
 

i 

 

 

PERBANDINGAN HASIL BELAJAR SISWA ANTARA KELAS YANG 

MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO-VISUAL DENGAN 

KELAS YANG MENGGUNAKAN MEDIA KONVENSIONAL PADA 

METERI MENJELASKAN KOMPONEN/ELEMEN MESIN DAN 

PENGOPERASIAN MESIN BUBUT 

SKRIPSI 

Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata 1  

untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan 

Disusun Oleh : 

Nama  : Brian Selvi Feliciano Septianova 

NIM  : 5201410076 

Prodi  : Pend. Teknik Mesin S1 

Jurusan  : Teknik Mesin 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2015  



 

ii 

 

 

  



 

iii 

 

  



 

iv 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

1. Usaha besar akan menghasilkan sesuatu yang besar. 

2. Hidup ini seperti mendaki gunung, jalan yang di tempuh tidak rata, naik turun 

dan selalu semangat untuk sampai pada tujuan. 

 

PERSEMBAHAN 

Tanpa  mengurangi rasa syukur kepada 

Allah SWT, skripsi ini saya 

persembahkan untuk : 

1. Ayah, Ibu dan adikku tercinta yang 

selalu mendukung, memotivasi dan 

berdoa untukku. 

2. Seseorang dan teman-teman yang 

selalu bersedia membantuku. 

3. Almamaterku Universitas Negeri 

Semarang, khususnya Jurusan 

Teknik Mesin. 

  



 

v 

 

Brian Selvi Feliciano Septianova 
Email: brianfeliciano1@gmail.com 

Pendidikan Teknik Mesin, Tenik Mesin, Universitas Negeri Semarang 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil belajar siswa 

yang di ajar menggunakan media audio-visual dengan media konvensional serta 

memberikan pengembangan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif 

komponen/elemen mesin dan pengoperasian mesin bubut untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dengan kelayakan uji media mencapai 71,875% yang diuji oleh 

perwakilan dari PT. Effhar Semarang yang berarti berkriteria “baik” dan uji 

materi 75% yang diuji oleh perwakilan pengajar mata pelajaran terkait SMK 

Bhinneka Patebon Kendal yang berarti berkriteria “baik”. Pembuatan media 

pembelajaran ini menggunakan perangkat lunak ulead audio-visual studio 11, 

perangkat keras laptop serta materi komponen/elemen mesin dan pengoperasian 

mesin bubut.Metode penelitian menggunakan metode eksperimen dengan desain 

penelitian Quasi-experimental.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, dokumentasi dan tes.Terdapat dua kelas dalam penelitian ini yaitu kelas 

ekperimen yang diberikan pembelajaran menggunakan media konvensional dan 

audio-visual dan kelas kontrol hanya menggunakan media konvensional. Hasil 

penelitian menunjukan adanya perbedaan serta peningkatan hasil belajar siswa 

kelas eksperimen dengan peningkatan rata-rata hasil belajar sebesar 24,69 dengan 

nilai hasil belajar awal sebesar 54,22 meningkat menjadi 78,91 dan kelompok 

kontrol mengalami peningkatan rata-rata hasil belajar sebesar 21,87 dengan nilai 

hasil belajar sebesar 51,41 meningkat menjadi 73,28. 

 

Kata Kunci: media pembelajaranaudio-visual, komponen/elemen mesin, 

pengoperasian mesin bubut 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan sekolah merupakan suatu lembaga formal yang 

berfungsi mencetak siswa menjadi manusia yang cerdas dan berpendidikan. 

Upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa, di 

setiap jenjang pendidikan perlu diwujudkan agar diperoleh kualitas sumber daya 

manusia Indonesia yang dapat menunjang pembangunan nasional. Kegiatan 

belajar mengajar merupakan kegiatan yang utama dalam proses pendidikan 

disekolah, oleh karena itu keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan sangat 

tergantung pada kualitas pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Salah satu pengembangan sumber daya manusia ialah melalui pendidikan 

di sekolah-sekolah kejuruan seperti halnya pada Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK).Berdasarkan pertimbangan bahwa lulusan SMK prioritas utama adalah 

harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tertentu,sehingga dapat 

mengembangkan dirinya baik secara vertikal maupun horizontal sehingga mampu 

bersaing di era globalisasi yang memiliki kecakapan untuk menjalani kehidupan 

secara baik berdasarkan pendekatan keilmuan. 

Pembelajaran yang diperlukan saat ini adalah pembelajaran yang inovatif 

dan kreatif, salah satunya antara lain mengembangkan media pembelajaran dalam 

kelas. Media pembelajaran harus meningkatkan motivasi siswa.Selain itu, 

merangsang siswa mengingatapa yang sudah dipelajari, selain memberikan 

rangsangan belajar baru. Media yang b aik akan mengaktifkan siswa dalam 
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memberikan tanggapan, umpan balik, dan mendorong siswa untuk melakukan 

praktik-praktik yang benar.  

Media pembelajaran konvensional adalah media yang sering digunakan 

dalam proses pembelajaran. Media ini sering digunakan guru dalam mengajar 

karena persiapannya paling mudah, tetapi cenderung membuat siswa bosan karena 

hanya terjadi interaksi satu arah saja, yaitu dari guru kepada siswa, contoh media 

konvensional adalah papan tulis. Penggunaan media mengajar yang kurang tepat 

maka akan mengakibatkan dampak yang kurang optimal terhadap hasil belajar 

siswanya, proses pembelajaran yang kurang efektif merupakan faktor penyebab 

rendahnya hasil belajar.  

Media audio-visual adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran karena dapat memberi pandangan lebih terhadap 

materi yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Disamping 

menggunakan buku panduan dan modul, penyampaian materi menggunakan 

media audio-visual dirasa akan lebih menarik bagi peserta didik. Dengan begitu 

peserta didik diharapkan dapat lebih mengerti akan materi yang disampaikan oleh 

guru. Media pendidikan menggunakanaudio-visual memang masih jarang 

digunakan oleh tenaga pendidik untuk membantu dalam proses belajar mengajar. 

Hal ini disebabkan karena membuat audio-visualsebagai media pembelajaran 

tidak semudah membuat media yang lain seperti power point. Di samping itu, 

membuat audio-visual juga membutuhkan program atau software khusus, waktu 

yang tidak sebentar dan keahlian yang memadai.Media pembelajaran berupa 
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audio-visual berguna dalam mendukung kegiatan belajar mengajar, tetapi belum 

banyak audio-visual yang dibuat untuk fungsi pembelajaran di sekolah. 

Hasil belajar sangat penting dalam dunia pendidikan karena merupakan 

indikator pencapaian target yang direncanakan. Bagi guru hasil belajar tidak 

hanya menjadi indikator keberhasilan dalam menyampaikan materi kepada siswa 

melainkan penggunaan metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar 

serta menentukan siswa-siswa yang telah mencapai ketuntasan minimal dan 

berhak melanjutkan ke materi berikutnya. Bagi siswa hasil belajar menjadi tolok 

ukur penguasaan materi yang disampaikan oleh guru. Bagi sekolah hasil belajar 

yang baik meningkatkan kredibilitas serta reputasi sekolah baik di masyarakat 

maupun dunia pendidikan. Bagi dinas dan lembaga pendidikan lain hasil belajar 

menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan kurikulum di sekolah. 

Tabel 1. Daftar Nilai Ulangan Harian Siswa  

Materi Mesin Bubut  

Tahun 2012 – 2014 

SMK Bhinneka Patebon Kendal 

No. Kelas 

Tahun 

2012 2013 2014 

Tuntas 

(%) 

Tidak 

Tuntas 

(%) 

Tuntas 

(%) 

Tidak 

Tuntas 

(%) 

Tuntas 

(%) 

Tidak 

Tuntas 

(%) 

1. XI TP 1 81,2 18,8 83,3 16,7 90,6 9,4 

2. XI TP 2 84,4 15,6 90 10 81,2 18,8 

3. XI TP 3 87,5 12,5 90,6 9,4 84,8 15,2 

Jumlah 84,38 15,62 87,99 12,01 85,57 14,43 

Sumber : SMK Bhinneka Patebon Kendal, 2012 - 2014 

 

Penelitian ini dilakukan di SMK Bhinneka Patebon Kendal karena di 

setiap tahun ajaran sekitar 10% sampai 20% total siswa pada satu angkatan 

mendapatkan nilai belajar yang kurang dari standar ketuntasan belajar yang sudah 
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ditentukan, untuk memenuhi nilai yang diharapkan seorang pengajar harus 

mengulang materi yang sudah diajarkan dan memberikan tugas tambahan hanya 

untuk memenuhi kebutuhan nilai dari beberapa siswa dengan mengorbankan 

waktu pemberian materi selanjutnya untuk siswa lain yang sudah tuntas hasil 

belajarnya. 

Salah satu penyebab terdapat siswa mendapatkan nilai kurang dari 

standar ketuntasan yaitu penyampain materi dan penerimaan materi yang kurang 

maksimalkepada siswa, media konvensional dengan menggunakan papan tulis dan 

penyampaian materi dengan ceramah dianggap kurang menarik minat belajar 

siswa, banyak teknologi yang dapat digunakan untuk proses belajar mengajar 

salah satunya adalah audio-visual. 

Dengan berkembangnya zaman, persaingan dalam dunia pendidikan akan 

semakin ketat, berdampak juga terhadap dunia kerja. Penyedia lapangan pekerjaan 

menetapkan standar yang semakin tinggi untuk para lulusan SMK. Dari itu semua, 

pengajar dituntut kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi kepada siswa, 

penggunaan media audio-visual dirasa cocok untuk proses belajar mengajar. 

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan 

judul “Perbandingan Hasil Belajar Siswa Antara Kelas Yang Menggunakan 

Media Pembelajaran Audio-Visual Dengan Kelas Yang Menggunakan Media 

Konvensional Pada Meteri Menjelaskan Komponen/Elemen Mesin Dan 

Pengoperasian Mesin Bubut”. 
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Terdapat penelitian lain mengenai audio-visual sebagai media 

pembelajaran diantaranya adalah: 

1. Berk(2009: 14), dalam penelitiannya yang berjudul “Multimedia Teaching 

with Audio-visual Clips: TV, Movies, YouTube, and mtvU in the College 

Classroom” menjelaskan dalam kesimpulannya multimedia audio-visual dapat 

meningkatkan memori, pemahaman, pengertian, dan belajar lebih dalam. 

2. Greene dan Crespi (2012: 281), dalam penelitiannya yang berjudul “The 

Value of Student Created Audio-visuals in The College Classroom – an 

Exploratory Study in Marketing and Acounting” menyimpulkan bahwa hal 

positif siswa membuat audio-visual dan menikmati proyeknya adalah 

pembelajaran yang lebih menarik, lebih aktif, adanya pengalaman baru, dan 

keterlibatan pribadi siswa akan terjalin. 

3. Wottipong (2014: 209), dalam penelitiannya yang berjudul “Effect of Using 

Audio-visual Materials in the Teaching of Listening Skills for University 

Students” pada bagian kesimpulan menjelaskan bahwa pembelajaran 

menggunakan audio-visual ini tampak efektif karena terdapat nilai posttest 

yang signifikan lebih tinggi dari pada nlai pree-test dan respon siswa melalui 

kuisioner menunjukan bahwa siswa lebih tertarik apabila guru menggunakan 

audio-visual sebagai bahan ajar. 
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1.2 Batasan Masalah. 

Dalam suatu penelitian agar tercapai sesuai sasaran harus mempunyai 

arah dan tujuan penelitian yang jelas, maka perlu adanyapembatasan masalah 

dalam penelitian.Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalahsebagai 

berikut: 

1. Media pembelajaaran yang digunakan adalah media audio-visual untuk kelas 

eksperimen dan media papan tulis untuk kelas kontrol. 

2. Materi pelajaran yang dipilih dalam penelitian ini yaitu komponen/elemen 

mesin dan pengoperasian mesin bubut. 

3. Objek yang ditelitiadalah siswa kelas XI jurusan Teknik Pemesinan SMK 

Bhinneka Patebon Kendal. 

4. Hasil belajar siswa dibatasi pada teori komponen/elemen mesin dan 

pengoperasian mesin bubut. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas,maka dapat dibuat rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa antara kelas yang menggunakan 

media audio-visual dengan media konvensional pada kompetensi menjelaskan 

komponen/elemen mesin dan pengoperasian mesin bubut pada siswa kelas XI 

program keahlian Teknik Pemesinan SMK Bhinneka Patebon Kendal. 

2. Apakah hasil belajar siswa yang diajar menggunakan media audio-visual lebih 

baik daripada media konvensional pada kompetensi menjelaskan 

komponen/elemen mesin dan pengoperasian mesin bubut. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingindicapai ataupun diharapkan adalah: 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara pembelajaran menggunakan 

bantuan media audio-visual dengan media konvensional pada kompetensi 

menjelaskan komponen/elemen mesin dan pengoperasian mesin bubut. 

2. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan hasil belajar antara pembelajaran 

menggunakan bantuan media audio-visual dengan media konvensional pada 

kompetensi menjelaskan komponen/elemen mesin dan pengoperasian mesin 

bubut pada siswa kelas XIProgram Keahlian Teknik Pemesinan di SMK 

Bhinneka Patebon Kendal. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini di antaranya. 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

seberapa besar pemahaman siswa pada kompetensi menjelaskan 

komponen/elemen mesin dan pengoperasian mesin bubut. 

2. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami 

materi mesin bubut dan komponen-komponennya menggunakan media 

pembelajaran tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajarnya dan memotivasi siswa dalam proses belajarnya. 

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

pentingnya pemanfaatan media pembelajaran berbasis audio-visualsebagai 
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salah satu media pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta dapat 

mengembangkannya. 

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

media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah tersebut. 

1.6 Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar tidak 

terjadi salah penafsiran.Untuk itu perlu bagi penulis untuk mempertegas maksud 

dalam judul “PERBANDINGAN HASIL BELAJAR SISWA ANTARA KELAS 

YANG MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO-VISUAL 

DENGAN KELAS YANG MENGGUNAKAN MEDIA KONVENSIONAL 

PADA METERI MENJELASKAN KOMPONEN/ELEMEN MESIN DAN 

PENGOPERASIAN MESIN BUBUT” tersebut dengan terlebih dahulu 

mempertegas batasan pengertian beberapa istilah dalam judul sebagai berikut. 

1. Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan isi materi ajar dari pengajar ke siswa sehingga dapat 

membangkitkan keinginan dan minat, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh psikologi kepada siswa sehingga 

proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. 

2. Media Audio-Visual 

Audio-visualmerupakan teknologi pemprosesan sinyal elektronik yang 

meliputi gambar gerak dan suara.Audio-visual di sini berisikan materi pelajaran 
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mengenai komponenen/elemen mesin dan proses pengerjaan menggunakan mesin 

bubut. 

3. Media Pembelajaran Konvensional 

Media pembelajaran konvensional adalah media pembelajaran yang sering 

digunakan oleh pengajar pada umumnya yaitu papan tulis. 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar dari ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf 

maupun kalimat. 

5. Kompetensi menjelaskankomponen/elemen mesin dan pengoperasian mesin 

bubut. 

Kompetensi menjelaskan komponen/elemen mesin dan pengoperasian 

mesin bubut adalah kompetensi yang ada dalam kurikulum SMK Bhinneka 

Patebon Kendal tahun 2015 untuk Program Keahlian Teknik Pemesinan. 

1.7 Sistematika Penulisan. 

1. Bagian awal. 

Bagian ini berisi halaman judul, pernyataan keaslian skripsi, pengesahan, 

motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar 

tabel, dan daftar lampiran. 
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2. Bagian isi. 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II: LANDASAN TEORI dan HIPOTESIS 

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung terhadap alasan pemilihan 

judul dan kerangka berfikir serta hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek 

penelitian, rancangan penelitian, metode pengumpulan data, instrumen 

penelitian, teknik analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi dialog awal, perencanaan, tindakan, observasi, hasil 

penelitian, pembahasan. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi simpulan dan saran dari uraian penelitian yang telah 

dilaksanakan. 

3. Bagian akhir. 

Bagian akhir berisi: daftar pustakadan lampiran-lampiran dari penelitian 

yang telah dilaksanakan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1 Hakikat Pembelajaran 

Menurut aliran behavioristik pembelajaran adalah usaha guru 

mempersiapkan kelas atau lingkungan belajar untuk membentuk tingkah laku 

yang diinginkan.Aliran kognitif merupakan pembelajaran yang memberikan 

kesempatan pada siswa untuk berfikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang 

sedang dipelajari. (Darsono dalamHamdani 2010: 23). Adapun humanistik 

merupakan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk 

memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya (Sugandidalam Hamdani 2010: 23). 

Salah satu sasaran pembelajaran adalah membangun gagasan sainstifik 

setelah siswa berinteraksi dengan lingkungan, peristiwa, dan informasi dan 

sekitarnya.Pada dasarnya, semua siswa memiliki gagasan atau pengetahuan awal 

yang sudah terbangun dalam wujud skemata.Dari pengetahuan awal dan 

pengalaman yang ada, siswa menggunakan informasi yang berasal dari 

lingkungannya dalam rangka mengonstruksi interpretasi pribadi serta makna-

maknanya.Makna dibangun ketika guru memberikan permasalahan yang relevan 

dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada sebelumnya, memberi 

kesempatan kepada siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri.Untuk 

membangun makna tersebut, proses belajar mengajar berpusat pada siswa. 
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Istilah pembelajaran dan pengajaran adalah dua istilah yang hampir sama, 

tetapi sejatinya kedua istilah tersebut adalah berbeda. Pengajaran adalah kegiatan 

berupa penyampaian materi pelajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswa, 

dimana siswa cenderung pasif mendengarkan materi dari guru, kalau 

pembelajaran adalah kegiatan berupa penyampaian materi pelajaran yang 

dilakukan oleh guru kepada siswa, yang mana siswa berperan aktif dalam proses 

pembelajaran tersebut, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara siswa dan 

guru. 

Proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan formal 

maupun informal, di dalamnya terjadi interaksi antara berbagai komponen 

pembelajaran. Komponen-komponen tersebut adalah guru, isi atau materi 

pelajaran, dan siswa. Interaksi antara ketiga komponen tersebut melibatkan sarana 

dan prasarana, seperti metode pembelajaran, media pembelajaran, model 

pembelajaran dan penataan lingkungan tempat belajar, sehingga dapat mendukung 

tercapainya proses pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Dari 

penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses 

penyampaian materi pelajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswa, yang mana 

siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga terjadi 

hubungan timbal balik antara siswa dengan guru, sesuai dengan tujuan yang ada 

dalam silabus. 
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2.2 Hakikat Belajar Mengajar 

Sesungguhnya belajar adalah ciri khas manusia sehingga manusia dapat 

dibedakan dengan binatang.Belajar dilakukan manusia seumur hidupnya, kapan 

saja, dan di mana saja, baik di sekolah, kelas, jalanan, dan dalam waktu yang tidak 

ditentukan sebelumnya.Sekalipun demikian, belajar dilakukan manusia senantiasa 

oleh iktikad dan maksud tertentu. 

Belajar terjadi ketika ada interaksi antara individu dan lingkungan, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.Lingkungan fisik adalah buku, alat 

peraga, dan alam sekitar.Adapun lingkungan pembelajaran adalah lingkungan 

yang merangsang dan menantang siswa untuk belajar. 

Skinner dalam Hamdani (2010:17) berpandangan bahwa pada saat orang 

belajar, responsnya menjadi meningkat, apabila tidak belajar responsnya 

akanmenurun. Dalam belajar ditemukan: (1) kesempatan terjadinnya peristiwa 

yang menimbulkan respons belajar; (2) respons pembelajaran; (3) konsekuensi 

yang bersifat menguatkan respons tersebut. 

Sama halnya dengan belajar, mengajar pun pada hakikatnya merupakan 

suatu proses, yaitu proses mengatur dan mengorganisasikan lingkungan yang ada 

di sekitar siswa sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan 

proses belajar. Pada tahap berikutnya, mengajar adalah proses memberikan 

bimbingan atau bantuan kepada siswa dalam melakukan proses belajar. 

Agar proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang diharapkan, 

dibutuhkan metodeatau strategi mengajar yang tepat, sesuai dengan kapasitas 

siswa. 
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2.3 Media Pembelajaran 

2.3.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media adalah komponen sumber belajar yang mengandung materi 

intruksional di lingkungan siswa, yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

Mediapembelajaran adalah alat yang membawa pesan atau informasi yang 

bertujuan instruksional dan mengandung pengajaran sehingga terjadi proses 

belajar mengajar. 

Secara garis besar, media pembelajaran terbagi atas: 

1. Media audio, yaitu media yang hanya berisikan suara, seperti rekaman suara; 

2. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat dan tidak mengandung 

unsur suara, seperti gambar. 

3. Media audio visual, media yang berisikan suara dan gambar, seperti film. 

4. Orang, orang yang memiliki informasi, seperti guru. 

5. Bahan, format penyimpan pesan pembelajaran, seperti buku. 

6. Alat, benda atau perangkat keras, seperti komputer. 

7. Teknik, cara yang digunakan untuk memberikan pembelajaran, seperti 

ceramah. 

8. Latar, lingkungan pembelajaran, seperti kelas. 

2.3.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa 

pesan dari guru kepada penerima yaitu siswa. Fungsi media dalam proses 

pembelajaran di tunjukan dalam gambar berikut. 
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Gambar 1.Fungsi media dalam proses pembelajaran 

2.3.3 Jenis-jenis media pembelajaran 

Terdapat beberapa jenis-jenis media pembelajaran, diantaranya yaitu: 

a. Media grafis, termasuk media visual yang hanya menggunakan indera 

penglihatan. Banyak jenis media grafis, di antaranya sebagai berikut. 

 Gambar atau foto 

 Sketsa 

 Diagram 

 Bagan 

 Grafik 

b. Teks, dapat membantu siswa fokus pada materi, biasanya cocok sebagai 

penyampai pesan motivasi. 

c. Audio, mampu menunjukkan hubungan spasial dari suatu objek, membantu 

menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret. 

d. Grafik, mampu menunjukan objek dengan ide, menjelaskan konsep yang sulit, 

menunjukan dengan jelas langkah prosedural. 

e. Animasi, menyediakan suatu tiruan dari alat sebenarnya sehingga mampu 

menunjukan suatu proses abstrak sehingga siswa mampu melihat proses 

perubahan suatu variabel. 

Media Pesan Guru Siswa 

Metode 



16 

 

f. Audio-audio-visual 

Audio-visual memaparkan keadaan real dari suatu proses, fenomena atau 

kejadian sehingga dapat memperjelas sesuatu. Penggunaan media dalam proses 

belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi 

sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang 

efektif. 

Penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu 

belajar mengajar. Fungsi penggunaan media dalam proses pembelajaran 

seharusnya : 

1. Dapat menarik perhatian siswa. 

2. Membantu untuk mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran. 

3. Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalitis. 

4. Mengatasi keterbatasan ruang. 

5. Waktu pembelajaran bisa dikondisikan. 

6. Menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar. 

7. Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu. 

8. Meningkatkan kadar keaktifan siswa dalam belajar. 

Media audio-visual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga 

mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, film, slide 

suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan 

menarik. 

Media audio-visual terdiri atas audio-visual diam, yaitu media yang 

menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara, film rangkai 
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suara. Audio-visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan 

gambar yang bergerak seperti film suara dan video cassete. Dan dilihat dari segi 

keadaannya, media audio-visual dibagi menjadi audio-visual murni yaitu unsur 

suara maupun unsur gambar berasal dari suatu sumber seperti film audio cassete. 

Sedangkan audio-visual tidak murni yaitu unsur suara dan gambarnya berasal dari 

sumber yang berbeda, misalnya film bingkai suara yang unsur gambarnya 

bersumber dari slide proyektor dan unsur suaranya berasal dari tape recorder. 

2.3.4 Alasan memilih media berbasis audio-visual dalam proses 

pembelajaran. 

Mengajar dapat dipandang sebagai usaha yang dilakukan guru agar siswa 

belajar. Sedangkan yang dimaksut dengan belajar itu sendiri adalah proses 

perubahan tingkah laku melalui pengalaman. Pengalaman itu dapat berupa 

pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Pembelajaran yang efektif 

memerlukan perencanaan yang baik. 

Sebelum memasuki pembahasan mengenai alasan memilih media audio-visual 

dalam proses pembelajaran, terlebih dahulu mengetahui alasan penggunaan media 

dalam pembelajaran. Secara umum dalam menggunakan media pembelajaran, 

hendaknya guru memperhatikan sejumlah faktor-faktor sebagai berikut: 

Objektivitas. Metode dipilih bukan atas kesenangan atau kebutuhan guru, 

melainkan keperluan sistem belajar. 
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1. Program pengajaran. 

Program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik harus sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku, baik menyangkut isi, struktur maupun 

kedalamannya. 

2. Sasaran program. 

Media yang digunakan harus dilihat kesesuainnya dengan tingkat 

perkembangan anak didik, baik deri segi bahasa, symbol-simbol yang digunakan, 

cara dan kecepatan penyajian maupun waktu penggunaannya. 

3. Situasi dan kondisi. 

Yakni situasi dan kondisi sekolah atau tempat dan ruangan yang akan 

dipergunakan, baik ukuran, perlengkapan, maupun ventilasinya, situasi serta 

kondisi anak didik yang akan mengikuti pelajaran baik jumlah, motivasi, dan 

kegairahannya. 

4. Kualitas teknik. 

Terkait pengecekan keadaan media sebelum digunakan. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan metode pembelajaran tentunya 

membutuhkan suatu media pembelajaran yang dapat membantu seorang guru 

dalam menyampaikan pesan bisa lebih jelas dan dipahami oleh siswa. Selain itu 

media pembelajaran dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar yang baru 

dalam diri siswa. Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

adalah media audio-visual. Media ini mempunyai kemampuan yang lebih, karena 

media ini mengandalkan dua indera sekaligus, yaitu indera pendengaran dan 
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indera penglihatan. Dengan media tersebut diharapkan bisa membangkitkan 

motivasi dalam belajar dan memperjelas materi disampaikan. 

Adio-visual merukapan media yang cocok untuk berbagai ilmu pembelajaran, 

seperti kelas, kelompok kecil, bahkan satu siswa seorang diri sekalipun. Hal itu, 

tidak dapat dilepaskan dari kondisi para siswa saat ini yang tumbuh berkembang 

dalam dekapan budaya televise, di mana paling tidak setiap 30 menit menyangkan 

program yang berbeda. Dari itu, audio-visual dengan durasi yang hanya beberapa 

menit mampu memberikan keluwesan lebih bagi guru dan dapat mengarahkan 

pembelajaran secara langsung pada kebutuhan siswa. 

Audio-visual juga bisa dimanfaatkan untuk hamper semua topik, tipe pebelajar, 

dan setiap ranah: kognitif, afektif, psikomotorik, dan interpersonal. Pada ranah 

kognitif, pebelajar bisa mengobservasi rekreasi dramatis dari kejadian sejarah 

masa lalu dan rekaman aktual dari peristiwa terkini, karena unsur warna, suara 

dan gerak di sini mampu membuat karakter berasa lebih hidup. Selain itu 

menonton audio-visual, setelah atau sebelum membaca, dapat memperkuat 

pemahaman siswa terhadap materi ajar. 

Lebih dari itu, manfaat dan karakteristik lain dari media audio-visual dalam 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran, diantaranya adalah: 

 Tidak memerlukan keahlian khusus dalam penyajiannya, 

 Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera siswa maupun guru. 

 Dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan. 

 Pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat. 

 Megembangkan pikiran dan pendapat para siswa. 
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 Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih 

realistik. 

 Memungkinkan para siswa untuk melakukan kegiatan peniruan (modeling) 

sesuai dengan isi tayangan yang terdapat dalam audio-visual pembelajaran. 

 Dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara langsung. 

 Dapat ditujukan pada kelompok besar atau kecil, kelompok yang 

heterogen, maupun perorangan. 

Selain memiliki kelebihan, media audio-visual juga memliki kekurangan 

diantaranya adalah: 

 Memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya; 

 Memerlukan tenaga listrik; 

 Memerlukan keterampilan dan kerja tim dalam pembuatannya. 

 Pemanfaatan media audio-visual terkesan memakan biaya tidak murah 

2.3.5 Pembelajaran Konvensional 

Model pembelajaran konvensional merupakan model pembelajaran yang 

biasa diterapkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Metode 

pembelajran konvensional yang dimaksud adalah metode pembelajaran yang 

masih tradisional atau bisa juga disebut metode ceramah. Pembelajran 

konvensional ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Para siswa dituntut untuk belajar sendiri. 

b. Proses belajar mengajar bersifat teoritis. 

c. Interaksi siswa sangat kurang. 

d. Kebenaran mengenai pengetahuan bersifat absolut. 
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Pembelajaran konvensional ini masih banyak digunakan oleh kebanyakan 

pengajar karena metode pembelejaran konvensional masih menjadi pilihan yang 

dibilang efektif. Keunggulan dari metode pembelajaran ini adalah : 

a. Ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan.  

b. Sangat mudah digunakan saat proses belajar mengajar terjadi. 

c. Ceramah dapat memberikan pokok- pokok materi yang perlu ditonjolkan. 

d. Ceramah dapat menyajikan meteri pelajaran yang luas.  

Selain memiliki keunggulan, metode ini juga memiliki kelemahan 

diantaranya adalah : 

a. Tidak semua siswa bisa menerima materi dengan maksimal hanya dengan 

metode ceramah. 

b. Siswa akan bosan apabila digunakan terlalu lama. 

c. Siswa menjadi pasif. 

d. Guru menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik pada ceramahnya, ini 

sukar sekali. 

e. Materi yang diperoleh mudah terlupakan. 

Dalam model pembelajaran metode yang digunakan adalah metode 

ceramah maka media yang digunakan adalah papan tulis. Papan tulis merupakan 

media dua dimensi yang paling terkenal dan cukup lama digunakan di berbagai 

tempat. Kapan papan tulis mulai digunakan orang tak dapat diketahi dengan pasti. 

Secara umum papan tulis memiliki fungsi : 

a. Tempat menuliskan pokok-pokok pikiran penjelasan guru dalam pembelajarn 

klasikal, kelompok, maupun individual. 
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b. Tempat menuliskan rangkuman materi pembelejaran, tugas-tugas, soal-soal 

latihan, dan soal-soal ulangan. 

c. Papan tulis juga berfungsi sebagai tempat meletakkan media grafis seperti 

bagan, foster, gambar, foto, dan lain-lain. 

Papan tulis yang digunakan secara benar dapat memberikan beberapa 

keuntungan. Keuntungan penggunaan papan tulis diantaranya : 

a. Papan tulis dapat digunakan pada segala jenis dan jenjang pendidikan. 

b. Dalam pemanfaatan papan tulis, guru mudah mengawasi keaktifan kelas. 

c. Papan tulis lebih ekonomis dibandingkan dengan media yang lain. 

Selain memiliki keuntungan, penggunaan papan tulis juga memiliki 

beberapa kelemahan, diantaranya adalah : 

a. Aktivitas siswa sulit diawasi apabila guru terlalu lama menulis dengan papan 

tulis. 

b. Tulisan yang kurang bagus dapat memberikan dampak yang kurang 

menguntungkan. 

2.4 Materi Komponen/elemen Mesin dan Pengoperasian Mesin Bubut 

2.4.1. Bagian-Bagian Utama Mesin Bubut 

Bagian utama mesin bubut konvensional pada umumnya sama walaupun 

merk atau buatan pabrik yang berbeda, hanya saja terkadang posisi tuas, tombol, 

tabel penunjukan pembubutan letak/posisinya berbeda. Demikian juga dengan 

cara pengoperasiannya karena memiliki fasilitas yang sama maka tidak jauh beda. 

Berikut yaitu bagian-bagian utama mesin bubut yang pada umumnya dimiliki oleh 

mesin tersebut :  
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1. Kepala tetap (Head Stock) 

 

Gambar 2. Kepala tetap 

Kepala tetap adalah bagian utama dari mesin bubut yang digunakan untuk 

menyangga poros utama, yaitu poros untuk menggerakkan spindel. Poros utama 

yang terdapat pada kepala lepas juga digunakan sebagai dudukan roda gigi untuk 

mengatur kecepatan putaran yang diinginkan. Fungsi rangkaian roda gigi dalam 

kepala tetap adalah untuk meneruskan putaran menjadi putaran spindel. 

2. Eretan (Carriage) 

 

Gambar 3. Eretan 

Eretan terdiri atas eretan memanjang yang bergerak sepanjang alas mesin, 

eretan melintang yang bergerak melintang alas mesin dan eretan atas, yang 
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bergerak sesuai dengan posisi penyetelan diatas eretan melintang, kegunaan eretan 

ini adalah untuk memberikan pemakanan yang besarnya dapat diatur menurut 

kehendak operator yang dapat terukur dengan ketelitian tertentu yang terdapat 

pada roda pemutarnya. Secara umum eretan berfungsi memberikan pemakanan 

dengan tebal tertentu atau menggerakkan pemakanan pahat. Kedudukan eretan 

dapat diubah 360° sesuai dengan yang kita kehendaki. 

3. Kepala Lepas (TailStock) 

 

Gambar 4. Kepala lepas 

Kepala lepas digunakan untuk dudukan senter putar sebagai pendukung 

benda kerja pada saat pembubutan, dudukan bor tangkai tirus dan cekam bor 

sebagai penjepit bor. Kepala lepas dapat bergeser sepanjang alas mesin, porosnya 

berlubang tirus sehingga memudahkan tangkai bor untuk dijepit. Kepala lepas 

dapat bergerak sepanjang bed mesin bubut, sehingga kita dapat menempatkannya 

sesuai dengan yang kita perlukan. 

4. Tuas Pengatur Kecepatan. 

Tuas pengatur kecepatan digunakan untuk mengatur kecepatan poros 

transporter dan sumbu pembawa. Ada dua pilihan yaitu kecepatan tinggi dan 

kecepatan rendah. Kecepatan tinggi digunakan untuk pengerjaan benda-benda 



25 

 

berdiameter kecil dan pengerjaan penyelesaian, sedangkan kecepatan rendah 

digunakan untuk pengerjaan pengasaran, ulir, alur, dan mengkartel. 

 

Gambar 5. Tuas pengatur kecepatan 

5. Tuas Pengubah Pembalik. 

Sumbu pembawa tuas pembalik putaran, digunakan untuk membalikkan 

arah putaran sumbu utama, hal ini diperlukan bilamana hendak melakukan 

pengerjaan penguliran, pengkartelan, ataupun pembubutan permukaaan. 

 

Gambar 6. Tuas pembalik 
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6. Plat Tabel Kecepatan Sumbu Utama. 

Menunjukan angka-angka kecepatan sumbu utama yang dapat dipilih sesuai 

dengan pengerjaan pembubutan.   

 

Gambar 7. Plat tabel kecepatan 

7. Penjepit Pahat (Tool Post). 

Penjepit Pahat digunakan untuk menjepit atau memegang pahat, yang 

bentuknya ada beberapa macam. Penjepit pahat bisa diputar 360°. Jenis ini sangat 

praktis dan dapat menjepit pahat empat (4) buah sekaligus sehingga dalam suatu 

pengerjaan bila memerlukan empat macam pahat dapat dipasang dan disetel 

sekaligus. 

 

Gambar 8. Penjepit pahat 
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8. Keran Pendingin. 

Keran pendingin digunakan untuk menyalurkan pendingin kepada benda 

kerja yang sedang dibubut dengan tujuan untuk mendinginkan pahat pada waktu 

penyayatan sehingga dapat menjaga pahat tetap tajam dan panjang umurnya, hasil 

pembubutanpun halus. 

 

Gambar 9. Keran pendingin 

9. Transporter dan Sumbu Pembawa. 

Transporter atau poros transporter adalah poros berulir segi empat atau 

trapesium yang biasanya memiliki kisar 6 mm, digunakan untuk membawa eretan 

pada waktu kerja otomatis, misalnya waktu membubut ulir, alur dan pekerjaan 

pembubutan lainnya. Sedangkan sumbu pembawa atau poros pembawa adalah 

poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan. 

 

Gambar 10. Sumbu pembawa 
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2.4.2. Alat Perlengkapan Mesin Bubut 

1. Pahat Bubut 

Pahat bubut adalah alat pemotong atau penyayat dan pembentuk benda 

kerja pada mesin bubut. Jenisnya bisa dibedakan sesuai dengan keperluannya. 

a. Pahat kiri f. Pahat alur 

b. Pahat potong g. Pahat ulir 

c. Pahat kanan h. Pahat muka 

d. Pahat rata i. Pahat kasar 

e. Pahat radius  

2. Alat Pencekam Benda Kerja 

Telah dijelaskan bahwa mesin bubut adalah suatu alat atau mesin 

untuk membentuk benda kerja dengan gerak utama berputar. Benda kerja 

dipasang di antara dua senter (senter kepala tetap dan senter kepala 

lepas). Pahat diikat pada tempat pahat (tool-post) dan digerakkan di atas 

bed atau dengan asutan melintang jika memotong (menambah tebal 

tatalan/pemakanan). Selain itu, dapat pula digerakkan dengan memutar 

tuas asutan kecil. 

Alat yang digunakan sebagai alat penjepit benda kerja ada 

beberapa macam yakni: 

a. Plat pembawa (drive plat). 

b. Plat pembawa rata. 

c. Pencekam tiga rahang (otomatis) 

d. Pencekam empat rahang (disetel secara manual). 
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3. Senter 

Senter pada mesin bubut adalah perlengkapan yang berfungsi 

sebagai penahan benda kerja. Bentuk badannya tirus, sedangkan ujung 

lainnya berkepala runcing dan bersudut 60°. Bagian ini harus dapat 

dikeraskan atau disepuh, karena bergesekan dengan lubang senter benda 

kerja, terutama jika senter dipasang di kepala lepas. 

Alat ini untuk memegang titik sumbu dari kedua ujung dari benda 

kerja, di mana kedua ujung benda kerja dibor runcing sedikit untuk 

menempatkan ujung senter tersebut, di mana senter ini memungkinkan 

pengerjaan membubut tirus maupun lurus. 

Jenis senter ada dua. 

a. Senter yang dapat berputar atau senter jalan (live center), bisa juga 

disebut senter kepala tetap (head stock center). Bagian kepala senter 

dapat berputar dan dipasang pada kepala lepas. 

b. Senter biasa, yang dipasang di sumbu utama kepala tetap ataupun di 

sumbu kepala lepas. Senter ini biasa juga disebut senter kepala 

lepas(tail stock center) atau senter mati (dead center). Senter ini 

ujungnya mempunyai ciri: 

- Runcing dengan sudut 60° 

- Berbentuk bola 

- Berlubang 

- Bercoak (lubang landai) 
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4. Kartel 

Kartel adalah suatu alat yang gunanya untuk membuat alur-alur 

kecil benda kerja dengan maksud supaya tidak licin jika dipegang dengan 

tangan seperti pemegang-pemegang, kartel ini dipasang seperti pahat. 

2.4.3. Pekerjaan Membubut 

Terdapat banyak pekerjaan membubut yaitu pembubutan lurus, 

pembubutan alur, pembubutan ulir, membuat lubang (mengebor), 

membesarkan lubang,mengkartel. 

1. Membubut Lurus 

Pada pembubutan memanjang gerak jalan pahat sejajar dengan 

poros benda kerja. Dalam pembubutan yang otomatis pahat dapat 

digeserkan maju dan mundur ke arah melintang. Cara pembubutan lurus 

ini adalah cara kerja yang paling sederhana di dalam pekerjaan 

membubut. 

2. Membubut Tirus 

Membubut tirus adalah cara membubut yang menghasilkan benda 

dengandiameter ujung yang satu dengan yang lain tidak sama dapat 

dilakukan dengan cara: 

a. Dengan menggeser posisi kepala lepas ke arah melintang. 

b. Dengan menggeser sekian derajat eretan atas (penjepit pahat) 

Membuat tirus dengan menggunakan eretan atas adalah seperti 

bagian berikut: 
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Dengan rumus: 

    
 
 ⁄ (   )

 
 

Di mana: 

a = sudut pergeseraneretan atas 

D = diameter terbesar 

d = diameter terkecil 

p = panjang bagian tirus 

3. Membubut Alur 

Untuk pekerjaan membubut alur dipergunakan pahat bubut 

pengalur dan jenisnya ada yang lurus, bengkok, berjenjang ke kanan atau 

ke kiri. 

4. Mengebor Pada Mesin Bubut 

Pembuatan lubang senter pada mesin bubut ada 2 cara yakni benda 

kerja yang berputar dan bor senter yang berputar. 

5. Membubut Dalam 

Untuk membesarkan lubang yang sudah ada kita dapat gunakan 

pahat dalam, caranya tidak jauh berbeda dengan membubut lurus. 

Pahatnya juga mempunyai bentuk tersendiri. 

6. Mengkartel 

Mengkartel adalah membuat rigi-rigi pada benda kerja dengan gigi 

kartel yang tersedia, kertel dipasang pada rumah pahat dan kedudukannya 
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harus setinggi senter, kerjanya kartel ini adalah menekan benda kerja 

bukan menyayat seperti pahat bubut. 

7. Membubut Ulir 

Untuk membuat ulir dengan mesin bubut digunakan pahat khusus 

yang berbagai bentuk seperti: pahat ulir segitiga, segi empat, trapesium, 

bulat dan jenis khusus lainnya. Untuk memeriksa pahat ulir digunakan 

mal ulir, pembubutan ulir dalam lebih sulit daripada penyayatan ulir luar, 

untuk mendapatkan ulir yang bersih boleh dikelupas serpihan kecil di 

dalam beberapa pekerjaan. 

2.5 Alur Pembuatan Audio-visual 

Pembelajaran yang menggunakan bantuan media berupa audio-visual 

atau yang sering disebut sebagai media audio-visual memiliki beberapa 

tahapan dalam pembuatannya.Secara garis besar, prosedur pembuatan media 

audio-visual melalui tiga tahapan kegiatan, yaitu pra produksi, produksi dan 

pasca produksi. 
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Gambar 11. Alur Rancangan Pembuatan Audio-visual 

Berdasarkan gambar diatas dapat diuraikan beberapa langkah dalam 

pembuatan audio-visual, yaitu: 

a. Tahap Pra Poduksi 

Dalam proses pembuatan suatu media pembelajaran, pra produksi 

merupakan tahap yang sangat penting karena menentukan keberhasilan 

pada tahap selanjutnya. Kegiatan pada tahap pra produksi meliputi 

penentuan identifikasi program media dengan menggunakan perangkat 

lunak berupa Ulead Audio-visual Studio 11 dan perangkat keras berupa 

Materi Software Hardware 

Desain 

Prototipe 

Uji kelayakan 

Mastering 

Penerapan 

Tidak diterima 

Diterima 

Pra Produksi 

Produksi 

Pasca Produksi 
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laptop, penyusunan garis besar isi media audio-visual dan penyusunan 

jabaran materi yang akan dibuat dalam media audio-visual. 

b. Tahap Produksi 

Tahap produksi merupakan kelanjutan dari tahap pra produksi, 

langkah selanjutnya dalam tahap produksi yaitu dengan pencarian lokasi 

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

anggaran (budgeting) dan pengambilan gambar dan suara dengan 

menggunakan perangkat keras berupa kamera dan untuk penyimpanan 

data menggunakan perangkat keras berupa laptop sertaeditingaudio-

visual menggunakan perangkat lunak ulead audio-visual studio 11 dan 

selanjutnya uji kelayakan audio-visual oleh ahli. 

c. Tahap Pasca Produksi 

Setelah produksi sudah selesai dilakukan, tahap selanjutnya yaitu 

pasca produksi yang merupakan tahap akhir dari pembuatan media audio-

visual dengan menggunakan perangkat keras berupa laptop dan perangkat 

lunak berupa Ulead Audio-visual Studio 11 yaitu dengan memperbanyak 

serta menerapkan pembelajaran menggunakan audio-visual di sekolah. 

2.6 Konten Audio-visual 

Sesuai dengan gambar diatas, dalam pembuatan audio-visual harus sesuai 

dengan Garis Besar Program Media (GBPM). Melalui identifikasi program 

tersebut maka ditentukanlah: judul, sasaran, tujuan dan pokok-pokok materi. 

Isi dari identifikasi program meliputi: 
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a. Judul program : Audio-visual fungsi komponen dan pekerjaan 

menggunakan mesin bubut. 

b. Tujuan / Kompetensi :Meningkatkannilai hasil belajar kompetensi 

menjelaskan komponen/elemen mesin dan pengoperasian mesin bubut. 

c. Pokok bahasan :Audio-visualini menjelaskan mengenai fungsi komponen 

mesin bubut dan pekerjaan menggunakan mesin bubut pada kurikulum 

yang sudah ada. 

d. Sasaran :Siswakelas eksperimen yaitu kelas XI TP 1 SMK Bhinneka 

Patebon Kendal. 

e. Tujuan khusus / Indikator : Tujuan khusus atau indikatornya adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.Identifikasi isi audio-visual 

NO Kompetensi dasar Indikator 

Materi 

pembelajaran 

Kisi-kisi 

1 Menjelaskan 

komponen/elemen 

mesin 

 

Komponen-

komponen 

mesin dijelaskan 

nama, fungsi 

dan 

kegunaannya 

dengan benar 

Komponen-

komponen/ 

bagian-

bagian mesin 

 

 Siswa dapat 

menjelaskan 

definisi mesin 

bubut 

 Siswa dapat 

menjelaskan 

jenis mesin 

bubut 

 Siswa dapat 

menyebutkan

nama bagian 

mesin bubut 

 Siswa dapat 

menjelaskan 

fungsi bagian 

mesin bubut 
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2 Pengoperasian 

mesin bubut 

 Kecepatan 

putar dan 

kecepatan 

pemotongan 

dihitung 

secara 

matematis dan 

sesuai dengan 

bahan baku 

yang di-

gunakan. 

 Semua alat 

bantu yang 

ada pada 

mesin bubut, 

seperti, senter, 

eretan 

melintang dan 

kepala lepas 

dapat 

digunakan. 

 Proses 

memperbesar 

lubang, 

membor, , 

membuat ulir. 

 Kecepatan 

putaran 

mesin 

 Kecepatan 

potong 

 Kecepatan 

pemakanan 

 Menyetel 

kecepatan 

putar, 

potong, 

dan 

kecepatan 

pemakanan  

pada 

mesin. 

 Membesar

kan lubang 

 Mengebor 

 Membubut 

ulir 

 

 Siswa dapat 

menghitung 

kecepatan 

putaran mesin 

bubut 

 Siswa dapat 

menjelaskan 

proses 

pekerjaan 

menggunakan 

mesin bubut 

 Siswa dapat 

menyebutkan 

alat bantu 

pada mesin 

bubut 

Selanjutnya membuat sinopsis, sinopsis deperlukan untuk memberikan 

gambaran secara ringkas dan padat tentang tema atau pokok materi. Audio-

visual ini berdurasi tak lebih dari 20 menit yang mencakup penjelasan 

mengenai materi nama komponen dan fungsi mesin bubut serta macam-

macam pekerjaan menggunakan mesin bubut. 
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2.7 Penelitian Yang Relevan 

Terdapat beberapa jurnal penelitian yang relevan dengan penelitian ini 

diantaranya yaitu: 

1 Haryoko (2009: 9), dalam penelitiannya yang berjudul “Efektifitas 

Pemanfaatan Media Audio-Visual Sebagai Alternatif Optimalisasi Model 

Pembelajaran” menjelaskan bahwa hasil belajar mahasiswa yang diajar 

menggunakan media audio-visual memiliki skor yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan mahasiswa yang diajar menggunakan media 

konvensional. 

2 Suartama (2010: 262), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengembangan Multimedia Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

Pada Mata Kuliah Media Pembelajaran” menyimpulkan bahwa kelompok 

yang menggunakan multimedia memiliki besar pengaruh sebesar 29,30 

sedangkan kelompok yang menggunakan buku ajar dan powerpoint 

memiliki besar pengaruh sebesar 15,00 yang artinya media pembelajaran 

efektif dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

3 Sari dan Siagian (2013: 13), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengembangan Media Audio-visual Pembelajaran Pangkas Rambut 

Lanjutan Berbasis Komputer Program Studi Tata Rias Rambut” 

menjelaskan dalam kesimpulan bahwa pembelajaran menggunakan audio-

visual lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan buku ajar dengan 

prosentase keefektifan 80,46% untuk media audio-visual dan 71,72% 

untuk media buku ajar. 
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2.8 Kerangka Berpikir 

Kompetensi menjelaskan komponen/elemen mesin dan pengoperasian 

mesin bubut merupakan salah satu mata diklat yang ada dalam program 

keahlian Teknik Pemesinan SMK Bhinneka Patebon Kendal. Tingkat 

pemahaman siswa dan kemampuan menjelaskan komponen/elemen serta 

pengoperasian mesin bubut pada waktu proses belajar mengajar belum sesuai 

dengan yang diharapkan.Berawal dari wawancara peniliti dengan guru 

maupun siswa materi tersebut kurang bisa tersampaikan dan dicerna dengan 

baik oleh siswa karena media dan proses penyampaiannya yang terbatas. 

Peneliti melihat pengaruh audio-visual dalam kehidupan anak-anak, 

remaja, dewasa dan orang tua terbilang cukup menarik perhatian mereka.Oleh 

karena itu, peneliti berusaha untuk mengalihkan kesenangan mereka terhadap 

audio-visual tersebut ke dalam dunia pendidikan dengan memasukkan materi-

materi pelajaran yang terkait ke dalam audio-visual.Peneliti bermaksud untuk 

membantu mengatasi masalah hasil belajar siswa tersebut dengan 

menerapkan media pembelajaran berbasis audio-visualyang diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi menjelaskan 

komponen/elemen mesin dan pengoperasian mesin bubut.Hal ini sebagai 

upaya mewujudkan metode pembelajaran dengan media yang kreatif dan 

inovatif dalam mendukung tercapainya kualitas pendidikan yang baik, 

sehingga dengan adanya media ini siswa menjadi termotivasi untuk belajar 

lebih giat. 
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Gambar 12. Alur kerangka berpikir 

2.9 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto 2010: 

110). Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Ha: Ada perbedaan hasil belajar siswa pada kompetensi menjelaskan 

komponen/elemen mesin dan pengoperasian mesin bubut antara kelas 

yang menggunakan media audio-visual dengan media konvensional. 

 

 

Identifikasi 

masalah 

Media 

Proses penyampaian 

Nilai rendah 

Penggunaan audio-

visual 

Hasil belajar 

meningkat 

Pemecahan 

masalah 

Harapan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

eksperimen. Peneliti memberikan perlakuan yang sudah direncanakan dan 

tentunya sudah baku sebagai perlakuan yang valid, selanjutnya peneliti mengatur 

kondisi yang berhubungan dengan penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti 

tidak memberikan perlakuan secara langsung kepada sampel penelitian tetapi 

melalui pengajar terkaityaitu dengan memberikan pembelajaran yang 

menggunakan media audio-visual kepada kelas eksperimen dan media 

konvensional kepada kelas kontrol. Prosedur pelaksaan penelitian metode 

eksperimen ini adalah sebagai berikut: 

3.1 DesainPenelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian Quasi-

experimental dengan pendekatan non-randomized control group pretest-posttest 

design atau desain prates-pascates kelompok kontrol tanpa acak.Desain ini hampir 

sama dengan pre-test posttest control group design, hanya pada desain ini 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random 

(Sugiyono, 2010: 116). Hal ini dilakukan karena dalam penilitian ini penempatan 

subjek dalam kelompok tidak dilakukan secara acak, melainkan sebagaimana 

adanya, berdasarkan kelas atau kelompok yang ada, tetapi dalam menentukan 

kelompok kontrol dan eksperimennya dilakukan secara acak menggunakan teknik 

pengambilan sampel.Quasi-experimental disebut juga eksperimen semu atau tidak 

asli.Dalam bidang pendidikan melakukan kontrol ketat sebagaimana dirancang 
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dalam eksperimen sejati, kadang sangat sulit dipenuhi.Oleh karena itu, diperlukan 

desain eksperimen yang sesuai dengan kondisi riil yang ada.Untuk lebih jelasnya 

tentang desain penelitian ini, dapat dilihat pada tabel 3 di bawah. 

Tabel 3. Desain penelitian 

Keterangan : 

Y1 =Hasil pretest kelompok eksperimen sebelum dilakukaan perlakuan  

menggunakan media pembelajaran audio visual. 

Y2 = Hasil posttest kelompok eksperimen setelah dilakukan perlakuan 

menggunakan media pembelajaran audio visual. 

Y3 = Hasil pretest kelompok kontrol sebelum dilakukan perlakuan 

menggunakan media pembelajaran konvensional. 

Y4 = Hasil posttest kelompok kontrol setelah dilakukan perlakuan 

menggunakan media pembelajaran konvensional. 

X1 = Perlakuan pembelajaran menggunakan media audio visual. 

X2 = perlakuan menggunakan media konvensional. 

 

Langkah awal dalam penelitian ini adalah membuat audio-visual 

pembelajaran dengan materi komponen/elemen mesin dan pengoperasian mesin 

bubut yang akan digunakan untuk perlakuan pada kelompok eksperimen saat 

penelitan di sekolah yaitu dengan mempersiapkan perencanaan pembuatan audio-

visual meliputi konten audio-visual serta software dan hardware yang akan 

digunakan lalu di uji oleh ahli untuk mengetahui apakah audio-visual layak untuk 

digunakan, setelah dinyatakan layak kemudian audio-visual dimastering atau 

diperbanyak agar siswa dapat melihatnya sendiri di rumah selain di sekolah saat 

proses pembelajaran berlangsung. 

Kelompok Pre-test 
Perlakuan 

(variabel bebas) 

Post-test 

(variabel terikat) 

Eksperimen (E) Y1 X1 Y2 

Kontrol (C) Y3 X2 Y4 
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Pertama-tama pada kelompok kontrol diberikan pretestyang hasilnya 

ditandai dengan Y3dan juga kelompok eksperimen yang hasilnya ditandai dengan 

Y1, hasilnya kemudian diolah dan dibandingkan, apakah rata-rata skor dan 

simpangan bakunya berbeda secara signifikan atau tidak, jika berbeda secara 

signifikan, penelitian masih bisa dilanjutkan. Hasil yang diharapkan skor pre-test 

tidak berbeda secara signifikan agar efek perlakuan benar-banar terbebas dari 

variabel luar.Setelah dianalisis hasil pre-test tersebut, kemudian pada kelompok 

eksperimen diberikan perlakuan menggunakan audio-visual sebagai media 

pembelajaran yang disimbolkan dengan X1, sedangkan kelompok kontrol 

diberikan perlakuan menggunakan media konvensionalyang disimbolkan dengan 

X2, media konvensional yang dimaksut yaitu papan tulis. Setelah selesai, baru 

kemudian pada kelompok kontrol dilakukan posttestyang hasilnya disimbolkan 

dengan Y4 dan kelompok eksperimen juga dilakukan posttest yang hasilnya di 

simbolkan dengan Y2 dengan menggunakan soal dengan kompetensi yang sama 

ketika pelaksanaan pre-test, tetapi dengan penampilan yang berbeda. Lalu 

bandingkan hasil pre-test dan posttest masing-masing kelompok dengan mencari 

rata-ratanya untuk mengetahui peningkatan hasil belajar antara kedua kelompok 

tersebut.Langkah terakhir yaitu merumuskan kesimpulan akhir. Adapun mengenai 

proses penelitian secara sistematis dapat dilihat pada gambar 22 di 

halamanberikutnya, 
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Gambar 13. Desain penelitian 
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3.2 Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai hasil pre-test dan 

posttest dari siswa kelas XI TP 1 sebagai kelompok eksperimen dan siswa 

kelas TP 2 sebagai kelompok kontrolSMK Bhinneka Patebon Kendal tahun 

ajaran 2014/2015. 

b. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 

2010: 172).Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah siswa 

kelas XI TEKNIK PEMESINAN SMK Bhinneka Patebon Kendal tahun ajaran 

2014/2015. 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari tahun pelajaran 2014/2015, 

selama tiga minggu, sesuai dengan jadwal yang ada di SMK Bhinneka Patebon 

Kendal. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Bhinneka Patebon Kendal, Jalan 

Soekarno - Hatta Km. 5 Jambearum Patebon, Kota Kendal.Kelas XI TP 1 dan XI 

TP 2.pada tahun ajaran 2014/2015. 

3.4 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh siswa kelas XI Teknik 

Pemesinan SMK Bhinneka Patebon Kendal yang berjumlah 97 siswa yang 

sedang mengikuti mata diklat mesin bubut tahun pelajaran 2014/2015. 
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b. Sampel 

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

karakteristik populasi tersebut.Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

menggunakan Simple Random Sampling, karena pengambilan anggota sampel 

dilakukan secara random yaitu tidak memperdulikan tingkatan dalam populasi 

(Sugiyono, 2010: 120). Cara demikian dilakukan karena populasi dianggap 

cenderung homogen, karena mereka diajar dengan kurikulum yang sama yaitu 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, materi yang sama, dan baru 

memperoleh materi tentang mesin bubut di tingkat yang sama. Dalam 

penelitian ini sampelnya adalah siswa kelas XI TEKNIK PEMESINAN1 yang 

berjumlah 32 siswa dan XI TEKNIK PEMESINAN 2 yang berjumlah 32 

siswa, yang masing-masing menjadi kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol, sedangkan kelas yang akan dijadikan sebagai uji coba adalah kelas XI 

TEKNIK PEMESINAN 3. 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti lalu dipelajari sehingga diperoleh data kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 60). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel 

yaitu pemanfaatan audio-visual sebagai media pembelajaran sebagai variabel 

bebas serta hasil belajar siswa kelas XI TP1 dan XI TP 2 SMK Bhinneka Patebon 

Kendal pada kompetensi menjelaskan komponen/elemen mesin dan 

pengoperasian mesin bubut sebagai variabel terikat. Sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya tentang definisi dari hasil belajar yaitu perubahan perilaku dari 



46 

 

seorang siswa setelah mendapatkan pengalaman baru dalam hal ini yaitu proses 

belajar. Biasanya hasil belajar diidentikkan dengan nilai atau skor. Berkaitan 

dengan kompetensi menjelaskan komponen/elemen mesin dan pengoperasian 

mesin bubut, maka hasil belajar dapat berupa nilai teori atau konsep dan nilai 

evaluasi praktik. Di samping itu, juga terdapat pemberian nilai yang lain yaitu 

dalam bentuk nilai sikap. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metodepengumpulan datayang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

3.6.1 Metode Observasi 

Observasi merupakan sesuatu yang dapat dilakukan melalui 5 indera yaitu 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap (Arikunto, 

2010:199-200).Observasi dalam penilitian ini adalah melakukan pengamatan 

mengenai proses pemberian materi di kelas XI TP 1 dan kelas XI TP 2 di SMK 

Bhinneka Patebon Kendal. 

3.6.2 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transrkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

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

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang 

mendukung penelitian yang meliputi daftar nama peserta didik yang menjadi 

subyek penelitian, memperoleh silabus kelas XI Teknik Pemesinan,serta 

memperoleh informasi jadwal pembelajaran pada mata pelajaran mesin bubut. 
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3.6.3 Metode tes 

Metode tes adalah pertanyaan atau latihan serta alat lain yang berfungsi 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki individu atau kelompok (Arikunto, 2010: 193). Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data preetest dan posttest pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada kompetensi menjelaskan komponen/elemen mesin dan 

pengoperasian mesin bubut. Tes yang digunakan adalah tes prestasi yaitu tes yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. 

Soal yang akan digunakan adalah soal pilihan ganda. Sebelum soal tes diberikan 

pada saat evaluasi, terlebih dahulu diujicobakan untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas pada kelas XI TP 3.  

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, yaitu 

lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 

2010: 203). Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah tes objektif 

berupa soal pilihan ganda dengan empatpilihan jawaban. 

Pada penelitian ini ada beberapa langkah yang ditempuh untuk menyusun 

instrumen penelitian, yaitu: 

1. Materi yang diteskan adalah komponen/elemen mesin dan pengoperasian 

mesin bubut. 

2. Skor benar = 1 dan skor salah = 0. 
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3. Menyusun soal pre test dan posttest sebanyak 20 butir soal pilihan ganda 

dengan empat pilihan jawaban. Penyusunan soal dengan mempertimbangkan 

beberapa hal diantaranya: 

a. Mewakili isi dan keluasan materi 

Tabel 4. Indikator dan kisi-kisi soal 

No Indikator dan Kisi-kisi Soal 
Sebelum Uji 

Coba 

Setelah Uji 

Coba 

1. Komponen-komponen mesin bubut 

a. Definisi mesin bubut 

b. Jenis mesin bubut 

c. Nama bagian mesin bubut 

 

d. Fungsi bagian mesin bubut 

 

1 

5, 6, 7, 8 

9, 10, 11, 19, 20, 

21, 30 

2, 3, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 26 

 

 

 

2. Pengoperasian mesin bubut 

a. Kecepatan putaran mesin bubut 

b. Proses pekerjaan menggunakan 

mesin bubut 

c. Alat bantu pada mesin bubut 

 

28 

4, 12, 14, 15 

 

22, 23, 24, 27, 29 

 

 

JUMLAH 30 20 

b. Dapat dinilai secara objektif oleh siapapun. 

c. Kunci jawaban telah tersedia sehingga mudah dikoreksi. 

d. Pedoman penilaian telah tersedia. 

3.8 Analisis Instrumen Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang diharapkan dalam 

penelitian, maka diperlukan alat ukur yang baik yang harus memenuhi dua syarat, 

yaitu validitas dan reliabilitas. Setelah perangkat tes disusun, maka soal tersebut 

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

pada siswa kelas XITP3SMK Bhinneka Patebon Kendal yang sudah mendapatkan 
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pembelajaran kompetensi menjelaskan komponen/elemen mesin dan 

pengoperasian mesin bubut. 

3.8.1 Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang berfungsi untuk menunjukkan 

tingkat kevalidan suatu instrumen (Arikunto, 2010:211).Instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Dalam 

penelitian ini validitas dihitung menggunakan rumus korelasi Product Moment : 

    
     (  )(  )

√*     (   )+*     (   )+
 (Arikunto, 2010: 213) 

Dimana : 

rxy = koefisien korelasi suatu butir/item 

N = jumlah subyek 

X = skor suatu butir/item 

Y = skor total 

Dasar pengambilan keputusan: 

 Jika r hitung > r tabel, maka instrumen atau butir pertanyaan 

berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). 

 Jika r hitung < r tabel, maka instrumen atau butir pertanyaan tidak 

berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid) 

Dari tabel korelasi product moment didapat r tabel adalah 0,413 dengan n 

= 5 dan α sebesar 5%. Hasil uji coba instrumen menunjukkan 10 soal instrumen 

penelitian tidak valid yaitu soal nomor 1, 5, 11, 13, 15, 19, 21, 22, 27, 30. 

Sedangkan soal yang valid ada 20 yaitu soal nomor 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 
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16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29. Hasil perhitungan validitas butir instrumen 

penelitian dapat dilihat pada lampiran. 

3.8.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada pengertian apakah suatu instrument dapat 

dipercaya sebagai alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur sesuatu 

secara konsisten dari waktu ke waktu (Arikunto, 2010: 221). Instrumen yang 

reliabel akan menghasilkan data yang konsisten atau tidak berubah-ubah sehingga 

dapat dipercaya. 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen, peneliti menggunakan uji 

reliabilitas internal dengan rumus Alpha Cronbach. 

    .
 

   
/ .  

 (   )

   
/ (Arikunto, 2010:232) 

Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir soal 

m = Nilai rata-rata 

V1 = Varians total 

Kriteria suatu instrument penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan 

teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r11) > r tabel (Productmoment) maka 

dikatakan reliabel, dan sebaliknya. 

Kemudian     yang diperoleh dibandingkan dengan tabel product 

moment.Bila                dengan signifikasi 5%, maka instrumen dinyatakan 

reliabel.r tabel pada tabel product moment dengan signifikasi 5% adalah 0,413. 
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Hasil uji coba instrumen membuktikan instrumen penelitian reliabeldengan hasil 

perhitungan adalah 0,81> 0,413. 

3.8.3 Taraf Kesukaran 

Taraf kesukaran adalah suatu pernyataan tentang seberapa sulit atau mudah 

sebuah butir pertanyaan bagi peserta uji.Rumus yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah. 

   
 

  
  

Keterangan: 

P = Indeks kesukaran 

B = Banyak siswa yang menjawab benar 

JS = Jumlah siswa peserta tes 

Tabel 5. Kriteria taraf kesukaran soal  

No Interval Taraf kesukaran Kriteria 

1 P < 0,30 Sukar 

2 0,30 ≤ P ≤ 0,70 Sedang 

3 P> 0,70 Mudah 

Hasil uji coba instrumen penelitian menunjukkan kriteria taraf kesukaran 

yang bervariasi.Soal dengan kriteria mudah berjumlah 5 butir soal dan kriteria 

sedang berjumlah 13 butir soal sedangkan soal dengan kriteria sukar berjumlah 2 

butir soal. Hasil uji coba instrumen penelitian ini disajikan pada tabel 6 berikut 

ini: 
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Tabel 6. Hasil uji coba instrumen terhadap taraf kesukaran 

No Kriteria Butir soal Jumlah 

1 Sukar 25, 28 2 

2 Sedang 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 20, 23, 24, 26, 29 13 

3 Mudah 4, 8, 14, 17, 18 5 

JUMLAH 20 20 

3.8.4 Daya Pembeda 

Daya beda butir pertanyaan adalah suatu pernyataan seberapa besar daya 

butir soal membedakan kemampuan antar peserta. Untuk mengetahui daya 

pembeda dari instrumen menggunakan rumus: 

    
  
  
 
  
  

 

Keterangan: 

D  = Indeks diskriminasi (daya pembeda) 

   = Banyaknya peserta kelompok atas 

   = Banyaknya peserta kelompok bawah 

   = Banyaknya kelompok atas yang menjawab benar 

   = Banyaknya kelompok bawah yang menjawab benar 

Tabel 7.Daya pembeda  

Interval Daya Pembeda Kriteria 

DP ≥ 0,70 Baik sekali 

0,40 ≤ Dp < 0,70 Baik 

0,20 ≤ DP < 0,40 Cukup 

DP < 0,20 Jelek 
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Uji coba instrumen penelitian terhadap daya pembeda menunjukkan 

beragam kriteria.Hasil perhitungan daya pembeda instrumen penelitian dapat 

dilihat pada tabel 8berikut ini. 

Tabel 8. Hasil uji coba instrumen terhadap daya pembeda 

No Kriteria Butir soal Jumlah 

1 Baik sekali - - 

2 Baik 2, 9, 14, 18, 26 5 

3 Cukup 3, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 12 

4 Jelek 4, 8, 20 3 

JUMLAH 20 20 

3.8.5 AnalisisData 

Analisis data dalam penelitian ini terbagi dalam dua tahap yaitu tahap awal 

dan tahap akhir.Tahap awal digunakan uji normalitas dan uji homogenitas untuk 

mengetahui kondisi data dari sampel, dimana tahap ini merupakan persyaratan 

awal sebelum dilakukan uji hipotesis.Pada tahap akhir dilakukan uji t dan uji 

peningkatan prestasi belajar. 

3.8.5.1 Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui normal tidaknya data yang 

akan dianalisis sehingga diketahui data tersebut normal atau tidak. Rumus yang 

digunakan untuk menguji kenormalan adalah uji Chi Kuadrat (χ
2
). 

Ho : Data berdistribusi normal 

Hi : Data tidak berdistribusi normal 

    
(     ) 

  

 
    (Sudjana, 2005:273) 
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Keterangan: 

   : Harga Chi-Kuadrat 

   : Frekuensi hasil pengamatan 

   : Frekuensi yang diharapkan 

  : Banyaknya kelas interval 

Kriteria pengujiannya adalah tolak Ho jika     (   )(   )
  dengan taraf 

signifikan 5%. Jika harga Chi-Kuadrat hitung lebih kecil dari harga Chi-Kuadrat 

tabel maka data yang diperoleh berdistribusi normal 

3.8.5.2 Uji Homogenitas Populasi 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah kedua kelompok 

mempunyai kemampuan dasar yang sama. Uji homogenitas dilakukan dengan 

menyelidiki apakah data akhir hasil belajar kedua sampel mempunyai varians 

yang sama atau tidak.Untuk uji homogenitas varians dari “k”sebuah kelas (k ≥ 2) 

digunakan uji Bartlett. 

Varians gabungan dapat dicari menggunakan rumus: 

    
  (    )   

  (    )
 (Sudjana, 2005:263) 

Menurut Sudjana (2005:263) harga satuan B (Bartlett) adalah B = 

(     )  (    ). 

Untuk mencari uji Bartlett menggunakan rumus sebagai berikut: 

   (    )*   (    )      
 + (Sudjana, 2005:263) 

Keterangan: 

   : Varians dari populasi 
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  : Varians masing-masing sampel 

   : Skor tiap responden 

Kriteria pengujiannya adalah tolak Ho jika     (   )(   )
 , dimana 

 (   )(   )
 didapatkan dari daftar distribusi Chi-Kuadrat dengan peluang (   ) 

dan dk = (k – 1) (Sudjana, 2005:263). 

3.8.5.3 UjiPerbedaanRata-rata 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata posttest, perbadaan 

peningkatan hasil belajar, dan perbedaan ketuntasan hasil belajar kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Sebelumnya dilakukan uji kesamaan dua 

varians dengan rumus: 

  
                

                
 (Sudjana, 2005:250) 

Peluang untuk distribusi adalah ½ α (α adalah taraf signifikan, dalam hal 

ini 5% dan derajat kebebasan pembilang n1– 1 sedangkan untuk penyebut n2– 2 

Kriteria pengujiannya adalah 

a. Jika                (    )(    ), maka varians kedua sampel berbeda. 

b. Jika                (    )(    ), maka varians kedua sampel sama. 

Dalam pengujian perbedaan dua rata-rata post test, hipotesis statistik yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

a. Ho : 
 
  

 
 (nilai rata-rata post test kelompok eksperimen kurang dari 

atau sama dengan kelompok kontrol). 

b. Ha : 
 
  

 
 (nilai rata-rata post test kelompok eksperimen lebih tinggi 

dari kelompok kontrol). 
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Sedangkan dalam pengujian perbedaan dua rata-rata peningkatan hasil 

belajar hipotesis yang diajukan adalah 

a. Ho : 
 
  

 
 (nilai rata-rata peningkatan hasil belajar kelompok 

eksperimen kurang dari atau sama dengan kelompok kontrol). 

b. Ha : 
 
  

 
 (nilai rata-rata peningkatan hasil belajarkelompok 

eksperimen lebih tinggi dari kelompok kontrol). 

3.8.5.4 Uji Peningkatan Hasil Belajar 

Uji peningkatan hasil belajar bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-

rata nilai antara pre test dan posttest dari masing-masing kelompok sampel. Uji ini 

juga bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar. Dalam 

penelitian ini peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

a. Ho :  
 
  

 
 (tidak ada peningkatan hasil belajar) 

b. Ha :  
 
  

 
(ada peningkatan hasil belajar) 

Dalam Sudjana (2005:242) rumus yang digunakan dalam perhitungan ini 

adalah 

   
 ̅
  

√ 

  

Keterangan: 

b = Selisih skor hasil belajar post test dan pre test 

   = Standar deviasi selisih skor 

  = Subjek penelitian 



57 

 

Kriteria pengujiannya adalah terima Ho jika                    

dimana         didapatkan dari daftar distribusi t dengan peluang (1 – 1/2α) dan 

dk = (n - 1). 

3.8.5.5 PerhitunganPersentasePeningkatanHasilBelajar 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dari masing-masing 

kelompok menggunakan rumus sebagai berikut: 

   
  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅

  ̅̅ ̅
       

Keterangan: 

  ̅̅ ̅ = Rata-rata nilai posttest 

  ̅̅ ̅ = Rata-rata nilai pre-test 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Ada perbedaan hasil belajar siswa antara kelas yang diajar menggunakan 

media audio-visual dengan media konvensional pada materi 

komponen/elemen mesin dan pengoperasian mesin bubut. 

2. Peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen lebih tinggi dibanding 

dengan kelas kontrol dengan besar peningkatan pada kelas ekspeimen dengan 

bantuan audio-visual sebagai media pembelajaran adalah 53% sedangkan yang 

tanpa menggunakan audio-visual pembelajaran meningkat sebesar 42%. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan dalam penelitian ini maka saran 

yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan media audio-visual sebagai media pembelajaran dapat menjadi 

alternatif guna meningkatkan hasil belajar khususnya pada mata pelajaran 

mesin bubut. 

2. Penggunaan media audio-visual sebagai pembelajaran akan lebih maksimal 

apabila konten dalam audio-visual didukung dengan buku panduan atau 

modul. 

3. Perlu diadakan pengembangan lagi terhadap media audio-visual untuk 

pembelajaran sesuai dengan perkembangan teknologi agar dapat menjadi 

media pembelajaran yang baik dan berkembang lagi. 
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YAYASAN PENDIDIKAN PANCASILA PATEBON 
 

SMK BHINNEKA PATEBON 

Jl. Raya Soekarno – Hatta Km. 5 Patebon Kendal  

email: smkbnk@yahoo.com, Telp/faksimile. (0294) 381507 

                   DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 Kelas/Prog.  : XI TP1 

        

Hari/Tanggal :   
  

 Wali Kelas  : Drs. Prayitno 

     

Semester 

 

:  
  

 

 
 

                 NOMOR 
NAMA SISWA 

TATAP MUKA 
S I A T B Ket. 

URT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5714 A. ZULFI LIFTA FANDRIA √ √ √ √                         

2 5715 ACHMAT SAERI MAULANA √ √ √ √                         

3 5716 AGUS SANTOSO √ √ √ √                         

4 5718 AKHMAD AFIF SAIFUDIN √ √ √ √                         

5 6022 ALI SHOFI RO'IS √ √ √ √                         

6 5719 ANFAL DENIS PRATAMA √ √ √ √                         

7 5720 ARFAN PRASTIAN √ √ √ √                         

8 5721 CAHYONO ARDI √ √ √ √                         

9 5722 EDI HARIYANTO 
√ √ √ √                         
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10 5723 FAHMI ALKHOFI √ √ √ √                         

11 5726 HASAN MAHRUFI √ √ √ √                         

12 5727 ILHAM RAHMAD SANTOSO √ √ √ √                         

13 5728 KHAERUL ANAM √ √ √ √                         

14 5730 M. NURUL MUBIN 
√ √ √ √                         

15 5729 MUHAMAD MUHSONI √ √ √ √                         

16 5731 MUHAMAD YUSMAN √ √ √ √                         

17 6023 MUHAMMAD ABDUL MAJID 
√ √ √ √                         

18 5732 MUHAMMAD AFIF AZIZ √ √ √ √                         

19 5733 MUHAMMAD FARIDZ IBNU CHAFID √ √ √ √                         

20 5734 MUHAMMAD KHAIROZI √ √ √ √                         

21 5735 MUHAMMAD NUJUM √ √ √ √                         

22 5737 MUJIONO √ √ √ √                         

23 5738 MUKHAMAD SYARIFUDIN √ √ √ √                         

24 5739 NUR IHWANUDIN √ √ √ √                         

25 5740 NUR MUNTOHA √ √ √ √                         

26 5741 RENO ABDUL SYUKUR √ √ √ √                         

27 5742 RIFATH ASSAD √ √ √ √                         

28 5743 SUPRIYONO √ √ √ √                         

29 5744 TEGUH PRABOWO √ √ √ √                         

30 5745 YULI KRESMANTO √ √ √ √                         
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31 5778 ZACKI MUBAROK √ √ √ √             

32 5779 ZULKIFLI RAMADHAN √ √ √ √             

Jumlah     
    

                        

Paraf Guru     
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YAYASAN PENDIDIKAN ABADI PANCASILA KENDAL 
 

SMK BHINNEKA PATEBON 
Jl. Raya Soekarno – Hatta Km. 5 Patebon Kendal  

email: smkbnk@yahoo.com, Telp/faksimile. (0294) 381507 

 
 

                 DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 
 

                 Kelas/Prog.  : XI TP2 

        

Hari/Tanggal :   
  

 Wali Kelas  : Ahmad Zaenudin, S.Pd 

    

Semester 

 

:  
  

 

 
 

                 NOMOR 

NAMA SISWA 

TATAP MUKA 

S I A T B Ket. 
URT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1 5445 AHMAD NADHIRIN √ √ √ √                         

2 5752 AKHMAD NUR KHOIRI √ √ √ √                         

3 5746 ABDUL AZIS √ √ √ √                         

4 5747 ACHMAD ARIFIN √ √ √ √                         

5 5748 ACHMAD MUHIBBIN √ √ √ √                         

6 5749 AHMAD SAEFUDIN √ √ √ √                         

7 5750 AHMAD WARSIDIN √ √ √ √                         

8 5751 AHMAT ARIF MUNANDHAR √ √ √ √                         
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9 5754 ANDI AHMAD NUR FAUZI √ √ √ √                         

10 5755 ARY SETIYAWAN √ √ √ √                         

11 5756 BAYU AJI WISMOYO √ √ √ √                         

12 5757 DAVIT KOLIT √ √ √ √                         

13 5758 DEDEK PRASETYO √ √ √ √                         

14 5759 IWAN KURNIAWAN √ √ √ √                         

15 5760 KHOIRUL ANWAR √ √ √ √                         

16 5761 KOESNADI √ √ √ √                         

17 5762 KUSNUL IBAT √ √ √ √                         

18 5763 MUHAMAD ABDUL YUSUF √ √ √ √                         

19 5764 MUHAMMAD ABDUL ROZAQ √ √ √ √                         

20 5765 MUHAMMAD ANANG MARUF √ √ √ √                         

21 5766 MUHAMMAD ARYANTO √ √ √ √                         

22 5767 MUHAMMAD SUBEKHAN √ √ √ √                         

23 5768 REZA ILHAM MUDDIN √ √ √ √                         

24 5770 RIZKI MAULANA √ √ √ √                         

25 5771 RIZKI NUR ALVIYAN √ √ √ √                         

26 5772 RIZKY KURNIAWAN √ √ √ √                         

27 5774 SOPIYAN √ √ √ √                         

28 5775 SUBUHIYAH SUGIARTO √ √ √ √                         

29 6021 TEGUH IMAWAN √ √ √ √                         
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30 5777 ZAENAL ARIFIN √ √ √ √                         

31 6024 ZAENUL FARADIN √ √ √ √             

32 6025 ZIRKA IRAWAN √ √ √ √             

Jumlah                                 

Paraf Guru                                 
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YAYASAN PENDIDIKAN PANCASILA PATEBON 

SMK BHINNEKA PATEBON 
Jl. Raya Soekarno – Hatta Km. 5 Patebon Kendal  

email: smkbnk@yahoo.com, Telp/faksimile. (0294) 381507 

                   DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

                   Kelas/Prog.  : XI TP 3 

        

Hari/Tanggal :   
 

  Wali Kelas  : 

        

Semester 

 

:  
 

  

                   NOMOR 

NAMA SISWA 

TATAP MUKA 

S I A T B Ket. 
URT INDUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1 5446 AMINUDIN                                 

2 5447 ANANG NORDIANTO                                 

3 5448 BACHTIAR GUSTAF IMANTORO                                 

4 5449 CHOIRURIZAL                                 

5 5450 DANI EGA SAPUTRA                                 

6 5451 DICKY KURNIAWAN                                 

7 5452 EKO WIDIARSO                                 

8 5453 ENDHI MAHARGO                                 

9 5455 JUWANTO                                 
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10 5456 KHOIRIL ANWAR                                 

11 5457 LUTFI ADAM FAJRIANTO                                 

12 5458 M. MASYHURI                                 

13 5459 M. OKTA AL USMAN                                 

14 5460 MALIKUL QOHAR                                 

15 5461 MASINDRA PRATAMA                                 

16 5462 MUCHAMAD IBNU TAUFIQ                                 

17 5464 MUHAMMAD QIBLAT MUJADID                                 

18 5465 NASIKIN                                 

19 5466 SAFA'ATUL AMAR                                 

20 5467 SATIYO WIDAGDO                                 

21 5468 TAUFIK RISKI AWALUDIN                                 

22 5469 TOFIR                                 

23 5470 TORIQ GUNTUR ARDIAN                                 

24 5471 WAHYU SLAMET                 

25 5472 WIBOWO                 

26 5473 WIDODO AGUNG                 

27 5474 ZAFRAN ALI SOFYAN                 

28 5475 ZIAN ALIF                 

Jumlah                                     

Paraf Guru                                     
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YAYASAN PENDIDIKAN PANCASILA 

SMK BHINNEKA PATEBON 

Jl. Raya Soekarno-Hatta Patebon Km. 5 Kendal Telp. 

381507 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran : Kejuruan 

Program Keahlian : Teknik Pemesinan 

Kelas / Semester : XI / 4 

A. Standar Kompetensi : Menjelaskan dasar kekuatan bahan dan komponen 

mesin 

Kode Standar Kompetesi : DKK-001 

B. Kompetensi Dasar : Menjelaskan Komponen/elemen Mesin 

C. Tujuan Pembelajaran : 

Pertemuan ke 1 : 

Siswamemahami komponen-komponen mesin 

D. Indikator :Komponen-komponen mesin dijelaskan nama,  

fungsi dan kegunaannya secara benar 

E. Alokasi Waktu : 2 x 45 menit Pertemuan ke : 1 

F. Materi Pembelajaran : 

1 Pengertian Umum Mesin Bubut 

2 Bagian-Bagian Utama Mesin Bubut 

3 Alat Perlengakapan Mesin Bubut 

G. Metode Pembelajaran :  

 Pertemuan ke 1 :  

 Ceramah. 

 Tanya jawab. 

 Penugasan. 
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H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan Guru Kegiatan siswa 
Alokasi 

Siswa 

Kegiatan 

(Metode) 

1. Kegiatan awal 

 Guru memberi salam 

dan motifasi untuk 

mengikuti proses 

pembelajaran 

 Presensi dan 

informasi kompetensi 

dasar yang akan 

dicapai 

 Melakukan kegiatan 

apersepsi 

 mengajukan 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

mengaitkan 

pengetahuan 

sebelumnya dengan 

materi yang akan 

dipelajari 

 menyampaikan 

cakupan materi dan 

penjelasan uraian 

kegiatan sesuai 

silabus. 

Kegiatan awal 

 Menjawab salam 

 Memperhatikan 

dan merespon 

pertanyaan guru 

 Siswa 

menyiapkan diri 

untuk menerima 

materi  

20 menit  Ceramah 

 Tanya jawab 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi : 

 Optimalisasi 

Kegiatan Inti 

 Memperhatikan 

penjelasan guru 

dan menanyakan 

30 menit  Ceramah 

  Tanya jawab 
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pemahaman dan 

pengetahuan siswa  

tentang mengenal 

komponen/elemen 

mesin. 

 Menggali nama-nama 

komponen mesin 

beserta fungsinya 

 Anak maju satu persatu 

menerangkan sampai 

manakemampuan anak 

didapat 

 Mengunakan alat 

medialcd proyektor dan 

laptop  untuk dapat  

mudah dimengerti. 

Elaborasi : 

 Membudayakan 

pemahaman 

persyaratan kerja, 

dengan mesin bubut. 

 Menemukan 

formulasi 

praktispenyelesaian 

persoalan  

 Dibentuk suatu kerja 

kelompok dan diberi 

tugas  

Konfirmasi : 

 Anak yang tepat 

waktu proses 

pekerjaan diberinilai 

hal yang kurang 

jelas. 

 Mendengarkan 

penyampaian 

guru 

 Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

 Melaksanakan 

tugas dengan 

bimbingan guru. 
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plus(tambah) 

3. Kegiatan akhir 

 Guru menyimpulkan 

materi pelajaran 

 Penugasan berupa 

soal 

 Penutup, guru 

mengakhiri KBM 

dengan salam 

 

Kegiatan akhir 

 Siswa 

memperhatikan 

kesimpulan guru 

dan menyimak 

keterangan guru 

dan menanyakan 

hal yang kurang 

jelas 

 Siswa menggaris 

bawahi 

kesimpulan 

materi 

40 menit  Ceramah 

 Tanya Jawab 

 penugasan 

 

I. `Alat dan Sumber Belajar :  

 Modul M7.21A : Menggunakan Mesin Bubut (Komplek) 

Dirjen PenDasMen / Depdiknas Jakarta 2004 

 Buku Membubut (Komplek) SMK 2004. 

Penulis Drs.Solih Rahyana. 

Penerbit ARMICO bandung. 

 Buku Teknik Pemesinan untuk SMK Jilid 1 (bse) 

Penulis Widarto  

Dirjen PenDasMen / Depdiknas Jakarta 2008 

 Papan tulis 

J. Evaluasi 

Kendal, Januari 2015 

Pendidik Mata Pelajaran 

 

Brian Selvi F. S 

NIM. 5201410076 
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YAYASAN PENDIDIKAN PANCASILA 

SMK BHINNEKA PATEBON 

Jl. Raya Soekarno-Hatta Patebon Km. 5 Kendal Telp. 

381507 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran :Kejuruan 

Program Keahlian : Teknik Pemesinan 

Kelas / Semester :XI / 4 

A. Standar Kompetensi : Melakukan pekerjaan dengan mesin bubut 

Kode Standar Kompetesi : LOG.OO.07.006.00 

B. Kompetensi Dasar : Pengoperasian mesin bubut 

C. Tujuan Pembelajaran : 

Pertemuan ke 2 : 

Siswamemahami proses pengerjaan menggunakan mesin bubut 

D. Indikator :1. Kecepatan putar dan kecepatan pemotongan  

dihitung secara matematis dan sesuai dengan 

bahan baku yang digunakan. 

2. Dapat menggunakan semua alat bantu yang ada 

pada mesin bubut. 

3. Proses memperbesar lubang, membor, membuat 

ulir, memotong dilakukan sesuai spesifikasi. 

E. Alokasi Waktu : 2 x 45 menit Pertemuan ke : 2 

F. Materi Pembelajaran : 

1. Menentukan Putaran dan Kecepatan Potong 

2. Pekerjaan Membubut 

G. Metode Pembelajaran :  

 Pertemuan ke 2 :  

 Ceramah. 

 Tanya jawab. 

 Penugasan. 
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H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan Guru Kegiatan siswa 
Alokasi 

Siswa 

Kegiatan 

(Metode) 

1. Kegiatan awal 

 Guru memberi salam 

dan motifasi untuk 

mengikuti proses 

pembelajaran 

 Presensi dan 

informasi kompetensi 

dasar yang akan 

dicapai 

 Melakukan kegiatan 

apersepsi 

 mengajukan 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

mengaitkan 

pengetahuan 

sebelumnya dengan 

materi yang akan 

dipelajari 

 menyampaikan 

cakupan materi dan 

penjelasan uraian 

kegiatan sesuai 

silabus. 

Kegiatan awal 

 Menjawab salam 

 Memperhatikan 

dan merespon 

pertanyaan guru 

 Siswa 

menyiapkan diri 

untuk menerima 

materi  

20 menit  Ceramah 

 Tanya jawab 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi : 

 Optimalisasi 

Kegiatan Inti 

 Memperhatikan 

penjelasan guru 

30 menit  Ceramah 

  Tanya jawab 
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pemahaman dan 

pengetahuan siswa  

tentang pengoperasian 

mesin bubut 

 Menggali macam-

macam proses 

pengerjaan 

menggunakan mesin 

bubut 

 Anak maju satu persatu 

menerangkan sampai 

manakemampuan anak 

didapat 

 Mengunakan alat 

media  lcd proyektor 

dan laptop  untuk dapat  

mudah dimengerti. 

Elaborasi : 

 Membudayakan 

pemahaman 

persyaratan kerja, 

dengan mesin bubut. 

 Menemukan 

formulasi praktis 

penyelesaian 

persoalan  

 Dibentuk suatu kerja 

kelompok dan diberi 

tugas  

Konfirmasi : 

 Anak yang tepat 

waktu proses 

dan menanyakan 

hal yang kurang 

jelas. 

 Mendengarkan 

penyampaian 

guru 

 Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

 Melaksanakan 

tugas dengan 

bimbingan guru. 
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pekerjaan diberi nilai 

plus(tambah) 

3. Kegiatan akhir 

 Guru menyimpulkan 

materi pelajaran 

 Penugasan berupa 

soal 

 Penutup, guru 

mengakhiri KBM 

dengan salam 

 

Kegiatan akhir 

 Siswa 

memperhatikan 

kesimpulan guru 

dan menyimak 

keterangan guru 

dan menanyakan 

hal yang kurang 

jelas 

 Siswa menggaris 

bawahi 

kesimpulan 

materi 

40 menit  Ceramah 

 Tanya Jawab 

 penugasan 

 

I. Alat dan Sumber Belajar :  

 Modul M7.21A : Menggunakan Mesin Bubut (Komplek) 

Dirjen PenDasMen / Depdiknas Jakarta 2004 

 Buku Membubut (Komplek) SMK 2004. 

Penulis Drs.Solih Rahyana. 

Penerbit ARMICO bandung. 

 Buku Teknik Pemesinan untuk SMK Jilid 1 (bse) 

Penulis Widarto  

Dirjen PenDasMen / Depdiknas Jakarta 2008 

o Papan tulis 

J. Evaluasi 

Kendal, Januari 2015 

Pendidik Mata Pelajaran 

Brian Selvi F. S 

NIM. 5201410076 
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YAYASAN PENDIDIKAN PANCASILA 

SMK BHINNEKA PATEBON 

Jl. Raya Soekarno-Hatta Patebon Km. 5 Kendal Telp. 

381507 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran :Kejuruan 

Program Keahlian : Teknik Pemesinan 

Kelas / Semester :XI / 4 

A. Standar Kompetensi : Menjelaskan dasar kekuatan bahan dan 

komponen mesin 

Kode Standar Kompetesi : DKK-001 

B. Kompetensi Dasar : Menjelaskan Komponen/elemen Mesin 

C. Tujuan Pembelajaran : 

Pertemuan ke 1 : 

Siswamemahami komponen-komponen mesin 

D. Indikator :Komponen-komponen mesin dijelaskan nama,  

fungsi dan kegunaannya secara benar 

E. Alokasi Waktu : 2 x 45 menit Pertemuan ke : 1 

F. Materi Pembelajaran : 

 Pertemuan ke 1 :  

1. Pengertian Umum Mesin Bubut 

2. Bagian-Bagian Utama Mesin Bubut 

3. Alat Perlengakapan Mesin Bubut 

G. Metode Pembelajaran :  

 Pertemuan ke 1 :  

 Ceramah. 

 Tanya jawab. 

 Penugasan. 
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H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan Guru Kegiatan siswa 
Alokasi 

Siswa 

Kegiatan 

(Metode) 

1. Kegiatan awal 

 Guru memberi salam 

dan motifasi untuk 

mengikuti proses 

pembelajaran 

 Presensi dan 

informasi 

kompetensi dasar 

yang akan dicapai 

 Melakukan 

kegiatan apersepsi 

 mengajukan 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

mengaitkan 

pengetahuan 

sebelumnya dengan 

materi yang akan 

dipelajari 

 menyampaikan 

cakupan materi 

dan penjelasan 

uraian kegiatan 

sesuai silabus. 

Kegiatan awal 

 Menjawab salam 

 Memperhatikan dan 

merespon pertanyaan 

guru 

 Siswa menyiapkan diri 

untuk menerima materi  

20 menit  Ceramah 

 Tanya 

jawab 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi : 

 Optimalisasi 

Kegiatan Inti 

 Memperhatikanpenjelasan 

guru dan menanyakan hal 

yang kurang jelas. 

30 menit  Ceramah 

  Tanya 

jawab 
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pemahaman dan 

pengetahuan siswa  

tentang mengenal 

komponen/elemen 

mesin. 

 Menggali nama-

nama komponen 

mesin beserta 

fungsinya 

 Anak maju satu 

persatu menerangkan 

sampai  mana    

kemampuan anak 

didapat 

 Mengunakan alat 

media  lcd proyektor 

dan laptop  untuk 

dapat  mudah 

dimengerti. 

Elaborasi : 

 Membudayakan 

pemahaman 

persyaratan kerja, 

dengan mesin 

bubut. 

 Menemukan 

formulasi praktis 

penyelesaian 

persoalan  

 Dibentuk suatu 

kerja kelompok 

dan diberi tugas  

 Mendengarkan 

penyampaian guru  

 Menayangkan video 

sesuai materi 

 Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

 Melaksanakan tugas 

dengan bimbingan guru. 
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Konfirmasi : 

 Anak yang tepat 

waktu proses 

pekerjaan diberi 

nilai plus(tambah) 

3. Kegiatan akhir 

 Guru 

menyimpulkan 

materi pelajaran 

 Penugasan berupa 

soal 

 Penutup, guru 

mengakhiri KBM 

dengan salam 

 

Kegiatan akhir 

 Siswa memperhatikan 

kesimpulan guru dan 

menyimak keterangan 

guru dan menanyakan 

hal yang kurang jelas 

 Siswa menggaris 

bawahi kesimpulan 

materi 

40 menit  Ceramah 

 Tanya 

Jawab 

 penugasan 

I. Alat dan Sumber Belajar :  

 Modul M7.21A : Menggunakan Mesin Bubut (Komplek) 

Dirjen PenDasMen / Depdiknas Jakarta 2004 

 Buku Membubut (Komplek) SMK 2004. 

Penulis Drs.Solih Rahyana. 

Penerbit ARMICO bandung. 

 Buku Teknik Pemesinan untuk SMK Jilid 1 (bse) 

Penulis Widarto  

Dirjen PenDasMen / Depdiknas Jakarta 2008 

o Lcd proyektor dan laptop 

o Papan tulis 

J. Evaluasi 

Kendal,  Januari 2015 

Pendidik Mata Pelajaran 

 

Brian Selvi F. S 
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NIM. 5201410076 



Lampiran 7 

 

 

 

YAYASAN PENDIDIKAN PANCASILA 

SMK BHINNEKA PATEBON 

Jl. Raya Soekarno-Hatta Patebon Km. 5 Kendal Telp. 

381507 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Mata Pelajaran :Kejuruan 

Program Keahlian : Teknik Pemesinan 

Kelas / Semester :XI / 4 

A. Standar Kompetensi : Melakukan pekerjaan dengan mesin bubut 

Kode Standar Kompetesi : LOG.OO.07.006.00 

B. Kompetensi Dasar : Pengoperasian mesin bubut 

C. Tujuan Pembelajaran : 

Pertemuan ke 2 : 

Siswamemahami proses pengerjaan menggunakan mesin bubut 

D. Indikator :1. Kecepatan putar dan kecepatan pemotongan 

dihitung secara matematis dan sesuai dengan 

bahan baku yang digunakan. 

4. Dapat menggunakan semua alat bantu yang ada 

pada mesin bubut. 

5. Proses memperbesar lubang, membor, membuat 

ulir, memotong dilakukan sesuai spesifikasi. 

E. Alokasi Waktu : 2 x 45 menit Pertemuan ke : 2 

F. Materi Pembelajaran : 

3. Menentukan Putaran dan Kecepatan Potong 

4. Pekerjaan Membubut 

G. Metode Pembelajaran :  

 Pertemuan ke 2 :  

 Ceramah. 

 Tanya jawab. 

 Penugasan. 

 

 

 



Lanjutan Lampiran 7 

 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan Guru Kegiatan siswa 
Alokasi 

Siswa 

Kegiatan 

(Metode) 

1. Kegiatan awal 

 Guru memberi salam 

dan motifasi untuk 

mengikuti proses 

pembelajaran 

 Presensi dan 

informasi kompetensi 

dasar yang akan 

dicapai 

 Melakukan kegiatan 

apersepsi 

 mengajukan 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

mengaitkan 

pengetahuan 

sebelumnya dengan 

materi yang akan 

dipelajari 

 menyampaikan 

cakupan materi dan 

penjelasan uraian 

kegiatan sesuai 

silabus. 

Kegiatan awal 

 Menjawab salam 

 Memperhatikan 

dan merespon 

pertanyaan guru 

 Siswa 

menyiapkan diri 

untuk menerima 

materi  

20 menit  Ceramah 

 Tanya jawab 

2. Kegiatan Inti 

Eksplorasi : 

 Optimalisasi 

Kegiatan Inti 

 Memperhatikan 

penjelasan guru 

dan menanyakan 

30 menit  Ceramah 

  Tanya jawab 



Lanjutan Lampiran 7 

 

 

pemahaman dan 

pengetahuan siswa  

tentang pengoperasian 

mesin bubut 

 Menggali macam-

macam proses 

pengerjaan 

menggunakan mesin 

bubut 

 Anak maju satu persatu 

menerangkan sampai 

mana kemampuan anak 

didapat 

 Mengunakan alat 

medialcd proyektor dan 

laptop  untuk dapat  

mudah dimengerti. 

Elaborasi : 

 Membudayakan 

pemahaman 

persyaratan kerja, 

dengan mesin bubut. 

 Menemukan 

formulasi 

praktispenyelesaian 

persoalan  

 Dibentuk suatu kerja 

kelompok dan diberi 

tugas  

Konfirmasi : 

 Anak yang tepat 

waktu proses 

hal yang kurang 

jelas. 

 Mendengarkan 

penyampaian 

guru 

 Menayangkan 

video sesuai 

materi 

 Siswa menjawab 

pertanyaan guru 

 Melaksanakan 

tugas dengan 

bimbingan guru. 
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pekerjaan diberinilai 

plus(tambah) 

3. Kegiatan akhir 

 Guru menyimpulkan 

materi pelajaran 

 Penugasan berupa 

soal 

 Penutup, guru 

mengakhiri KBM 

dengan salam 

 

Kegiatan akhir 

 Siswa 

memperhatikan 

kesimpulan guru 

dan menyimak 

keterangan guru 

dan menanyakan 

hal yang kurang 

jelas 

 Siswa menggaris 

bawahi 

kesimpulan 

materi 

40 menit  Ceramah 

 Tanya Jawab 

 penugasan 

I. Alat dan Sumber Belajar :  

 Modul M7.21A : Menggunakan Mesin Bubut (Komplek) 

Dirjen PenDasMen / Depdiknas Jakarta 2004 

 Buku Membubut (Komplek) SMK 2004. 

Penulis Drs.Solih Rahyana. 

Penerbit ARMICO bandung. 

 Buku Teknik Pemesinan untuk SMK Jilid 1 (bse) 

Penulis Widarto  

Dirjen PenDasMen / Depdiknas Jakarta 2008 

 Lcd proyektor dan laptop 

 Papan tulis 

J. Evaluasi 

Kendal, Januari 2015 

Pendidik Mata Pelajaran 

 

Brian Selvi F. S 
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NIM. 5201410076 
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TABEL PERHITUNGAN VALIDITAS 

 

Bersambung 

No. 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

5 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

6 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

9 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

10 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

11 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 

13 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 

14 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

16 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

17 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

19 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 

22 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 

23 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

26 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

28 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

∑X 19 18 18 20 24 19 19 24 18 19 

∑X
2 

19 18 18 20 24 19 19 24 18 19 

∑XY 346 342 345 372 424 363 361 436 349 356 

rxy 0,29 0,46 0,50 0,43 0,24 0,53 0,50 0,47 0,56 0,43 

Rtabel 0,413 

kriteria TV V V V TV V V V V V 
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TABEL PERHITUNGAN VALIDITAS 

 

Sambungan Bersambung 

No. 
Butir Soal 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

3 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

4 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

7 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

10 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 

13 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

15 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 

16 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

17 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 

18 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 

19 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

20 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

21 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

22 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

23 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

24 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

25 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

26 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

28 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

∑X 15 18 12 20 21 19 21 21 13 14 

∑X
2 

15 18 12 20 21 19 21 21 13 14 

∑XY 288 344 190 383 370 375 393 402 235 273 

rxy 0,41 0,49 -0,2 0,59 0,15 0,70 0,51 0,64 0,16 0,44 

Rtabel 0,413 

kriteria TV V TV V TV V V V TV V 
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TABEL PERHITUNGAN VALIDITAS 

 

Sambungan 

No. 
Butir Soal 

Ytotal Y
2

total 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 27 729 

2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 25 625 

3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 19 361 

4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 17 289 

5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 15 225 

6 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 24 576 

7 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 25 625 

8 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 23 529 

9 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 20 400 

10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 18 324 

11 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 22 484 

12 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 18 324 

13 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 16 256 

14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 289 

15 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 16 256 

16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 169 

17 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 15 225 

18 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 21 441 

19 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 12 144 

20 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 24 576 

21 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 15 225 

22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 81 

23 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 17 289 

24 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 256 

25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 144 

26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 81 

27 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 36 

28 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 9 81 

∑X 13 13 15 11 6 15 11 7 10 7 480 9040 

∑X
2 

13 13 15 11 6 15 11 7 10 7 

∑XY 249 237 300 219 138 294 173 160 209 114 

rxy 0,35 0,19 0,57 0,41 0,57 0,49 -0,2 0,61 0,52 
-

0,09 

Rtabel 0,413 

kriteria TV TV V V V V TV V V TV 

 

Contoh menghitung validitas butir soal no 1 

     
 (   )   (  )(  )

√, (   )  (  ) -, (   )  (  ) -
 

    
  (   )  (  )(   )

√,  (  )  (  ) -,  (     )  (   ) -
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√,       -,               -
 

    
   

√         
 

    
   

√         
 

    
   

         
 

         

 

Dasar pengambilan keputusan : 

 Jika r hitung > r tabel, maka instrument atau butir soal dinyatakan valid. 

 Jika r hitung < r tabel, maka instrument atau butir soal dinyatakan tidak valid. 

Pengambilan keputusan : 

0,29 < 0,413 maka instrument atau butir soal dinyatakan tidak valid. 
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CARA MENGHITUNG VARIAN BUTIR SOAL 

 

Rumus : 

 
Keterangan : 

  
  = varians total 

N = Jumlah subjek 

∑X = Jumlah skor setiap butir pernyataan 

∑X² = Jumlah kuadrat skor setiap butir pernyataan 

cara menghitungnya : 

1.    
  

   
(  ) 

  

  
      

2.    
  

   
(  ) 

  

  
      

3.    
  

   
(  ) 

  

  
      

4.    
  

   
(  ) 

  

  
      

5.    
  

   
(  ) 

  

  
      

6.    
  

   
(  ) 

  

  
      

7.    
  

   
(  ) 

  

  
      

8.    
  

   
(  ) 

  

  
      

9.    
  

   
(  ) 

  

  
      

10.     
  

   
(  ) 
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11.     
  

   
(  ) 

  

  
      

12.     
  

   
(  ) 

  

  
      

13.     
  

   
(  ) 

  

  
      

14.     
  

   
(  ) 

  

  
      

15.     
  

   
(  ) 

  

  
      

16.     
  

   
(  ) 

  

  
      

17.     
  

   
(  ) 

  

  
      

18.     
  

   
(  ) 

  

  
      

19.     
  

   
(  ) 

  

  
      

20.     
  

   
(  ) 

  

  
      

21.     
  

   
(  ) 

  

  
      

22.     
  

   
(  ) 

  

  
      

23.     
  

   
(  ) 

  

  
      

24.     
  

   
(  ) 

  

  
      

25.     
  

  
( ) 
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26.     
  

   
(  ) 

  

  
      

27.     
  

   
(  ) 

  

  
      

28.     
  

  
( ) 

  

  
      

29.     
  

   
(  ) 

  

  
      

30.     
  

  
( ) 
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TABEL RELIABILITAS 

Bersambung 

No. 
Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

5. 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 

6. 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

7. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

9. 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

10. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

11. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12. 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

13. 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

14. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

15. 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

16. 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 

17. 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 

18. 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

19. 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

20. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21. 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

22. 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

23. 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

24. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

25. 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

26. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

27. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

28. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

∑X 18 18 20 19 19 24 18 19 18 20 

∑X
2 18 18 20 19 19 24 18 19 18 20 

rtabel 0,413 

  
  0,24 0,24 0,21 0,23 0,23 0,13 0,24 0,23 0,24 0,21 
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TABEL RELIABILITAS 

Sambungan 

No. 
Butir Soal 

Ytotal Y
2

total 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 729 

2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 625 

3. 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 19 361 

4. 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 17 289 

5. 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 15 225 

6. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 576 

7. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 25 625 

8. 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 23 529 

9. 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 20 400 

10. 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 18 324 

11. 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 22 484 

12. 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 18 324 

13. 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 16 256 

14. 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 17 289 

15. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 16 256 

16. 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 13 169 

17. 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 15 225 

18. 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 21 441 

19. 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 12 144 

20. 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 24 576 

21. 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 15 225 

22. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 81 

23. 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 17 289 

24. 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 16 256 

25. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 144 

26. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 81 

27. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 36 

28. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9 81 

∑X 19 21 21 14 15 11 6 15 7 10 480 9040 

∑X
2 19 21 21 14 15 11 6 15 7 10 

rtabel 0,413 

  
  0,23 0,19 0,29 0,26 0,26 0,25 0,17 0,26 0,19 0,24 

 

Rumus Reliabilitas : 

    (
 

   
) (  

    

  
 ) 
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(  ) 

 

 
 

  
   

     
(   ) 

  

  
=30,05 

Cara menghitung reliabilitas 

    (
 

   
) (  

    
   

) 

    (
                    

                      
) (  

                  

            
) 

    (
  

    
) (  

   

     
) 

    (
  

  
) (       ) 

                 

         

Dasar pengambilan keputusan : 

 Jika r11 > r tabel maka instrument dinyatakan reliabel. 

 Jika r11< r tabel maka instrument dinyatakan tidak reliabel. 

Pengambilan keputusan : 

0,81 > 0,413 maka instrument dinyatakan reliabel. 

Cara menghitung taraf kesukaran 

1.   
 

  
 

  
  

  
 

       

Tabel Kriteria taraf kesukaran soal  

No Interval Taraf kesukaran Kriteria 

1 P < 0,30 Sukar 

2 0,30 ≤ P ≤ 0,70 Sedang 

3 P > 0,70 Mudah 

Pengambilan keputusan : 

0,30 ≤ 0,68 ≤ 0,70 maka butir soal bertaraf kesukaran sedang. 

2.   
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3.   
  

  
 

       

4.   
  

  
 

       

5.   
  

  
 

       

6.   
  

  
 

       

7.   
  

  
 

       

8.   
  

  
 

    86 

9.   
  

  
 

       

10.   
  

  
 

    68 

11.   
  

  
 

    54 

12.   
  

  
 

    64 

13.   
  

  
 

    43 

14.   
  

  
 

    71 

15.   
  

  
 

    75 

 

16.   
  

  
 

    68 
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17.   
  

  
 

    75 

18.   
  

  
 

    75 

19.   
  

  
 

    46 

20.   
  

  
 

      

21.   
  

  
 

       

22.   
  

  
 

       

23.   
  

  
 

       

24.   
  

  
 

       

25.   
 

  
 

       

26.   
  

  
 

       

27.   
  

  
 

       

28.   
 

  
 

       

29.   
  

  
 

       

30.   
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Cara menghitung daya beda. 

1.    
  

  
 
  

  
 

   
  

  
 
 

  
 

             

        

Tabel Daya pembeda  

Interval Daya Pembeda Kriteria 

DP ≥ 0,70 Baik sekali 

0,40 ≤ Dp < 0,70 Baik 

0,20 ≤ DP < 0,40 Cukup 

DP < 0,20 Jelek 

Pengambilan keputusan : 

0,07< 0,20 maka instrument butir soal no 1 dinyatakan berdaya beda 

jelek. 

2.    
  

  
 

 

  
 

             

        

3.    
  

  
 

 

  
 

            

        

4.    
  

  
 

 

  
 

             

        

5.    
  

  
 
  

  
 

             

        

 

6.    
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7.    
  

  
 

 

  
 

             

        

8.    
  

  
 
  

  
 

             

        

9.    
  

  
 

 

  
 

             

        

10.    
  

  
 

 

  
 

             

        

11.    
  

  
 

 

  
 

             

        

12.    
  

  
 

 

  
 

            

        

13.    
 

  
 

 

  
 

             

         

14.    
  

  
 

 

  
 

          

        

15.    
  

  
 

 

  
 

             

        

16.    
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17.    
  

  
 

 

  
 

             

        

18.    
  

  
 

 

  
 

         

       

19.    
 

  
 

 

  
 

            

        

20.    
 

  
 

 

  
 

           

        

21.    
 

  
 

 

  
 

             

        

22.    
 

  
 

 

  
 

            

        

23.    
 

  
 

 

  
 

             

        

24.    
 

  
 

 

  
 

             

        

25.    
 

  
 

 

  
 

             

        

26.    
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27.    
 

  
 

 

  
 

            

         

28.    
 

  
 

 

  
 

             

        

29.    
 

  
 

 

  
 

            

        

30.    
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DAFTAR NILAI PRETEST DAN POSTTEST 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

No. Abs Pre-test Posttest No. Abs Pre-test Posttest 

1 12 15 1 11 17 

2 13 14 2 10 16 

3 14 13 3 9 15 

4 15 17 4 12 16 

5 10 15 5 7 15 

6 9 14 6 11 15 

7 10 16 7 8 14 

8 8 15 8 14 16 

9 10 15 9 11 14 

10 9 14 10 12 15 

11 6 14 11 7 15 

12 10 14 12 12 16 

13 12 15 13 10 15 

14 13 14 14 14 18 

15 9 14 15 9 15 

16 10 15 16 10 16 

17 8 15 17 8 16 

18 9 14 18 12 15 

19 12 15 19 10 16 

20 8 14 20 11 15 

21 10 15 21 15 16 

22 8 15 22 14 16 

23 15 16 23 9 15 

24 7 16 24 8 17 

25 9 15 25 12 17 

26 8 14 26 8 16 

27 10 14 27 11 15 

28 11 14 28 10 16 

29 14 15 29 9 16 

30 11 14 30 7 15 

31 12 15 31 11 18 

32 9 14 32 8 17 

∑ 329 469 ∑ 330 505 

n1 32 32 n1 32 32 

 ̅ 10,28 14,66  ̅ 10,31 15,78 

S1
2 

4,8538 0,6845 S1
2 

4,7379 1,0151 

S1 2,203 0,827 S1 2,177 1,008 

 

Keterangan : 

∑ = jumlah nilai siswa 

n1 =jumlah siswa 

 ̅ = rata-rata nilai 

S1
2
 = varians 

S1 = standar deviasi 
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SOAL TES  

MATA DIKLAT MESIN BUBUT 

JURUSAN TEKNIK PEMESINAN 

SMK BHINNEKA PATEBON KENDAL 

TAHUN DIKLAT 2014 / 2015 

 

LEMBAR SOAL 

 

Mata Diklat : Mesin Bubut 

Tingkat / Prog. Keah : II( dua) / TP 

Waktu  : 45 Menit 

 

PETUNJUK UMUM  : 

1. Tulislah lebih dahulu nama dan nomor absen anda pada kolom disudut kanan 

atas pada lembaran jawaban yang telah disediakan. 

2. Kerjakan soal – soal dengan pulpen / ballpoint, yang bertinta biru atau hitam, 

jangan mengerjakan soal dengan pensil / spidol. 

3. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum anda menjawabnya. 

4. Laporkan kepada guru mata diklat kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, 

rusak atau ada yang hilang. 

5. Jawab semua soal – soal yang Anda anggap mudah. 

6. Perbaikan dilakukan dengan cara mencoret jawaban yang salah dengan  dua 

garis dan menuliskan perbaikan jawabannya di atas jawaban yang diperbaiki. 

 Contoh  : 

1. A B C D diperbaiki  1. A B C D 

7. Perbaikan jawaban hanya boleh dilakukan paling banyak  2  ( dua )  kali. 

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

sebelum diserahkan kepada guru mata diklat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda silang ( X ) 

pada huruf a, b, c, atau d pada lembar jawab yang tersedia ! 

1. Apa Definisi dari mesin bubut …. 

a. Suatu mesin pendingin 

b. Suatu mesin pewarna 

c. Suatu mesin pembangkit listrik 

d. suatu mesin perkakas  

2. Bagian terpenting pada mesin bubut yang mempunyai fungsi memutarkan 

benda kerja, dan tempat transmisi putaran adalah …. 

a. kepala lepas 

b. meja 

c. kepala tetap 

d. tuas kecepatan 

3. Kegunaan kepala lepas pada mesin bubut antara lain sebagai tempat …. 

a. Pemikul ujung benda kerja yang dibubut 

b. Kedudukan mata bor pada waktu pengeboran 

c. Kedudukan penjepit bor / center 

d. Pembubutan ulir 

4. Pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dapat dikerjakan oleh mesin bubut, kecuali 

…. 

a. Membubut rata 

b. Membubut bertingkat 

c. Membubut tirus 

d. Meleburkan tembaga 

5. Jenis mesin bubut yang sudah menggunakan sistem otomatis dalam 

pengoperasiannya yaitu ciri-ciri dari mesin bubut… 

a. Cnc 

b. Universal 

c. Khusus 

d. Konvesional 

6. Mesin bubut dengan ukuran panjang nya hanya 1200 mm dan mudah dibawa 

kemana-mana merupakan cirri-ciri dari mesin bubut …. 

a. Ringan 

b. Standard 

c. Berat 

d. Sedang 

7. Mesin bubut yang biasa digunakan pada pabrik-pabrik besar dengan panjang 

alasnya mencapai 5 sampai 7 meter merupakan ciri dari mesin bubut …. 

a. Ringan 

b. Standard 
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c. Berat 

d. Sedang 

8. Membuat poros baling-baling kapal dan cetakan roda penggeras jalan, dapat 

dikerjakan dengan mesin bubut …. 

a. Ringan 

b. Standard 

c. Berat 

d. Sedang 

9. Bagian dari mesin bubut yang digunakan untuk menyangga poros utama dan 

spindle adalah …. 

a. Tail stock 

b. Eretan 

c. Head stock 

d. Spindle 

10. Eretan dapat di bedakan menjadi 3 macam yaitu …. 

a. Eretan atas,lintang,bawah dan atas 

b. Eretan atas,bawah dan melintang 

c. Eretan tinggi,sedang dan bawah 

d. Eretan vertikal dan horizontal 

11. Tuas pengendali kecepatan putaran spindle dan rem pengaman terdapat pada 

mesin bubut dibagian …. 

a. Head stock 

b. Eretan 

c. Tail stock 

d. Bed 

12. Berfungsi sebagai pemutar benda kerja yang dijepit adalah fungsi dari …. 

a. Spindle 

b. Tool Post 

c. DRO 

d. Apron 

13. Sebagai tempat penjepit pahat merupakan fungsi dari …. 

a. Spindle 

b. Tool post 

c. DRO 

d. Apron 

14. Sistem/cara apakah yang akan anda terapkan jika anda akan menghaluskan 

permukaan datar jika menggunakan mesin bubut …. 

a. Bubut rata 

b. Bubut tirus 

c. Bubut lurus 



Lanjutan Lampiran 23 

 

 

d. Bubut ulir 

15. Sistem/cara apakah yang akan anda terapkan jika anda akan memperkecil 

diameter benda yang berbentuk tubulus jika menggunakan mesin bubut …. 

a. Bubut rata 

b. Bubut tirus 

c. Bubut lurus 

d. Bubut ulir 

16. Apa fungsi center pada tail stock …. 

a. Untuk menentukan titik koordinat panjang benda 

b. Untuk menentukan sudut simetri 

c. Untuk menentukan titik pusat diameter suatu benda 

d. Untuk menetukan sudut 45’ pada suatu benda 

17. Apa fungsi dari Ear plug sebagai alat keselamatn kerja …. 

a. Sebagai peredam suara di telinga 

b. Sebagai pelindung mata 

c. Sebagai pelindung kepala 

d. Sebagai pelindung hidung 

18. Sebagai penyayat atau pemotong benda kerja pada mesin bubut merupakan 

fungsi dari …. 

a. Apron 

b. Chuck 

c. Pahat 

d. Spindle 

19. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 
Untuk soal no 19 sampai 21, perhatikan gambar diatas! 

Huruf yang menunjukkan gambar penjepit pahat (toolpost) adalah huruf 

…. 
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a. A 

b. B 

c. E 

d. F 

20. Huruf M dan F berturut-turut adalah gambar…. 

a. Center dan kepala lepas 

b. Kepala tetap dan kepala lepas 

c. Bed mesin dan toolpost 

d. Tuas pembalik dan eretan 

21. Bagian mesin bubut yang digunakan untuk mengikat benda kerja yang akan 

dikerjakan adalah ditunjukkan oleh huruf…. 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

22. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 
Untuk menjawab soal nomor 22 sampai nomor 24, perhatikan gambar diatas! 

Pahat rata kanan dan pahat radius ditunjukkan oleh huruf…. 

a. (a) dan (e) 

b. (b) dan (d) 

c. (c) dan (e) 

d. (d) dan (f) 

23. Untuk membubut rata muka (facing) biasanya digunakan pahat berhuruf… 

a. (e) 

b. (g) 

c. (h) 

d. (i) 

24. Pahat  dengan huruf (b) adalah pahat…. 

a. Rata muka 

b. Pahat alur 

c. Pahat rata 

d. Pahat radius 

http://2.bp.blogspot.com/-BLZXbUmbgAA/USw9--GRpnI/AAAAAAAAAB8/DK1W798_oGQ/s1600/soal+gambar2.png
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25. Dalam proses penyayatan kadang pahat menjadi tumpul, tanda-tanda pahat 

tumpul adalah sebagai berikut ini, kecuali…. 

a. Penyayatan tidak efektif 

b. Benda kerja dan pahat cepat panas akibat gesekan 

c. Chip atau tatal bekas sayatan terputus-putus 

d. Permukaan bekas sayatan halus 

26. Bagian mesin bubut yang berfungsi mengatur tebal tipisnya sayatan adalah…. 

a. Eretan atas 

b. Eretan lintang 

c. Eretan memanjang 

d. Kepala lepas 

27. Apabila pahat bubut terpasang dibawah senter, pada saat membubut muka 

akan berakibat benda kerja akan memiliki……… karena pahat menyayat tidak 

sempurna. 

a. Permukaan rata 

b. Permukaan cekung 

c. Permukaan menonjol ditengah 

d. Permukaan cembung  

28. Jika membubut baja lunak dengan kecepatan potong 25m/detik dan diameter 

benda kerja 30mm, maka putaran mesin bubut tersebut adalah…. 

a. 245,60 rpm 

b. 252,54 rpm 

c. 254,56 rpm 

d. 265,40 rpm 

29. Dalam pemasangan alat potong kemesin bubut hal penting yang harus 

diperhatikan adalah…. 

a. Posisi ujung sudut mata potong harus setinggi senter  

b. Sudut dimiringkan sesuai dengan kebutuhan 

c. Pencekaman alat potong ke toolpost 

d. Kecepatan alat potong 

30. Alat jepit benda kerja yang dipasang pada spindle mesin yaitu…. 

a. Ragum 

b. Piring pembawa 

c. Cekam 

d. Senter mati 
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SOAL TES  

MATA DIKLAT MESIN BUBUT 

JURUSAN TEKNIK PEMESINAN 

SMK BHINNEKA PATEBON KENDAL 

TAHUN DIKLAT 2014 / 2015 

 

LEMBAR SOAL 

 

Mata Diklat : Mesin Bubut 

Tingkat / Prog. Keah : II( dua) / TP 

Waktu  : 30 Menit 

 

PETUNJUK UMUM  : 

1. Tulislah lebih dahulu nama dan nomor absen anda pada kolom disudut kanan 

atas pada lembaran jawaban yang telah disediakan. 

2. Kerjakan soal – soal dengan pulpen / ballpoint, yang bertinta biru atau hitam, 

jangan mengerjakan soal dengan pensil / spidol. 

3. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum anda menjawabnya. 

4. Laporkan kepada guru mata diklat kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, 

rusak atau ada yang hilang. 

5. Jawab semua soal – soal yang Anda anggap mudah. 

6. Perbaikan dilakukan dengan cara mencoret jawaban yang salah dengan  dua 

garis dan menuliskan perbaikan jawabannya di atas jawaban yang diperbaiki. 

 Contoh  : 

1. A B C D diperbaiki  1. A B C D 

7. Perbaikan jawaban hanya boleh dilakukan paling banyak  2  ( dua )  kali. 

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

sebelum diserahkan kepada guru mata diklat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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Nama : 

Kelas : 

No. Abs : 

 

Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberikan tanda silang ( X ) 

pada huruf a, b, c, atau d pada lembar jawab yang tersedia ! 

1. Bagian terpenting pada mesin bubut yang mempunyai fungsi memutarkan 

benda kerja, dan tempat transmisi putaran adalah …. 

a. kepala lepas 

b. meja 

c. kepala tetap 

d. tuas kecepatan 

2. Kegunaan kepala lepas pada mesin bubut antara lain sebagai tempat …. 

a. Pemikul ujung benda kerja yang dibubut 

b. Kedudukan mata bor pada waktu pengeboran 

c. Kedudukan penjepit bor / center 

d. Pembubutan ulir 

3. Jenis mesin bubut yang sudah menggunakan sistem otomatis dalam 

pengoperasiannya yaitu ciri-ciri dari mesin bubut… 

a. Cnc 

b. Universal 

c. Khusus 

d. Konvesional 

4. Membuat poros baling-baling kapal dan cetakan roda penggeras jalan, dapat 

dikerjakan dengan mesin bubut …. 

a. Ringan 

b. Standard 

c. Berat 

d. Sedang 

5. Berfungsi sebagai pemutar benda kerja yang dijepit adalah fungsi dari …. 

a. Spindle 

b. Tool Post 

c. DRO 

d. Apron 

6. Sistem/cara apakah yang akan anda terapkan jika anda akan menghaluskan 

permukaan datar jika menggunakan mesin bubut …. 

a. Bubut rata 

b. Bubut tirus 

c. Bubut lurus 

d. Bubut ulir 
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7. Sistem/cara apakah yang akan anda terapkan jika anda akan memperkecil 

diameter benda yang berbentuk tubulus jika menggunakan mesin bubut …. 

a. Bubut rata 

b. Bubut tirus 

c. Bubut lurus 

d. Bubut ulir 

8. Apa fungsi center pada tail stock …. 

a. Untuk menentukan titik koordinat panjang benda 

b. Untuk menentukan sudut simetri 

c. Untuk menentukan titik pusat diameter suatu benda 

d. Untuk menetukan sudut 45’ pada suatu benda 

9. Sebagai penyayat atau pemotong benda kerja pada mesin bubut merupakan 

fungsi dari …. 

a. Apron 

b. Chuck 

c. Pahat 

d. Spindle 

10. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 
Untuk soal no 10 sampai 12, perhatikan gambar diatas! 

Huruf yang menunjukkan gambar penjepit pahat (toolpost) adalah huruf 

…. 

a. A 

b. B 

c. E 

d. F 

 

11. Huruf M dan F berturut-turut adalah gambar…. 
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a. Center dan kepala lepas 

b. Kepala tetap dan kepala lepas 

c. Bed mesin dan toolpost 

d. Tuas pembalik dan eretan 

12. Bagian mesin bubut yang digunakan untuk mengikat benda kerja yang akan 

dikerjakan adalah ditunjukkan oleh huruf…. 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

13. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

 
Untuk menjawab soal nomor 13 sampai nomor 15, perhatikan gambar diatas! 

Pahat rata kanan dan pahat radius ditunjukkan oleh huruf…. 

a. (a) dan (e) 

b. (b) dan (d) 

c. (c) dan (e) 

d. (d) dan (f) 

14. Untuk membubut rata muka (facing) biasanya digunakan pahat berhuruf… 

a. (e) 

b. (g) 

c. (h) 

d. (i) 

15. Pahat  dengan huruf (b) adalah pahat…. 

a. Rata muka 

b. Pahat alur 

c. Pahat rata 

d. Pahat radius 

 

16. Dalam proses penyayatan kadang pahat menjadi tumpul, tanda-tanda pahat 

tumpul adalah sebagai berikut ini, kecuali…. 

a. Penyayatan tidak efektif 

b. Benda kerja dan pahat cepat panas akibat gesekan 

c. Chip atau tatal bekas sayatan terputus-putus 

http://2.bp.blogspot.com/-BLZXbUmbgAA/USw9--GRpnI/AAAAAAAAAB8/DK1W798_oGQ/s1600/soal+gambar2.png
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d. Permukaan bekas sayatan halus 

17. Bagian mesin bubut yang berfungsi mengatur tebal tipisnya sayatan adalah…. 

a. Eretan atas 

b. Eretan lintang 

c. Eretan memanjang 

d. Kepala lepas 

18. Jika membubut baja lunak dengan kecepatan potong 25m/detik dan diameter 

benda kerja 30mm, maka putaran mesin bubut tersebut adalah…. 

a. 245,60 rpm 

b. 252,54 rpm 

c. 254,56 rpm 

d. 265,40 rpm 

19. Dalam pemasangan alat potong kemesin bubut hal penting yang harus 

diperhatikan adalah…. 

a. Posisi ujung sudut mata potong harus setinggi senter  

b. Sudut dimiringkan sesuai dengan kebutuhan 

c. Pencekaman alat potong ke toolpost 

d. Kecepatan alat potong 

20. Alat jepit benda kerja yang dipasang pada spindle mesin yaitu…. 

a. Ragum 

b. Piring pembawa 

c. Cekam 

d. Senter mati 
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PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MEDIA KONVENSIONAL 
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PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MEDIA KONVENSIONAL DAN 

VIDEO 
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