kemudi. 

 Seluruh kegiatan 

pemeriksaan sistem 

kemudi dan 

pengidentifikasian 

kondisi dilaksanakan 

berdasarkan SOP ( 

Standarat Operational 

Procedurs), undang-

undang K3 (Kesehatan 

resiko 

 

minyak pelumas 

pada roda gigi 

kemudi manual 

sesuai SOP 

 Melakukan 

Pemeriksaan pada 

komponen-

komponen sistem 

kemudi manual 

sesuai SOP 

 Melakukan 

Pemeriksaan pada 

kolom sistem 

kemudidan poros 

utama sesuai SOP 

 Melakukan 

Pemeriksaan 

terhadapbantalan 

utama sesuai SOP 

 Melakukan 

Pemeriksaan 

keasusan roda gigi 

sistem kemudi 

dengan cara 

membandingkan 

dengan spesifikasi 

 Melakukan 

pemeriksaan 

terhadap 

Astra) 

 Unit 

Kendaraan 

 Racak an 

Pinion gear 

 Circulating 

ball gaar 

 Worm and 

Roll gear 
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dan Keselamatan Kerja), 

Peraturan perundang-

undangan dan 

prosedur/kebijakan 

perusahaan. 

sambungan 

fleksibel sesuai 

SOP 

 Melakukan 

Pemeriksaan 

keausan batang 

penghubung 

kemudi pada ujung 

tie rod dan ball 

joint sesuai 

prosedur. 

 Melakukan 

penggantian 

komponen yang 

rusak sesuai 

prosedur bengkel 

otomotif. 

 Menguji kerja 

sistem kemudi 

pada kendaraan 

sesuai prosedur. 

3. Memperba

iki 

berbagai 

jenis 

sistem 

kemudi 

 Pemeriksaan sistem 

kemudi dilaksanakan 

tanpa menyebabkan 

kerusakan terhadap 

komponen atau sistem 

lainya 

 Informasi yang benar 

 Kontruksi dan 

prinsip kerja 

geometri roda. 

 Metoda 

pembongkaran 

perbaikan/pengga

ntian dan 

 Pendidikan  

karakter : 
 Disiplin 

 Kerja keras 

 Kreatif 

 Mandiri 

 Pendidikan 

KWU : 

 Mengidentifikasi 

peralatan 

perbaikan sistem 

kemudi mekanik 

sesuai spesifikasi 

pabrik. 

 Memahami 

 Tes 

tertulis 

Tes 

Praktek 

(observasi

/ cek list) 

dan lisan 

8 21 8  Memperba

iki 

kerusakan 

sistem 

kemudi 

manual 

mobil 

(VEDC 
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diakses dari spesifikasi 

pabrik dan dipahami . 

 Pemeriksaan sistem 

kemudi dilakasanakan 

dengan menggunakan 

metode , peralatan dan 

perlengkapan 

berdasarkan spesifikasi 

pabrik. 

 Kondisi sistem / 

komponen kemudi 

ditentukan dengan 

mmbandingkan kondidi 

komponen yang 

sebenarnya (standar) 

pada spesifikasi pabrik 

untuk batasan/ toleransi 

sesuai perundang-

undangan kelayakan 

kendaraan 

 Data yang tepat 

dilengkapai sesuai hasil 

pemeriksaan sistem 

kemudi. 

 Seluruh kegiatan 

pemeriksaan sistem 

kemudi dan 

pengidentifikasian 

kondisi dilaksanakan 

pemasangan sitem 

kemudi. 

 Pengujian dan 

penyetelan. 

 Standar prosedur 

keselamatan kerja 

 Komunikatif  

 Berani 

mengambil 

resiko 

 

prosedur 

perbaikan sistem 

kemudi mekanik 

melalui buku 

manual. 

 Melakukan 

pembongkaran 

sistem kemudi 

mekanik dan 

komponenya 

sesuai SOP. 

 Melakukan 

pemeriksaan 

minyak pelumas 

pada roda gigi 

sistem kemudi 

manual dan sistem 

kemudi tenaga 

sesuai SOP. 

 Melakukan 

pemeriksaan pada 

komponen-

komponen roda 

gigi sistem kemudi 

manual sesuai 

SOP. 

 Melakukan 

penyetelan pre 

load bantalan dan 

Malang) 

 Chasis New 

Step 1 

(Toyota 

Astra) 

 Unit 

Kendaraan 

 Racak an 

Pinion gear 

 Circulating 

ball gaar 

Worm and 

Roll gear 



65 

 

 

 

berdasarkan SOP ( 

Standarat Operational 

Procedurs), undang-

undang K3 (Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja), 

Peraturan perundang-

undangan dan 

prosedur/kebijakan 

perusahaan. 

kebebasan roda 

gigi kemudi sesuai 

SOP. 

 Melakukan 

pemeriksaan 

keausan batang 

penghubung 

kemudi/ujung  tie 

rod dan ball join 

sesuai SOP. 

 Melakukan 

perbaikan dan 

penggantian 

komponen yang 

rusak pada sistem 

kemudi manual 

sesuai data 

spesifikasi pabrik. 

4. Memelihar

a manual 

power 

streering 

dan 

eltronic 

power 

seering ( 

EPS) 

 Pemeliharaan manual 

power steering dan 

electronic power steering 

(EPS) dilaksanakan tanpa 

menyebabkan kerusakan 

terhadap komponen atau 

sitem lainya. 

 Informasi yang benar 

diakses dari spesifikasi 

pabrik dan dipahami. 

 Kontruksi dan 

prisip kerja manual 

power seering dan 

EPS. 

 Prosedur 

pemeriksaan dan 

pemeliharaan 

manual power 

steering dan 

Electronic Power 

steering (EPS). 

 Pendidikan  

karakter : 
 Disiplin 

 Kerja keras 

 Kreatif 

 Mandiri 

 Pendidikan 

KWU : 

 Komunikatif  

 Berani 

mengambil 

 Memahami prinsip 

kerja manual 

power steering 

dan Electronic 

Power steering 

(EPS). Melalui 

penggalian 

informasi pada 

buku manual. 

 Memahami 

kontruksi kerja 

 Tes 

tertulis 

 Non Tes 

(observas

i/ cek list) 

dan lisan 

 Tugas 

terstrukt

ur 

4 12 8  New Step 1 

(Toyota 

Astra) 

 Manual 

power 

steering 

dan 

electric 

power 

steering 
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 Pemeliharaan manual 

power steering dan 

Electronic Power Steering 

(EPS) dilaksanakan 

dengan mengunakan 

metode peralatan dan 

perlengkapan 

berdasarkan spesifikasi 

pabrik. 

 Kondisi sistem/ 

komponen manual 

power steering dan 

electronic power steering 

(EPS) ditentukan dengan 

membandingkan kondisi 

komponen pada 

spesifikasi pabrik untuk 

batasan/ toleransi sesuai 

perundang-undangan 

kelayakan kendaraan 

 Metode 

pemeriksaaan 

sesuia dengan 

spesifikasi pabrik. 

 

resiko 

 

manual power 

steering dan 

Electronic Power 

steering (EPS) dan 

komponen-

komponenya pada 

buku manual. 

 Memahami 

prosedur 

pemeriksaan kerja 

manual power 

steering dan 

Electronic Power 

steering (EPS) dan 

komponen-

komponenya pada 

kendaraan melalui 

penggalian 

informasi pada 

modul atau buku 

manual. 

 Simulator 

power 

steering. 
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              NIP. 19840909 200903 1004 
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Lampiran  8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

I. Identitas 

Satuan Pendidikan : SMK Negeri Karangpucung 

Mata Pelajaran : Memperbaiki Sistem Kemudi 

Kelas/semester : XI/4 

Standar Kompetensi  : Memperbaiki Sistem Kemudi 

Kode kompetensi : KK.02-13 

Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi Berbagai Jenis Sistem Kemudi 

Indikator                : 

1. Mengidentifikasi sistem kemudi dan dilaksanakan tanpa menyebabkan 

kerusakan terhadap komponen/sistem lainya. 

2. Informasi yang benar diakses dari spesifikasi pabrik dan dipahami. 

3. Sistem kemudi diidentifikasi sesuai dengan  menggunakan metode, 

perlengkapan dan material yang didtetapkan berdasarkan spesifikasi pabrik. 

4. Data yang tepat dilengkapi sesuai hasil identifikasi. 

5. Seluruh kegiatan identifikasi sistem kemudi dilaksanakan berdasarkan SOP 

(Standart Operasional Procedures), undang-undang K3 ( Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja), peraturan perundang- undangan dan prosedur/kebijakan 

perusahaaan. 

 

Alokasi Waktu : 10 x 45 Menit 

Tujuan Pembelajaran 

a. Tujuan Akademik  

1. Peserta didik mengetahui dasar sistem kemudi  

2. Peserta didik mengetahui komponen-komponen sistem kemudi 

3. Peserta didik mengetahui fungsi dan cara kerja komponen sistem kemudi 

4. Peserta didik melakukan pemeriksaan dan perbaikan komponen sistem 

kemudi 

5. Peserta didik dapat melakukan pemeriksaan gangguan ringan pada komponen 

sistem kemudi 

b. Tujuan karakter 
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1. Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain (Religius) 

2. Siswa melakukan tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan (Disiplin). 

No. Kegiatan siswa Kegiatan guru Waktu PBKB 

1. Untuk meningkatkan 

sikap kepedulian 

pada lingkungan, 

peserta didik 

merapikan meja, 

kursi dan kelas 

bersih dari sampah 

Guru memperhatikan 

siswa merapikan 

meja, kursi dan kelas 

bersih dari sampah 

10 

menit 

Tanggung jawab 

terhadap 

lingkungan 

2 Ketua kelas 

menyiapkan kelas 

untuk mengikuti 

pelajaran. 

Guru memperhatikan 

kesiapan kelas dalam 

mengikuti pelajaran  

 Disiplin 

3. Ketua kelas 

memimpin kelas 

untuk berhitung 

peserta didik yang 

hadir 

Guru memperhatikan 

peserta didik 

berhitung 

 Disiplin 

4. Peserta didik 

menjawab salam 

Setelah kelas siap 

guru mengucapkan 

salam 

 Etika 

5. Ketua kelas 

melaporkan kesiapan 

kelas mengiuti 

pelajaran 

Guru menerima 

laporan dan 

menugaskan peserta 

didik laksanakan 

pelajaran 

 Disiplin 

6. Siswa berdo’a 

bersama sebelum 

dimulai 

pembelajaran 

Guru memimpin doa 

bersama sebelum 

dimulai 

pembelajaran 

 Taqwa 

7. Peserta didik 

menunggu guru 

menyiapkan media 

pembelajaran 

Guru meniapkan 

media pembelajaran 

 Disiplin dan 

peduli 
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3. Siswa mampu melakukan perilaku yang menunjukan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Perilaku yang 

menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 

hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya (Kerja keras). 

4. Siswa mampu bersikap dan berperilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa (Tanggung Jawab). 

Pertemuan ke 1 

I. Tujuan pembelajaran 

1. Peserta didik mengetahui dasar sistem kemudi  

2. Peserta didik mengetahui komponen serta fungsi dan cara kerja 

komponen sistem kemudi 

II. Materi pembelajaran 

1. Kontruksi dan prinsip kerja sistem kemudi rack and pinion gear 

melalui pengalian informasi pada buku manual. 

2. Kontruksi dan prinsip kerja sistem kemudi circulating ball melalaui 

pengalain informasi pada buku manual. 

3. Kontruksi dan prinsip kerja sistem kemudi warm and roll gear 

melalaui pengalain informasi pada buku manual. 

4. Kontruksi dan prinsip kerja sistem kemudi power steering 

III. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi 

4. Structured Dyadic Metods (SDM) 

IV. Kegiatan pembelajaran 

A. Kegiatan Awal 

8. Peserta didik 

mendengarkan 

penjelasan tentang 

materi yang akan 

diajarkan 

Guru menerangkan 

materi yang akan 

dipelajari 

 Demokrasi 

9. Peserta didik 

mendengarkan 

penjelasan  tentang 

manfaat kompetensi 

yang akan dipelajari 

Guru menerangkan 

manfaat kompetensi 

yang akan dipelajari 

 Memotivasi 
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B. Kegiatan Inti 

No. Kegiatan siswa Kegiatan guru Waktu PBKB 

1. Siswa 

mengungkapkan 

pengetahuannya 

tentang sistem 

kemudi  

Guru menanyakan 

tentang sistem 

kemudi kepada 

siswa 

160 

menit 

Tanggung jawab  

2 Siswa 

mengungkapkan 

pengetahuannya 

tentang komponen 

sistem kemudi . 

Guru menyajikan 

gambar  mengenai 

komponen dari 

sistem kemudi 

 Tanggung jawab, 

teliti, cermat 

3. Siswa mencari 

penjelasan  

rangkaian atau 

komponen 

terbentuknya 

menjadi sebuah 

sistem kemudi 

Guru menjelaskan 

tentang rangkaian 

atau komponen 

sehingga menjadi 

satu kesatuan sebuah 

sistem kemudi 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

 

4. Siswa berkumpul 

sesuai kelompok 

yang telah 

ditentukan oleh guru 

Guru membagi siswa 

menjadi 18 

kelompok serta 

menentukan siswa 

yang berperan 

sebagai guru dan 

siwa yang berperan 

sebagai siswa 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

5. Setiap pasangan 

kelompok mencari 

penjelasan guru 

tentang teori  

pengertian, jenis  

dan prinsip kerja 

sistem kemudi  

Guru menjelaskan 

prinsip kerja dari 

sistem kemudi yaitu 

teori pengertian, 

jenis  dan prinsip 

kerja sistem kemudi 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

6. Setiap pasangan 

mencari dan 

membaca literatur 

tentang pengertian  

jenis dan cara kerja 

sistem kemudi. 

Guru mengamati 

proses setiap 

pasangan dalam 

membaca dan 

memahami materi 

dalam literatur 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

7. Setiap pasangan 

mencatat temuan-

temuannya pada saat 

membaca literatur 

terkait pengertian, 

Guru mengarahkan 

siswa dalam 

mengumpulkan data  

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  
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jenis  dan prinsip 

kerja sistem kemudi 

8. Setiap kelompok 

membuat 

kesimpulan tentang 

temuan-temuannya. 

Guru memperhatikan 

siswa dalam 

membuat 

kesimpulan dari 

temuan-temuan. 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

9. Siswa bersiap 

menerima 

pertanyaan seputar 

materi yang telah di 

dipahami setiap 

pasangan pada saat 

membaca literartur. 

Guru memberi 

pertanyaan kepada 

siswa yang berperan 

sebagai siswa dan 

setiap pasangan atau 

kelompok. 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

10. Siswa yang 

bertindak sebagai 

siswa dalam setiap 

pasangan 

menjelaskan terkait 

jawaban dari 

pertanyaan yang 

diberikan guru. 

Guru menanyakan 

pertanyaan terkait 

sitem kemudi 

10 

menit 

Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

11. Siswa  yang 

bertindak sebagai 

guru memberikan 

penjelasan dengan 

berpedoman pada 

literatur terkait 

jawaban yang benar 

apabila siswa yang 

bertindak sebgai 

siswa jawabanya 

salah. 

Guru mengarahkan 

prosedur dalam 

menjawab dan 

menerangkan 

jawaban yang benar 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

12. Setiap kelompok 

bergantian peran 

yang tadinya 

bertindak sebagai 

siswa kini bertindak 

sebagai guru begitu 

sebaliknya. 

Guru memberi 

arahan untuk 

bergantian perang 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

13.  Siswa yang 

bertindak sebagai 

siswa dalam setiap 

pasangan 

menjelaskan terkait 

jawaban dari 

Guru menanyakan 

pertanyaan terkait 

sitem kemudi 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  
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pertanyaan yang 

diberikan guru. 

14. Siswa  yang 

bertindak sebagai 

guru memberikan 

penjelasan dengan 

berpedoman pada 

literatur terkait 

jawaban yang benar 

apabila siswa yang 

bertindak sebgai 

siswa jawabanya 

salah. 

Guru mengarahkan 

prosedur dalam 

menjawab dan 

menerangkan 

jawaban yang benar 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

15. Setiap pasangan 

kelompok salaing 

bergantian sesuai 

jumlah pertanyaan 

dari guru 

Guru memberi 

pertanyaan sesuai 

dengan jumlah soal 

yang dikehendaki. 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

16. Setiap kelompok 

memeperhatikan 

penjelasan guru 

terkait jawaban yang 

salah selama proses 

Tanya jawab. 

Guru menjelaskan 

jawaban yang salah 

kepada setiap siwa 

dilanjutkan dengan 

memperi poin 

kepada setiap 

pasangan yang 

mampu menjawab 

pertanyaan paling 

banyak selama 

proses berlangsung  

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif 

 

C. Kegiatan Akhir Pembelajaran 

No. Kegiatan siswa Kegiatan guru Waktu PBKB 

1. Siswa diharapkan 

untuk melakukan 

refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah 

diselesaikan 

Guru mengharapkan 

siswa untuk 

melakukan refleksi 

terhadap kegiatan 

yang sudah 

diselesaikan 

10 

menit 

Demokrasi 

2 Siswa diajak untuk 

selalu berlaku jujur 

dalam semua 

kegiatan 

Guru mengajak 

untuk selalu berlaku 

jujur dalam semua 

kegiatan 

 Pendidikan anti 

korupsi 

3. Peserta didik 

diberitahu tentang 

rencana kegiatan 

pada pertemuan 

Guru memberitahu 

tentang rencana 

kegiatan pada 

pertemuan berikutna 

 Demokrasi 
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berikutnya 

4. Pembelajaran 

diakhiri dengan 

berdoa bersama  

Guru menutup 

pembelajaran dengan 

berdoa bersama 

 Taqwa 

5. Siswa menjawab 

salam 

Guru mengucapkan 

salam penutup 

 Etika 

 

V. Alat dan Media Pembelajaran 

1. Papan tulis 

2. Spidol 

3. Penghapus 

4. Laptop  

No. Kegiatan siswa Kegiatan guru Waktu PBKB 

1. Untuk meningkatkan 

sikap kepedulian 

pada lingkungan, 

peserta didik 

merapikan meja, 

kursi dan kelas 

bersih dari sampah 

Guru memperhatikan 

siswa merapikan 

meja, kursi dan kelas 

bersih dari sampah 

10 

menit 

Tanggung jawab 

terhadap 

lingkungan 

2 Ketua kelas 

menyiapkan kelas 

untuk mengikuti 

pelajaran. 

Guru memperhatikan 

kesiapan kelas dalam 

mengikuti pelajaran  

 Disiplin 

3. Ketua kelas 

memimpin kelas 

untuk berhitung 

peserta didik yang 

hadir 

Guru memperhatikan 

peserta didik 

berhitung 

 Disiplin 

4. Peserta didik 

menjawab salam 

Setelah kelas siap 

guru mengucapkan 

salam 

 Etika 

5. Ketua kelas 

melaporkan kesiapan 

kelas mengiuti 

pelajaran 

Guru menerima 

laporan dan 

menugaskan peserta 

didik laksanakan 

pelajaran 

 Disiplin 

6. Siswa berdo’a 

bersama sebelum 

dimulai 

pembelajaran 

Guru memimpin doa 

bersama sebelum 

dimulai 

pembelajaran 

 Taqwa 

7. Peserta didik 

menunggu guru 

menyiapkan media 

Guru meniapkan 

media pembelajaran 

 Disiplin dan 

peduli 
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5. LCD 

VI. Sumber belajar 

1. Buku new step 1 

2. Jobsheet sistem kemudi 

 

Pertemuan ke 2 

I. Tujuan pembelajaran 

1. Peserta didik mengetahui pemeriksaan komponen sistem kemudi  

2. Peserta didik melakukan pemeriksaan dan perbaikan komponen  

sistem kemudi 

3. Peserta didik dapat melakukan pemeriksaan gangguan ringan pada 

komponen sistem kemudi 

II. Materi pembelajaran 

1. Teori pemeriksaan komponen sistem kemudi 

2. Memeriksa dan mengukur komponen sistem kemudi 

3. Gangguan-gangguan ringan sistem kemudi 

III. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi 

4. Structured Dyadic Methods (SDM 

5. Praktik 

IV. Kegiatan pembelajaran 

A. Kegiatan Awal 

 

C. Kegiatan Inti 

 

 

pembelajaran 

8. Peserta didik 

mendengarkan 

penjelasan tentang 

materi yang akan 

diajarkan 

Guru menerangkan 

materi yang akan 

dipelajari 

 Demokrasi 

9. Peserta didik 

mendengarkan 

penjelasan  tentang 

manfaat kompetensi 

yang akan dipelajari 

Guru menerangkan 

manfaat kompetensi 

yang akan dipelajari 

 Memotivasi 
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No. Kegiatan siswa Kegiatan guru Waktu PBKB 

1. Siswa 

mengungkapkan 

pengetahuannya 

tentang komponen-

komponen yang  

harus diperiksa 

Guru menanyakan 

tentang komponen-

komponen yang  

harus diperiksa 

160 

menit 

Tanggung jawab  

2 Siswa menjelaskan 

gambar komponen-

komponen sistem 

kemudi berdasarkan 

pengetahuan yang 

dimilikinya. 

Guru menyajikan 

gambar komponen-

komponen sistem 

kemudi yang harus 

diperiksa dan 

meminta siswa 

menjelaskan apa 

yang dilihatnya 

 Tanggung jawab, 

teliti, cermat 

3. Siswa 

memperhatikan 

urutan komponen-

komponen sistem 

kemudi yang harus 

diperiksa terlebih 

dahulu. 

Guru menyajikan 

urutan pemeriksaan 

komponen-

komponen sistem 

kemudi yang harus 

diperiksa terlebih 

dahulu. 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

 

4. Siswa berkumpul 

sesuai kelompok 

yang telah 

ditentukan oleh guru 

Guru membagi siswa 

menjadi 18 

kelompok serta 

menentukan siswa 

yang berperan 

sebagai guru dan 

siwa yang berperan 

sebagai siswa 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

5. Setiap pasangan 

kelompok mencari 

penjelasan guru 

tentang teori 

pemeriksaan  

komponen-

komponen sistem 

kemudi 

Guru menjelaskan 

teori pemeriksaan  

komponen-

komponen sistem 

kemudi 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

6. Setiap pasangan 

mencari dan 

membaca literatur 

tentang teori 

pemeriksaan  

komponen-

komponen sistem 

kemudi. 

Guru mengamati 

proses setiap 

pasangan dalam 

membaca dan 

memahami materi 

dalam literature 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  
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7. Setiap pasangan 

mencatat temuan-

temuannya pada saat 

membaca literatur 

terkait teori 

pemeriksaan  

komponen-

komponen sistem 

kemudi. 

Guru mengarahkan 

siswa dalam 

mengumpulkan data  

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

8. Setiap kelompok 

membuat 

kesimpulan tentang 

temuan-temuannya. 

Guru memperhatikan 

siswa dalam 

membuat 

kesimpulan dari 

temuan-temuan. 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

9. Siswa bersiap 

menerima 

pertanyaan seputar 

materi yang telah di 

dipahami setiap 

pasangan pada saat 

membaca literartur. 

Guru memberi 

pertanyaan kepada 

siswa yang berperan 

sebagai siswa dan 

setiap pasangan atau 

kelompok. 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

10. Siswa yang 

bertindak sebagai 

siswa dalam setiap 

pasangan 

menjelaskan terkait 

jawaban dari 

pertanyaan yang 

diberikan guru. 

Guru menanyakan 

pertanyaan terkait 

sitem kemudi 

10 

menit 

Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

11. Siswa  yang 

bertindak sebagai 

guru memberikan 

penjelasan dengan 

berpedoman pada 

literatur terkait 

jawaban yang benar 

apabila siswa yang 

bertindak sebgai 

siswa jawabanya 

salah. 

Guru mengarahkan 

prosedur dalam 

menjawab dan 

menerangkan 

jawaban yang benar 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

12. Setiap kelompok 

bergantian peran 

yang tadinya 

bertindak sebagai 

siswa kini bertindak 

sebagai guru begitu 

Guru memberi 

arahan untuk 

bergantian perang 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  
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sebaliknya. 

13.  Siswa yang 

bertindak sebagai 

siswa dalam setiap 

pasangan 

menjelaskan terkait 

jawaban dari 

pertanyaan yang 

diberikan guru. 

Guru menanyakan 

pertanyaan terkait 

sitem kemudi 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

14. Siswa  yang 

bertindak sebagai 

guru memberikan 

penjelasan dengan 

berpedoman pada 

literatur terkait 

jawaban yang benar 

apabila siswa yang 

bertindak sebgai 

siswa jawabanya 

salah. 

Guru mengarahkan 

prosedur dalam 

menjawab dan 

menerangkan 

jawaban yang benar 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

15. Setiap pasangan 

kelompok salaing 

bergantian sesuai 

jumlah pertanyaan 

dari guru 

Guru memberi 

pertanyaan sesuai 

dengan jumlah soal 

yang dikehendaki. 

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif  

16. Setiap kelompok 

memeperhatikan 

penjelasan guru 

terkait jawaban yang 

salah selama proses 

Tanya jawab. 

Guru menjelaskan 

jawaban yang salah 

kepada setiap siwa 

dilanjutkan dengan 

memperi poin 

kepada setiap 

pasangan yang 

mampu menjawab 

pertanyaan paling 

banyak selama 

proses berlangsung  

 Tanggung jawab 

Peduli, teliti, 

kreatif 

 

C. Kegiatan Akhir Pembelajaran 

No. Kegiatan siswa Kegiatan guru Waktu PBKB 

1. Siswa diharapkan 

untuk melakukan 

refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah 

diselesaikan 

Guru mengharapkan 

siswa untuk 

melakukan refleksi 

terhadap kegiatan 

yang sudah 

diselesaikan 

10 

menit 

Demokrasi 

2 Siswa diajak untuk Guru mengajak  Pendidikan anti 
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selalu berlaku jujur 

dalam semua 

kegiatan 

untuk selalu berlaku 

jujur dalam semua 

kegiatan 

korupsi 

3. Peserta didik 

diberitahu tentang 

rencana kegiatan 

pada pertemuan 

berikutnya 

Guru memberitahu 

tentang rencana 

kegiatan pada 

pertemuan berikutna 

 Demokrasi 

4. Pembelajaran 

diakhiri dengan 

berdoa bersama  

Guru menutup 

pembelajaran dengan 

berdoa bersama 

 Taqwa 

5. Siswa menjawab 

salam 

Guru mengucapkan 

salam penutup 

 Etika 

 

V. Alat dan Media Pembelajaran 

1. Papan tulis 

2. Spidol 

3. Penghapus 

4. Laptop  

5. LCD 

6. Kemudi 

VI. Sumber belajar 

1. Buku new step 1 

2. Jobsheet sistem kemudi 

 

     Cilacap,   Mei 2015 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti  

 

 

Endra Tjahjono, S.Pd      Canto 

NIP. 19700220 200801 1006     NIM 5201409104 
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Lampiran 9. Soal Uji Coba 

SOAL UJI COBA 

  

Satuan Pendidikan : SMK 

Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan 

Kompetensi   : Memperbaiki Sistem Kemudi 

Kelas/Semester : XI/4 

Alokasi Waktu : 60 menit 

Banyak Soal  : 40 butir soal 

 

Petunjuk Umum : 

1. Tulislah terlebih dahului dentitas Anda ke dalam lembar jawaban yang telah 

tersedia. 

2. Perhatikan dan ikuti petunjuk pada lembar jawaban yang disediakan. 

3. Periksa  dan bacalah dengan cermat soal-soal sebelum menjawab. 

4. Laporkan kepada pengawas ujian kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, 

rusak, atau jumlah soal kurang. 

5. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah. 

6. Kerjakan pada lembar jawaban yang disediakan.  

7. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, apabila diperlukan. 

8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 

9. Lembar soal tetap bersih, jangan dicorat-coret. 

Petunjuk Khusus :  

1. Soal merupakan soal pilihan ganda dengan jumlah 40 butir. 

2. Berikan tanda silang (X) pada huruf jawaban yang Anda anggap benar. 

3. Apabila ada jawaban yang Anda anggap salah dan Anda ingin memperbaiki, 

maka coretlah dengan dua garis mendatar pada jawaban yang Anda anggap 

salah, kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap 

benar. 

Contoh  : Pilihan semula : A B C D E 

   Menjadi : A B  C D E 
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“SELAMAT MENGERJAKAN” 

1. Fungsi sistem kemudi yang paling tepat di bawah ini adalah..... 

A. Mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda depan. 

B. Memposisikan sudut belok roda dengan baik. 

C. Menahan gaya yang bekerja pada roda depan. 

D. Sebagai bagian dari sistem suspensi kendaraan. 

E. Menentukan gerakan roda depan dan belakang. 

2. Berikut ini bagian-bagian utama sistem kemudi yang benar, kecuali...... 

A. Steering Column  D. Steering Gear 

B. Steering Linkage  E. Steering Knuckle 

C. Steering Wheel 

3. Bila roda kemudi di putar, steering column akan meneruskan tenaga putarnya 

ke steering gear. Steering gear memperbesar tenaga putar ini sehingga 

menghasilkan..... 

A. Putaran roda yang cukup D.  Sudut putar roda yang  diinginkan 

B. Momen yang lebih besar E.   Gaya dorong yang besar 

C. Momen yang cukup kuat   

4. Tipe yang digunakan pada sistem kemudi pada mobil off road sekarang ini 

adalah..... 

A. Tipe Tilt   D. Tipe Rack 

B. Tipe Telescopic  E. Tipe Pinion 

C. Tipe Recirculating Ball  

5. Perbedaan antara kemudi tipe rack and pinion dan tipe bola yang bersirkulasi 

adalah pada tipe rack and pinion tidak terdapatnya..... 

A. Steering Column  D. Steering Linkage  

B. Steering Wheel  E. Relay rod 

C. Steering Gear 

6. Bagian utama sistem kemudi ini merupakan mekanisme penyerap energi yang 

menyerap gaya dorong dari pengemudi pada saat terjadinya tabrakan. Bagian 

ini disebut...... 

A. Steering Column  D. Steering Linkage  

B. Steering Wheel  E. Control Valve 
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C. Steering Gear  

7. Pada steering column, terdapat sistem kontrol kemudi diantaranya sebagai 

berikut, kecuali..... 

A. Tilt Steering   D.  Mekanisme Steering Lock  

B. Steering Wheel  E.  Jawaban A,B&D benar 

C. Telescopic Steering  

8. Selain berfungsi mengarahkan roda depan,dalam waktu bersamaan juga 

berfungsi sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen agar kemudi 

menjadi ringan. Bagian pada sistem kemudi ini disebut..... 

A. Steering Column  D. Steering Linkage  

B. Steering Wheel  E. Tie Rod 

C.  Steering Gear  

9. Recirculating Ball adalah tipe steering gear yang banyak digunakan pada 

mobil.... 

A. Penumpang ukuran kecil D. Balap    

B. Penumpang ukuran besar E. Mobil komersil 

C. Truk  

10. Pada steering gear tipe rack and pinion, tidak terdapat komponen yang 

disebut.... 

A. Rack end   D. Worm Shaft  

B. Pinion    E. Rack 

C.  Jawaban A,B&E benar  

11. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar sistem kemudi bekerja sesuai 

dengan fungsinya  adalah  

A. Recovery ( pengembalian ) yang halus. 

B. Menopang body pada axle dan memelihara letak geometris antara body 

dengan roda-roda 

C. Menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. 

D. Dapat membedakan putaran antara roda kiri dan kanan 

E. Dapat memindahkan tenaga tanpa terjadi slip. 
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12. Steering linkage untuk suspensi rigid memiliki komponen yang tidak dimiliki 

oleh suspensi independen yaitu.... 

A. Pitman arm   D. Relay rod  

B. Drag link   E. Adjusting tube 

C. Knuckle arm   

13. Keuntungan yang dimiliki oleh steering linkage untuk suspensi independen 

dibandingkan suspensi rigid adalah, kecuali..... 

A. Keseimbangan roda kiri dan kanan terjaga dengan baik. 

B. Memungkinkan kerusakan hanya terjadi pada komponen tertentu saja 

sehingga tidak berpengaruh kepada komponen yang lain. 

C. Kedua roda terhubung oleh satu poros dengan baik. 

D. Kedua roda bekerja sendiri-sendiri dan tidak terhubung pada satu poros. 

E. Perpindahan tenaga dari steering wheel sampai roda bisadengan lembut 

tersalurkan. 

14. Sistem power steering direncanakan untuk mengurangi usaha pengemudian 

bila kendaraan bergerak pada putaran.... 

A. Rendah   D. Yang sangat lama  

B. Tinggi    E. Besar 

C. Sedang  

15. Yang tidak termasuk jenis kemudi adalah : 

A. Worm & Sector         D.  Steering gear box  

B. Screw nut    E.  Screw Pin 

C. Recirculating ball   

16. Tipe power steering pada kendaraan dibawah ini yang benar yaitu..... 

A. Tipe rack and pinion  D. Tipe recirculating ball 

B. Tipe telescopic  E. Jawaban A&C benar 

C. Tipe integral 

17. Akibat yang terjadi apabila steering wheel di ganti yang lebih besar adalah  

A. Getaran roda besar   D.  Kemudi menjadi ringan 

B. Sudut belok kecil    E.  Tidak ada perubahan 

C. Kemudi menjadi berat 
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18. Pernyataan nama komponen sitem kemudi pada gambar dibawah ini 

adalah…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Steerering wheel (1); Stereering Shaft (2); steering gear box (3); pitman 

arm (4) 

B. Steerering wheel (1); Stereering Shaft (2); steering gear box (3); Idle arm 

(4) 

C. Steering coloumb  (1); Stereering Shaft (2); steering gear box (3)Idle arm 

(4) 

D. Steerering wheel (1); bracket  (2); steering gear box (3); Idle arm (4) 

E. Steering coloumb  (1); Stereering Shaft (2); steering gear box (3)steering 

wheel (4) 

19. Salah satu kerugian yang didapat dari steering coloumn tipe non collapsible 

adalah 

A. Konstruksi rumit 

B. Main shaft kurang kuat 

C. Kemudi tidak dapat menyerap goncangan 

D. Hanya digunakan pada mobil penumpang atau mobil ukuran kecil 

E. Mahal perawatannya 

 

1 

2 
4 3 
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20. Untuk mengendalikan arah kendaraan no..; penghubung dari main steering 

shaft ke pinion gear no... 

 

A. 2; 4  C. 1; 2  E. 1; 3 

B. 3; 4  D. 2; 3 

21. Yang sering terjadi keausan/kerusakan pada gear bok adalah komponen…. 

 

 

 
 

A. 7;  3; 5;  C. 4; 5; 6  E. 2, 5, 7 

B. 1; 2; 3   D. 2; 4; 7 

22. Perlakuan pemeriksaan gerak bebas roda kemudi (steering wheel) sebagai 

berikut kecuali…. 

A. Luruskan roda depan 

B. Goyangkan roda kemudi sedikit arah kekiri dan kekanan 

C. Gerak bebas harus tidak melampaui limit 30 mm (10 -15 derajat ) 

D. Goyangkan roda kemudi sedikit kearah atas dan kearah bawah. 

E. Roda kiri dan kanan mempunyai gerak bebas yang sama derajat putarnya 

23. Penyebab  gangguan pada  steering gear adalah keausan terlalu besar 

disebabkan oleh kecuali…. 

A. Steering knucle aus 

B. Sector gear aus 

C. Worm bearing aus 

1 

4 

3 

2 

1 2 3
3 

4 

5 6 

7 
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D. Back lash pada steering worm dan sector gear terlalu besar 

E. Nut dan steel ball aus 

24. Komponen berikut ini yang hanya ada pada sistem kemudi tipe power 

steering adalah… 

A. Steering whel   D. Steering coulomn 

B. Steering linkage  E. Steering gear 

C. Hydraulic pump  

25. Komponen power steering yang berfungsi mengalirkan fluida pada saat 

kemudi digunakan adalah…. 

A. Steering whel 

B. Steering linkage 

C. Steering gear 

D. Hydraulic pump  

E. Steering coulom 

26. Komponen steering coulomn dan booth steer pada gambar kemudi model  

rack and pinion dibawah ditunjukan dengan nomer… 

 

 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 5 

C. 5 dan 6 

     D. 4 dan 6 

 E. 3 dan 4 

27. Pada gambar soal no 23 kompoinen sistem kemudi yang berfungsi 

meneruskan gerak putar dari steering wheel menuju universal joint adalah 

komponen nomer…. 

A. 2                C. 4          E. 5 

B. 6  D. 1 

28. Komponen dibawah ini yang bukan merupakan komponen sistem kemudi 

model Recirculating ball adalah…. 
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A. Steering wheel                C. Pitman arm          E. Idle arm  

B. Steering gear   D. Housing steering rack 

29. Berikut ini bagian dari komponen steering gear yang tidak perlu diberikan 

pelumas/gemuk ketika proses pembongkaran dan perakitan adalah…. 

A. Klem sambungan fleksibel 

B. Bantalan peluru 

C. Baut kemudi 

D. Roda gigi poros sektor 

E. Mur peluru kemudi 

30. Hal-hal berikut ini yang seharusnya dilakukan pada praktek pembongkaran 

steering gear, kecuali... 

A. Melepaskan mur pengunci penyetel poros sektor 

B. Mengeluarkan mur baut peluru dari baut kemudi 

C. Mengekuarkan baut penyetel preload 

D. Mengendorkan mur pengunci baut penyetel bantalan preload 

E. Membersihkan semua bagian-bagian yang di bongkar 

31. Berikut ini pengondisian mengenai pemeriksaan unit baut kemudi yang benar, 

kecuali... 

A. Pemeriksaan meluncurnya mur pada baut kemudi, dimana mur harus 

dapat meluncur secara lembut 

B. Mur meluncur tidak beraturan, jika bantalan peluru cacat 

C. Bila bantalan peluru dan konis rusak, unit baut kemudi diganti seluruhnya 

D. Mur harus bergerak cepat dan keras ke arah bagian ujung konis berbentuk 

spiral 

E. Pemeriksaan kondisi gigi mur kemudi, rusak atau aus. 

32. Pemeriksaan poros sektor dibawah ini yang benar yaitu.. 

A. Pemeriksaan kedalaman alur roda gigi sektor 

B. Pengukuran celah poros sektor bagian bawah  

C. Pemeriksaan kondisi alur gigi sektor yang berhubungan dengan pitman, 

aus atau rusak 

D. Pemeriksaan celah baut penyetelan sektor dengan roda gigi 
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E. Pemeriksaan keolengan poros sektor 

33. Pengukuran celah baut penyetelan sektor dengan poros sektor adalah antara: 

A. 0,05 – 0,01 mm 

B. 0,09 – 0,06 mm 

C. 0,5 – 1 mm 

D. 0,05 – 0,1 mm 

E. 0,05 – 0,5 mm 

34. Jenis Komponen yang dilakukan pertama kali saat melepas steering lingkage 

dari kendaraan adalah 

A. Pitman Arm 

B. Tie Rod 

C. Relay Rod 

D. Axle Hub 

E. Sector Shaft 

35. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Komponen powersteering yang dimaksud adalah 

A. Gear housing    D.  Katup rotary 

B. Vane pump    E.  Recervoir Tank 

C. Power silinder 

36. Alat yang digunakan untuk memeriksa kebengkokan poros rack and pinion 

adalah 

A.  Pressure gauge   D.  Vernier caliper 

B.  Dial gauge    E.  Thickness gauge 

C.  Caliper gauge 
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37. Perhatikan gambar di bawah ini!  

Komponen di samping merupakan konstruksi katup rotary powersteering, 

gambar komponen yang 

ditunjukan oleh nomor 1 adalah 

A. Input Shaft 

B. Outer Valve Unit 

C. Torsion Bar 

D. Inner Valve Unit 

E. Output Shaft 

38. Hal yang tidak 

diperbolehkan dalam 

pembongkaran komponen steering gear adalah, kecuali... 

A. Membongkar mur peluru dari poros utama kemudi 

B. Memukul mur peluru pada ujung poros cacing. 

C. Membuka outer race bantalan dan seal oli dari sekrup penyetel  

D. Membongkar kapsul dari poros sektor 

E. Membongkar poros cacing mur 

39. Tujuan dari pengembangan EPS adalah meningkatkan efisiensi kerja 

kendaraan dengan melakukan perubahan proses kerja power steering. 

Komponen utama electronic powersteering anatar lain adalah 

A. Control Module, Vehicle Speed Sensor, Torque Sensor, Clutch 

B. Control Module, Motor Electrik, Heat Sensor, Noise Suppressor 

C. Motor Electrik, Fuel Sensor, Clutch, On-Board Diagnostic Sensor 

D. Motor Electrik, Clutch, Torque Sensor, Air Sensor, Noise suppressor 

E. Light Sensor, Vehicle Speed Sensor, Noise Suppressor, On-Board 

Diagnostic Sensor 

40. Hal yang tidak diperbolehkan dalam pembongkaran komponen steering gear 

adalah, kecuali... 

A. Membongkar mur peluru dari poros utama kemudi 

B. Memukul mur peluru pada ujung poros cacing. 

C. Membuka outer race bantalan dan seal oli dari sekrup penyetel  

D. Membongkar kapsul dari poros sektor 

E. Membongkar poros cacing mur 

 

 

1 1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 
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Lampiran  10. Perhitungan Validitas Soal Uji Coba  

 

Rumus Rpbis = 
     

  
 

 

 
 

 

Keterangan : 

Rpbis = Koefisien korelasi point biserial 

Mp   = rata – rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 

Mt    = Rata – rata skor total  

St     = Standar devinisi skor total 

P     = Proporsi peserta didik yang menjawab benar 

(p   = 
                               

                  
) 

q   = Proporsi peserta didik yang menjawab salah (1-p) 

Kriteria: 

Apabila thitung > ttabel, maka butir soal valid 

 

Perhitungan: 

Berikut ini contoh perhitungan pada butur soal no 1, selanjutnya untuk butir 

soal yang lain dihitung dengan cara yang sama dan diperoleh seperti pada tabel 

analisis butir soal. 

Mp   =  
                                               

                                             
 

 = 
   

  
 

 = 25.17 

Mt   =  
                  

                
 

 = 
   

  
 

 = 20,58 
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P  =  
                                                

                
 

 = 
  

  
 

 = 0.67 

q   =  1 - p 

 =  1 – 0.67 

 = 0.33 

St   =  √
                           

                         

               

               
 

 =  √
       

      

  

  
 

 = 8.72 

rpbis =  
      

   
 √

 

 
 

 = 
            

     
 √

    

    
 

 = 0,743 

Pada a = 5% dengan n = 36 diperoleh r tabel = 0.312 

Karena rpbis > r tabel, maka soal no 1 valid 
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Lampiran  11. Perhitungan Daya Beda Soal Uji Coba 

Rumus : 

D = 
  

  
  

  

  
 = PA - PB 

Keterangan: 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang  menjawab benar 

Kriteria 

Interval Kriteria 

D ≤ 0,00 Sangat Jelek 

 0,00 < D ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < D ≤ 0,40 Cukup 

0,40 < D ≤ 0,70 Baik 

0,70 < D ≤ 1,00 Sangat Baik 

 

Perhitungan: 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir 

soal yang lain dihitung dengan cara yang sama dan diperoleh seperti pada tabel 

analisis butir soal. 

Kelompok atas Kelompok bawah 

No. Kode Skor No. Kode Skor 

1 UC32 1 1 UC24 1 

2 UC14 1 2 UC11 1 

3 UC06 1 3 UC34 1 

4 UC33 1 4 UC21 1 

5 UC10 1 5 UC05 0 
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6 UC20 1 6 UC36 1 

7 UC07 1 7 UC35 1 

8 UC02 1 8 UC19 1 

9 UC29 0 9 UC17 0 

10 UC15 1 10 UC01 0 

11 UC18 1 11 UC22 0 

12 UC08 1 12 UC27 0 

13 UC31 1 13 UC12 0 

14 UC25 1 14 UC04 0 

15 UC16 1 15 UC03 0 

16 UC13 1 16 UC28 0 

17 UC30 1 17 UC26 0 

18 UC09 1 18 UC23 0 

Jumlah 17 Jumlah 7 

 

D    
  

  
  

  

  
 

 =  
  

  
  

 

  
 

 = 0.694 

Hasil perhitungan pada rentang 0.40 < D ≤ 0.70, daya beda soal nomor 1 

tergolong baik. 
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Lampiran  12. Perhitungan Taraf Kesukaran Soal Uji Coba 

 

Rumus: 

 

         
 

  
 

 

Keterangan: 

P  : taraf kesukaran soal 

B  : Banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS  : Jumlah seluruh siswa  

 

Kriteria: 

Interval Kriteria 

0,00 < P ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < P ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < P ≤ 1,00 Mudah 

 

Perhitungan: 

 Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no. 1, selanjutnya untuk 

butir soal yang lain dihitung cara yang sama dan diperoleh seperti pada tabel 

analisis butir soal. 

Kelompok atas Kelompok bawah 

No. Kode Skor No. Kode Skor 

1 UC32 1 1 UC24 1 

2 UC14 1 2 UC11 1 

3 UC06 1 3 UC34 1 

4 UC33 1 4 UC21 1 

5 UC10 1 5 UC05 0 
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6 UC20 1 6 UC36 1 

7 UC07 1 7 UC35 1 

8 UC02 1 8 UC19 1 

9 UC29 0 9 UC17 0 

10 UC15 1 10 UC01 0 

11 UC18 1 11 UC22 0 

12 UC08 1 12 UC27 0 

13 UC31 1 13 UC12 0 

14 UC25 1 14 UC04 0 

15 UC16 1 15 UC03 0 

16 UC13 1 16 UC28 0 

17 UC30 1 17 UC26 0 

18 UC09 1 18 UC23 0 

Jumlah 17 Jumlah 7 

 

P  = 
  

  
 

  = 0,66 

Nilai hasil perhitungan berada pada rentang 0,30 <  P  ≤ 0,70 sehingga tingkat 

kesukaran soal nomor 1 tergolong sedang. 
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Lampiran 13. Perhitungan Reabilitas Uji Coba 
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Lampiran  14. Soal  Pre Test dan Post Test 

SOAL PRE TEST dan POST TEST 

Satuan Pendidikan : SMK 

Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan 

Kompetensi   : Memperbaiki Sistem Kemudi 

Kelas/Semester : XI/IV 

Alokasi Waktu : 60 menit 

Banyak Soal  : 30 butir soal 

 

Petunjuk Umum : 

1. Tulislah terlebih dahului dentitas Anda ke dalam lembar jawaban yang telah 

tersedia. 

2. Perhatikan dan ikuti petunjuk pada lembar jawaban yang disediakan. 

3. Periksa  dan bacalah dengan cermat soal-soal sebelum menjawab. 

4. Soal merupakan soal pilihan ganda dengan jumlah 30 butir. 

5. Berikan tanda silang (X) pada huruf jawaban yang Anda anggap benar. 

6. Apabila ada jawaban yang Anda anggap salah dan Anda ingin memperbaiki, 

maka coretlah dengan dua garis mendatar pada jawaban yang Anda anggap 

salah, kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap 

benar. 

 Contoh  : Pilihan semula : A B C D E 

   Menjadi : A B  C D E 

7. Periksa kembali pekerjaan sebelum diserahkan kepada pengawas beserta 

lembar soalnya. 

8. Lembar soal tetap bersih, jangan dicorat-coret. 

9. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

 

 

“SELAMAT MENGERJAKAN” 

 

1. Fungsi sistem kemudi yang paling tepat di bawah ini adalah..... 
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A. Mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda depan. 

B. Memposisikan sudut belok roda dengan baik. 

C. Menahan gaya yang bekerja pada roda depan. 

D. Sebagai bagian dari sistem suspensi kendaraan. 

E. Menentukan gerakan roda depan dan belakang. 

2. Berikut ini bagian-bagian utama sistem kemudi yang benar, kecuali...... 

A. Steering Column  D. Steering Gear 

B. Steering Linkage  E. Steering Knuckle 

C. Steering Wheel 

3. Bila roda kemudi di putar, steering column akan meneruskan tenaga putarnya 

ke steering gear. Steering gear memperbesar tenaga putar ini sehingga 

menghasilkan..... 

A. Putaran roda yang cukup D.  Sudut putar roda yang  diinginkan 

B. Momen yang lebih besar E.   Gaya dorong yang besar 

C. Momen yang cukup kuat   

4. Tipe yang digunakan pada sistem kemudi pada mobil off road sekarang ini 

adalah..... 

A. Tipe Tilt   D. Tipe Rack 

B. Tipe Telescopic  E. Tipe Pinion 

C. Tipe Recirculating Ball  

5. Perbedaan antara kemudi tipe rack and pinion dan tipe bola yang bersirkulasi 

adalah pada tipe rack and pinion tidak terdapatnya..... 

A. Steering Column  D. Steering Linkage  

B. Steering Wheel  E. Relay rod 

C. Steering Gear  

6. Bagian utama sistem kemudi ini merupakan mekanisme penyerap energi yang 

menyerap gaya dorong dari pengemudi pada saat terjadinya tabrakan. Bagian 

ini disebut...... 

A. Steering Column  D. Steering Linkage  

B. Steering Wheel  E. Control Valve 

C. Steering Gear  

7. Pada steering column, terdapat sistem kontrol kemudi diantaranya sebagai 

berikut, kecuali..... 

A. Tilt Steering   D.  Mekanisme Steering Lock  

B. Steering Wheel  E.  Jawaban A,B&D benar 

C. Telescopic Steering  

8. Selain berfungsi mengarahkan roda depan,dalam waktu bersamaan juga 

berfungsi sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen agar kemudi 

menjadi ringan. Bagian pada sistem kemudi ini disebut..... 

A. Steering Column  D. Steering Linkage  

B. Steering Wheel  E. Tie Rod 

C.  Steering Gear  

9. Recirculating Ball adalah tipe steering gear yang banyak digunakan pada 

mobil.... 

A. Penumpang ukuran kecil D. Balap    

B. Penumpang ukuran besar E. Mobil komersil 
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C. Truk  

10. Pada steering gear tipe rack and pinion, tidak terdapat komponen yang 

disebut.... 

A. Rack end   D. Worm Shaft  

B. Pinion   E. Rack 

C.  Jawaban A,B&E benar  

11. Meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan adalah fungsi 

dari..... 

A. Steering Wheel  D. Steering Linkage 

B. Steering Column  E. Steering Main Shaft 

C. Steering Gear 

12. Steering linkage untuk suspensi rigid memiliki komponen yang tidak dimiliki 

oleh suspensi independen yaitu.... 

A. Pitman arm   D. Relay rod  

B. Drag link   E. Adjusting tube 

C. Knuckle arm   

13.Keuntungan yang dimiliki oleh steering linkage untuk suspensi independen 

dibandingkan suspensi rigid adalah, kecuali..... 

A. Keseimbangan roda kiri dan kanan terjaga dengan baik. 

B. Memungkinkan kerusakan hanya terjadi pada komponen tertentu saja 

sehingga tidak berpengaruh kepada komponen yang lain. 

C. Kedua roda terhubung oleh satu poros dengan baik. 

D. Kedua roda bekerja sendiri-sendiri dan tidak terhubung pada satu poros. 

E. Perpindahan tenaga dari steering wheel sampai roda bisadengan lembut 

tersalurkan. 

14.Sistem power steering direncanakan untuk mengurangi usaha pengemudian 

bila kendaraan bergerak pada putaran.... 

A. Rendah   D. Yang sangat lama  

B. Tinggi   E. Besar 

C. Sedang  

15. Tipe power steering pada kendaraan dibawah ini yang benar yaitu..... 

A. Tipe rack and pinion  D. Tipe recirculating ball 

B. Tipe telescopic  E. Jawaban A&C benar 

C. Tipe integral 

16. Pernyataan nama komponen sitem kemudi pada gambar dibawah ini adalah…. 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 

4 
3 
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A. Steerering wheel (1); Stereering Shaft (2); steering gear box (3); pitman 

arm (4) 

B. Steerering wheel (1); Stereering Shaft (2); steering gear box (3); Idle arm 

(4) 

C. Steering coloumb  (1); Stereering Shaft (2); steering gear box (3)Idle arm 

(4) 

D. Steerering wheel (1); bracket  (2); steering gear box (3); Idle arm (4) 

E. Steering coloumb  (1); Stereering Shaft (2); steering gear box (3)steering 

wheel (4) 

 

17. Untuk mengendalikan arah kendaraan no..; penghubung dari main steering 

shaft ke pinion gear no... 

 

 

A. 2; 4  C. 1; 2  E. 1; 3 

B. 3; 4  D. 2; 3 

18. Yang sering terjadi keausan/kerusakan pada gear bok adalah komponen…. 

 

 

 
 

 

  

A. 7;  3; 5;   C. 4; 5; 6  E. 2, 5, 7 

B. 1; 2; 3   D. 2; 4; 7 

19. Perlakuan pemeriksaan gerak bebas roda kemudi (steering wheel) sebagai 

berikut kecuali…. 

A. Luruskan roda depan 

B. Goyangkan roda kemudi sedikit arah kekiri dan kekanan 

C. Gerak bebas harus tidak melampaui limit 30 mm (10 -15 derajat ) 

D. Goyangkan roda kemudi sedikit kearah atas dan kearah bawah. 

E. Roda kiri dan kanan mempunyai gerak bebas yang sama derajat putarnya. 

1 

4 

3 

2 

1 2 3
3 

4 

5 
6 

7 
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20. Penyebab  gangguan pada  steering gear adalah keausan terlalu besar 

disebabkan oleh kecuali…. 

A. Steering knucle aus 

B. Sector gear aus 

C. Worm bearing aus 

D. Back lash pada steering worm dan sector gear terlalu besar 

E. Nut dan steel ball aus 

21. Komponen berikut ini yang hanya ada pada sistem kemudi tipe power 

steering adalah… 

A. Steering whel  D. Steering coulomn 

B. Steering linkage  E. Steering gear 

C. Hydraulic pump  

22. Komponen power steering yang berfungsi mengalirkan fluida pada saat 

kemudi digunakan adalah…. 

A. Steering whel 

B. Steering linkage 

C. Steering gear 

D. Hydraulic pump  

E. Steering coulom 

23. Komponen steering coulomn dan booth steer pada gambar kemudi model  

rack and pinion dibawah ditunjukan dengan nomer… 

 

 

A. 1 dan 2 

B. 2 dan 5 

C. 5 dan 6 

 D. 4 dan 6 

              E. 3 dan 4 

24. Pada gambar soal no 23 kompoinen sistem kemudi yang berfungsi 

meneruskan gerak putar dari steering wheel menuju universal joint adalah 

komponen nomer…. 

A. 2                C. 4          E. 5 

B. 6   D. 1 

25. Komponen dibawah ini yang bukan merupakan komponen sistem kemudi 

model Recirculating ball adalah…. 

A. Steering wheel                C. Pitman arm          E. Idle arm  

B. Steering gear   D. Housing steering rack 

26. Berikut ini bagian dari komponen steering gear yang tidak perlu diberikan 

pelumas/gemuk ketika proses pembongkaran dan perakitan adalah…. 

A. Klem sambungan fleksibel 

B. Bantalan peluru 

C. Baut kemudi 

D. Roda gigi poros sektor 

E. Mur peluru kemudi 
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27. Hal-hal berikut ini yang seharusnya dilakukan pada praktek pembongkaran 

steering gear, kecuali... 

A. Melepaskan mur pengunci penyetel poros sektor 

B. Mengeluarkan mur baut peluru dari baut kemudi 

C. Mengekuarkan baut penyetel preload 

D. Mengendorkan mur pengunci baut penyetel bantalan preload 

E. Membersihkan semua bagian-bagian yang di bongkar 

28. Berikut ini pengondisian mengenai pemeriksaan unit baut kemudi yang benar, 

kecuali... 

A. Pemeriksaan meluncurnya mur pada baut kemudi, dimana mur harus 

dapat meluncur secara lembut 

B. Mur meluncur tidak beraturan, jika bantalan peluru cacat 

C. Bila bantalan peluru dan konis rusak, unit baut kemudi diganti 

seluruhnya 

D. Mur harus bergerak cepat dan keras ke arah bagian ujung konis 

berbentuk spiral 

E. Pemeriksaan kondisi gigi mur kemudi, rusak atau aus. 

29. Pemeriksaan poros sektor dibawah ini yang benar yaitu.. 

A. Pemeriksaan kedalaman alur roda gigi sektor 

B. Pengukuran celah poros sektor bagian bawah  

C. Pemeriksaan kondisi alur gigi sektor yang berhubungan dengan pitman, 

aus atau rusak 

D. Pemeriksaan celah baut penyetelan sektor dengan roda gigi 

E. Pemeriksaan keolengan poros sektor 

30. Pengukuran celah baut penyetelan sektor dengan poros sektor adalah antara: 

A. 0,05 – 0,01 mm 

B. 0,09 – 0,06 mm 

C. 0,5 – 1 mm 

D. 0,05 – 0,1 mm 

E. 0,05 – 0,5 mm 
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Lampiran  15. Nilai Siswa  Pre Test dan Post Test 

NILAI PRE TEST dan POS TEST 

Kelas XI TKR SMK Negeri Karangpucung 

Tahun Ajaran 2014/2015 

HASIL BELAJAR SISWA  

         KELAS EKSPERIMEN 

 

KELAS KONTROL 

N

o 
Kode siswa pretest posttest 

 

N

o 
kode siswa pretest 

pos

t 

test 

1 E-01 30 73 

 

1 K-01 27 47 

2 E-02 27 73 

 

2 K-02 37 53 

3 E-03 40 67 

 

3 K-03 63 70 

4 E-04 60 73 

 

4 K-04 50 57 

5 E-05 70 77 

 

5 K-05 53 57 

6 E-06 33 67 

 

6 K-06 57 63 

7 E-07 57 77 

 

7 K-07 47 53 

8 E-08 60 77 

 

8 K-08 60 63 

9 E-09 63 80 

 

9 K-09 67 73 

10 E-10 43 67 

 

10 K-10 57 60 

11 E-11 60 77 

 

11 K-11 43 53 

12 E-12 60 67 

 

12 K-12 63 67 

13 E-13 57 83 

 

13 K-13 60 63 

14 E-14 47 73 

 

14 K-14 63 70 

15 E-15 47 73 

 

15 K-15 60 63 

16 E-16 57 77 

 

16 K-16 63 70 

17 E-17 70 77 

 

17 K-17 47 53 
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18 E-18 57 70 

 

18 K-18 67 73 

19 E-19 37 63 

 

19 K-19 53 57 

20 E-20 53 80 

 

20 K-20 47 57 

21 E-21 60 73 

 

21 K-21 53 60 

22 E-22 60 73 

 

22 K-22 50 60 

23 E-23 53 77 

 

23 K-23 57 57 

24 E-24 53 83 

 

24 K-24 53 63 

25 E-25 37 77 

 

25 K-25 40 50 

26 E-26 47 73 

 

26 K-26 60 67 

27 E-27 43 70 

 

27 K-27 30 50 

28 E-28 63 77 

 

28 K-28 60 63 

29 E-29 47 70 

 

29 K-29 63 70 

30 E-30 43 70 

 

30 K-30 53 60 

31 E-31 63 73 

 

31 K-31 50 57 

32 E-32 27 63 

 

32 K-32 60 63 

33 E-33 47 63 

 

33 K-33 63 67 

34 E-34 73 87 

 

34 K-34 37 47 

35 E-35 50 80 

 

35 K-35 60 67 
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Lampiran  16. Perhitungan Normalitas Data Pre Tes Kelas Eksperimen 
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Lampiran  17. Perhitungan Normalitas Data Pre Tes Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  18. Perhitungan Normalitas Data Post Tes Kelas Kontrol 
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108 

 

 

 

Lampiran  19. Perhitungan Normalitas Data Post Tes Kelas Kontrol 
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 Lampiran  20. Perhitungan Homogenitas Data Pre Test  

 

Lampiran  21. Perhitungan Homogenitas Data Post Test 
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Lampiran  22. Uji Perbedaaan Dua Varians Pre Test 
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Lampiran  23. Uji Perbedaaan Dua Varians Post Test 
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Lampiran 24. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian. 
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Lampiran 25. Daftar Hadir Pre Test Kelas Kontrol 
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Lampiran 26. Daftar Hadir Pre Test Kelas Eksperimen 
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Lampiran 27. Daftar Hadir Post Test Kelas Kontrol 
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Lampiran 28. Daftar Hadir Post Test Kelas Eksperimen 
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Lampiran 29. Kalender Pendidikan SMKN Karangpucung 
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Lampiran 30. Jadwal Mengajar Semester Genap 
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Lampiran 31. Materi Sistem Kemudi 

SISTEM KEMUDI 

 

 

 

3.1. Kegiatan Belajar  Sistem Kemudi  
 

Amati sistem kemudi yang ada pada mobil, kemudian diskusikan terkait dengan 

komponen-komponen dan cara kerjanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Sistem Kemudi 

3.1.1. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan dapat memahami tentang 

sistem kemudi dan menyajikan data hasil pengamatan tentang fungsi, jenis-jenis 

sistem kemudi, komponen dan cara kerja dari sistem kemudi serta dapat 

melakukan pemeliharaan pada sistem kemudi. 

3.1.2.  Uraian Materi 

A. Fungsi Sistem Kemudi 

Fungsi sistem kemudi adalah untuk mengatur arah kendaraan dengan cara 

membelokkan roda depan. Cara kerjanya bila steering wheel (roda kemudi) 

 



125 

 

 

 

diputar, steering column (batang kemudi) akan meneruskan tenaga putarnya ke 

steering gear (roda gigi   kemudi). Steering gear akan memperbesar tenaga 
 

putar  sehingga dihasilkan momen puntir yang lebih besar untuk diteruskan 

steering lingkage. Steering lingkage akan meneruskan gerakan steering gear ke 

roda-roda depan. 

B.  Jenis-jenis Sistem Kemudi 
Dilihat dari ada tidaknya bantuan untuk menggerakkan roda gigi kemudi, 

ada dua jenis sistem kemudi pada kendaraan komersil yaitu : 

3) Manual steering  

Pada sistemmanual steering tidak ada tambahan tenaga untuk membelokkan 

kemudi ke kanan dan ke kiri, pengemudi memerlukantenaga yang cukup kuat. 

Sistem manual steering terdiri dari steering wheel, shaft, column, satu manual 

gear box danpitman arm; drag link dan knuckle arm, tie rod.  

 

1. Steering wheel  

2. Steering coloumn  

3. Steering gear  

4. Pitman arm  

5. Idle arm  

6. Tie rod  

7. Relay rod  

8. Knuckle arm  

 

 

 

Gambar 3.2. Sistem kemudi model Recirculating ball 

 

1.Steering wheel 

2.Steering coulomn 

3.Universal joint 

4.Housing steering 

rack 

5.Booth steer 

6.Tie rod 

Gambar 3.3. Sistem Kemudi model Rack dan pinion 
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2. Power steering.  

 

Dengan power steering, pengemudi hanya memerlukan sedikittenaga 

untuk membelokkan kemudi karena dibantu dengan tenaga hidrolis. Komponen 

sistem kemudi pada power steering system ditambahkan satu hydraulic pump; 

fluid reservoir,hoses, lines; dan satu tenaga unit power yang dipasang atau 

menyatu, dengan powersteering gear assembly. Untuk melindungi pengemudi, 

seluruh steering columns dan shaftsdirancang sedemikian rupa agar tidak melukai 

pengemudi pada saat terjadi tabrakan. 

1.Steering wheel 

2.Steering coulomn 

3.Universal joint 

4.Housing steering 

rack 5.Booth steer 

6.Tie rod 

7. hydraulic pump 

8. Fluid reservoir 

9. Hoses 

 

 

 

Gambar 3.4. Sistem kemudi model Power Steering 

 

Jenis sistem kemudi pada kendaraan menengah sampai besar yang banyak 

digunakan adalah model recirculating ball dan pada kendaraan ringan yang 

banyak digunakan adalah model rack dan pinion. Agar sistem kemudi sesuai 

dengan fungsinya maka harus memenuhi persyaratan seperti berikut : 
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kelincahannya baik,usaha pengemudian yang baik,recovery ( pengembalian ) yang 

halus,pemindahan kejutan dari permukaan jalan harus seminimal mungkin.  

D. Komponen dan Cara Kerja Kemudi Manual  
 
Pada umumnya konstruksi/komponen sistem kemudi terdiri dari tiga bagian utama 

yaitu :  

1) Steering Coulomn.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Steering Coulomn 

Steering coulomn terdiri dari main shaft yang meneruskan putaran steering 

wheel ke steering gear dan coulomn tube yang mengikat main shaft ke body. 

Bagian ujung atas dari main shaft dibuat meruncing dan bergerigi sebagai tempat 

mengikatkan steering wheel dengan sebuah mur pengikat. Bagian bawah main 

shaft dihubungkan dengan steering gear menggunakan flexibel joint atau universal 

joint yang berfungsi untuk menahan dan memperkecil kejutan dari steering gear 

ke steering wheel yang diakibatkan oleh keadaan jalan. Steering coulomn harus 

dapat menyerap gaya dorong dari pengemudi dan dipasangkan pada body melalui 

bracket coulomn tipe breakaway sehingga dapat bergeser turun pada saat 

terjadinya tabrakan. Pada kendaraan tertentu,steering coulomn dilengkapi dengan 

Steering lock yang berfungsi untuk mengunci main shaft. Tilt steering yang 

berfungsi untuk memungkinkan pengemudi menyetel posisi vertikal steering 



128 

 

 

 

wheel.Telescopic steering yang berfungsi untuk mengatur panjang main shaft,agar 

diperoleh posisi yang sesuai.  

2. Steering Gear  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Steering Gear 

Steering Gear berfungsi untuk mengarahkan roda depan dan dalam waktu 

yang bersamaan juga berfungsi sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen 

agar kemudi menjadi ringan.Steering gear ada beberapa type dan yang banyak di 

gunakan adalah type recirculating ball dan rack and pinion. Berat ringannya 

kemudi ditentukan oleh besar kecilnya perbandingan steering gear dan umumnya 

berkisar antara 18 sampai 20:1. Perbandingan steering gear yang semakin besar 

akan menyebabkan kemudi semakin ringan akan tetapi jumlah putarannya 

semakin banyak, untuk sudut belok yang sama. 

Perbandingan steering gear (tipe recirculating ball) 

Jumlah putaran roda kemudi 

 (derajat) i = ----------------------------  
Jumlah gerakan pit man arm (derajat) 

 

Perbandingan steering gear (tipe rack and pinion) 

Jumlah putaran roda kemudi  

(derajat) i = ----------------------------------------------- 

besarnya sudut belok roda depan(derajat) 
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Macam-macam tipe steering gear : 

1) Tipe Recirculating Ball  
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Steering gear tipe recirculation ball 

Cara kerja : 

Bila roda kemudi diputar, maka gerakan ini diteruskan ke worm shaft/poros 

cacing/baut kemudi, sehingga mur kemudi akan bergerak mendatar kekiri atau 

kanan. Sementara mur kemudi bergerak, sektor shaft juga akan ikut berputar 

menggerakkan lengan pitman yang diteruskan ke roda depan melalui batang-

batang kemudi/steering linkage. 

Perbandingan gigi : 

 
Perbandingan gigi tetap 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Perbandingan gigi tetap sektor dan warm 

Karena jarak gigi sektor sama (C1=C2=C3) dan jarak gigi warm juga sama 

(D1=D2=D3), maka perbandingan giginya selalu sama  

C1 C2 C3 

i = -------- = ------ 
= ------

- 

D1 D2 D3 
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Perbandingan bervariasi (tidak tetap) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Perbandingan gigi tidak tetap sektor dan warm 

 

Karena jarak gigi sektor tidak sama (C1>C2>C3) dan jarak gigi warm juga tidak 

sama (D1<D2<D3), maka perbandingan gigi juga tidak sama, yaitu : 

 

 

 

Dimana :  i1 > i2  . i3 

2) Tipe rack and pinion  
 

1. Ball joint 

2. Tie rod 

3. Pinion 

4. Rack 

5.  Karet Penutup (Booth) 

6.  Joint Peluru 

Gambar 3.10. Steering gear tipe rack dan pinion 

Cara kerja : 

Bila roda kemudi diputar, maka gerakan diteruskan ke roda gigi pinion. 

Roda gigi pinion selanjutnya akan menggerakkan roda gigi rack searah mendatar. 

Gerakan rack ini diteruskan ke steering knuckle melalui tie rod sehingga roda 

membelok. 
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Ada dua kondisi atau situasi yang terkait pengemudian : pada jalan raya, 

diperlukan pengemudian langsung ( pengemudi merasakan gaya pengemudian 

pada roda kemudi ) pada saatparkir, diperlukan gaya pengemudian yang ringan, 

maka dibutuhkan perbandingan gigi bervariasi pada sistem kemudi rak dan pinion. 

untuk keperluan tersebut maka konstruksi dibuat jarak puncak gigi pada rak dibuat 

tidak sama,pada setiap putaran pinion, terjadi perubahan gerak rak dengan jarak 

yang berubah-ubah  

3. Steering Linkage  

Steering linkage atau sambungan kemudi terdiri dari rod (batang) dan arm 

(lengan) yang meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. Gerakan 

roda kemudi harus diteruskan ke roda-roda depan dengan akurat walaupun mobil 

bergerak naik turun. Ada beberapa jenis sambungan kemudi/steering linkage yaitu  

a. Sambungan kemudi pada gigi kemudi jenis bola sirkulasi atau pada 

gigi kemudi model cacing dan rol.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Sambungan kemudi jenis bola sirkulasi 

Nama-nama bagian :   

1. Lengan pitman 5. Lengan penghubung 

2. Lengan knuckle 6. Gigi kemudi 

3. Tie rod 7. Sambungan bola 

4. Lengan idler 8. Mur dan pengunci sambungan 
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Keuntungan dari jenis ini adalah Getaran dapat diredam dan mampu mengimbangi 

kerja suspensi lebih ringan  

Sementara kerugiannya  yaitu konstruksinya rumit dan harganya relatif mahal  

b. Sambungan Kemudi Pada Gigi Kemudi Jenis Rak Dan Pinion  
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Sambungan kemudi jenis rak dan pinion 

Nama-nama bagian : 

1. Gigi kemudi  

2. Tie rod  

3. Sambungan peluru  

4. Klem pengikat gigi kemudi ( Pada body )  

5. Karet penutup  

Macam – Macam Lengan Sambungan Kemudi  

a.  Sambungan Kemudi Lengan King-Pin 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Kemudi lengan King Pin 

Pada konstruksi ini lengan kemudi menggerakkan aksel dan berputar pada titik 

pusat, maka sudut belok roda kiri = sudut belok roda kanan. 

Contoh pemakaian : Truk Gandeng 
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b.  Sambungan Kemudi Lengan paralel 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Kemudi lengan pararel 

Pada konstruksi Lengan kemudi paralel saat belok  : 

Sudut belok kiri = sudutbelok kanan 

Dengan sudut belok yang sama tidak didapatkan titik pusat lingkaran belok yang 

sama akibatnya terjadi gesekan antara ban dengan jalan 

c.  Sambungan Kemudi Lengan Trapesium 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Kemudi lengan trapesium 

Pada konstruksi sambungan kemudi lengan trapesium (Prinsip Acherman 

Janteau), pada saat belok : 

Sudut belok roda kiri    sudut belok roda kanan 

Dengan prinsip Achermann Janteau didapatkan titik pusat lingkaran belok 

semua roda yang sepusat sehingga kendaraan dapat membelok dengan baik 

tanpamenimbulkan gesekan antara ban dengan permukaan jalan 
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Sudut belok kendaraan lengan trapesium 

a. Kondisi Lurus 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17. Kemudi lengan trapesium posisi lurus 

b. Kondisi belok ke kanan 30 derajat (Sudut belok kanan > sudut belokkiri)  

 

 

 

 

Gambar 3.18. Kemudi lengan trapesium posisi belok kanan 

c. Belok ke kiri 20 derajat  
 

(Sudut belok kiri > sudut belok kanan)  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19. Kemudi lengan trapesium posisi belok kiri 

 

 

 

4. Komponen Kemudi Lainnya  
 

Komponen sistem kemudi lainnya bergantung pada jenis kemudi yang digunakan 

antara lain. 
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1. Steering wheel.  

Ada beberapa macam roda kemudi ditinjau dari konstruksinya yaitu  

a. Roda kemudi besar 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20. Roda kemudi besar 

Bentuk ini mempunyai keuntungan, yaitu mendapatkan momen yang besar 

sehingga pada waktu membelokkan kendaraan akan terasa ringan dan lebih stabil. 

b. Roda kemudi kecil 

 

 

 

 

Gambar 3.21.Roda kemudi kecil 

Mempunyai keuntungan tidak memakan tempat dan peka terhadap setiap gerakan 

yang diberikan pada saat jalan lurus, akan tetapi dibutuhkan tenaga besar untuk 

membelokkan kendaraan karena mempunyai momen kecil 

c. Roda kemudi ellips 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22. Roda kemudi ellips 
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Model ini dapat mengatasi kedua-duanya karena merupakan gabungan roda 

kemudi besar dan kecil. 

D. Penguat Tenaga Kemudi (Power Steering)  

Penguat tenaga kemudi adalah peralatan tambahan pada sistem kemudi 

yang berfungsi untuk meringankan kerja pengemudian.  

Tanpa penguat tenaga kemudi 
 

F  =  Besar 

 

 

 

 

 

Dengan penguat tenaga kemudi 

 

F  =  Kecil 

                 Gambar 3.23. Perbandingan tenaga kemudi 

Hal – hal yang mempengaruhi beratnya kemudi adalah  : 

Kecepatan rendah ( Contoh : parkir ), kesalahan penyetelan geometri roda, 

tekanan ban rendah, profil ban ( lebar ban ), perbandingan gigi kemudi yang tinggi 

dan kerusakan pada sistem pompa 

Jenis-jenis power steering : 

a. Hidrolic Power Steering  

b. Electronic Power Steering  

Prinsip kerja hidrolic power steering : 

Penguat tenaga kemudi bekerja atas dasar tekanan fluida ( fluida yang 

digunakan biasanya ATF ), Automatic Transmission Fluida Tekanan fluida 
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didapatkan dari pompa yang digerakkan oleh motor. Tekanan fluida diatur oleh 

katup untuk diarahkan ke silinder sebelah kiri atau kanan ( pada saat belok ) atau 

dikembalikan ke reservoir ( pada saat jalan lurus )  

Pada posisi jalan lurus : 

 

 

 

Gambar 3.24. Prinsip kerja hidrolik power steering saat lurus 

Ketika katup pada posisi netral, tekanan fluida langsung kembali ke 

reservoir sehingga tekanan didalam silinder kanan dan kiri sama dan torak diam ( 

tidak ada tekanan fluida yang mendorongnya ). 

Pada posisi belok : 

 

 

 

Gambar 3.25. Prinsip kerja hidrolik power steering saat belok 

 Ketika katup bergerak mengatur arah aliran tekanan fluida, maka fluida 

terdorong torak di dalam salah satu silinder sehingga ada bantuan tenaga. 

Selanjutnya tekanan fluida dari silinder dan mengalir kembali ke reservoir 
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Konstruksi Sistem Penguat Tenaga Kemudi/Power Steering 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26. Konstruksi power steering 

Keterangan : 

1. Reservoar  

2. Pompa  

3. Pipa pendingin  

4. Unit pengatur sirkit aliran minyak  

5. Rumah gigi kemudi  

6. Saluran pembagi  

3.1.3. Rangkuman  

1. Fungsi sistem kemudi adalah untuk mengatur arah kendaraan dengan cara 

membelokkan roda depan.  

2. Dilihat dari ada tidaknya bantuan untuk menggerakkan gigi kemudi, ada dua 

jenis sistem kemudi pada kendaraan komersil yaitu : Manual steering/kemudi 

manual dan Power Steering/kemudi dengan tenaga penguat  

3. Dilihat dari gigi kemudi, sistem kemudi dapat dikelompokkan menjadi :  

Steering Gear tipe Recirculation Ball dan Steering Gear tipe Cacing dan Roll 

Steering Gear tipe Rack dan Pinion  

4. Pada umumnya konstruksi/komponen sistem kemudi terdiri dari tiga bagian 

utama yaitu : Steering Coloumn Steering Gear dan Steering Linkage  

5. Komponen sistem kemudi pada power steering system sama dengan 

komponen sistem kemudi manual hanya ditambahkan satu hydraulic pump; 

fluid reservoir,hoses, lines; dan satu tenaga unit power yang dipasang atau 

menyatu, dengan powersteering gear assembly. 



139 

 

 

 

Lampiran 32. Dokumentasi 

  

   

 

  

 




