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ABSTRAK 

 

Bambang Wahyudi. 2015 “Penerapan Media Video Pembelajaran Pada 

Kompetensi Dasar Tune-up Mesin EFI Tipe 1TR-FE (Kijang Innova) Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa ”.Skripsi. Jurusan Teknik Mesin. Fakultas 

Teknik. Universitas Negeri Semarang. 

 

Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui peningkatanhasil belajar 

siswa setelah menggunakan media video pembelajaran kompetensi dasar tune-

upmesin EFI tipe 1TR-FE pada siswa kelas XI TKR SMK  Gajah Mada 

Purwodadi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan Control Group Pretest-Posttest Design.Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa TKR SMK Gajah Mada Purwodadi,populasinya sebanyak 78 

siswa.Sampel yang digunakan adalah 26 siswa kelas XI TKR I sebagai kelas 

eksperimen dan 26 siswa kelas XI TKR III sebagai kelas kontrol. Pengumpulan 

data menggunakan metode tes, analisis data menggunakan uji t.Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa pada kelas kontrol rata-rata hasil belajar pada tes pre-test 

mencapai nilai 47,19 dan setelah diberikan perlakuan powerpoint mengalami 

peningkatan nilai menjadi 74,54 sehingga pada kelas kontrol peningkatan nilai 

rata-rata yang terjadi adalah 27,35.Hasil analisis data pada kelas eksperimen 

menunjukkan rata-rata hasil belajar pada tes pre-test mencapai nilai47,65 dan 

setelah diberikan media video pembelajaran mengalami peningkatan nilai menjadi 

80,38sehingga pada kelas eksperimen peningkatan nilairata-ratayang terjadi 

adalah 32,73 lebih besar dari pada kelas kontrol yang hanya mencapai nilai27,35. 

Hasil perhitungan uji-t menghasilkan t hitung 3,358 sedangkan t tabel dengan 

dk=50.Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dan 

ada peningkatan hasil belajar setelah menggunakan media video pembelajaran. 

  

Kata kunci:  Media video pembelajaran, tune-up mesin EFI, meningkatkan hasil 

belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

ABSTRACT 

 

Bambang Wahyudi. 2015 “Application of Media Video Lesson On Basic 

Competence Tune -up EFI Engine Type 1TR - FE (Innova) To Improve 

Student Results”. Thesis. Mechanical Engineering Major of Engineering Faculty 

in Semarang State University. 

 

The purpose of this study was to determine improvement of student learning 

outcomes after using video learningbasic competence of EFI engine tune-up type 

1TR-FE in class XI TKRSMK Gajah Mada Purwodadi. The method used in this 

study is experimental method with Control group pretest-posttest design. The 

population in this study is TKR student grade XI of SMK Gajah Mada Purwodadi 

as much as 78 students. The samples used were 26 students of XI TKR I as an 

experimental class and 26 students of XI TKR III as the control class. Collecting 

data using the test methods, data analysis using the t test.The result showed that in 

the control class the average results of learning on the pre-test reaches 47,19 and 

after being given treatment powerpoint increased to 74,54 so the control class 

average increase value that occurs 27,35. Results of data analysis in the 

experimental class showed an average result of learning at pre-test reaches a 

value47,65and after being given an instructional video media has increased the 

value to 80,83 so the experimental class average incrase value that occurs 

32,73greater than the control class, which only reached 27,35. Results of t-test 

calculations produce 3,358 t while t table with dk = 50. It concluded that there are 

significant differences and no increase learning outcomes after using instructional 

video media. 

 

Keywords:  Instructional video media, EFI engine tune-ups, improve learning 

outcomes. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang memiliki keterampilan, dan keahlian serta dapat mengembangkan 

sikap profesional setelah terjun dalam dunia kerja. Pendidikan di SMK 

berkewajiban memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada siswa untuk 

mengembangkan potensi diri seoptimal mungkin siswa harus memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam setiap disiplin ilmu yang 

diajarkan.Kemampuan (kompetensi) siswa merupakan modal untuk bersaing 

ditingkat global.Sebagai salah satu lembaga pendidikan maka SMK harus bisa 

mewujudkan serta kreatif dalam bidang ilmu teknik mesin khususnya dalam 

bidang otomotif. 

Berdasarkan hasil survei opservasi awal Pencapaian hasil ketuntasan belajar 

kompetensi dasartune-upmesin EFI pada tahun diklat 2014/2015 siswa 

SMKGajah Mada Purwodadi kelas XI dengan jumlah siswa 26dan 19 siswamasih 

memiliki nilai rata-rata 70,75 dan hanya 27% yang mencapai nilai 75 sedangkan 

yang 73% nilainya masih dibawah KKM.Karena minimal angka pencapaian hasil 

ketuntasan nilai belajar siswa adalah 75, maka diadakan peningkatan agar 

diperoleh hasil yang maksimal. 

Penggunaan beberapa metode dan media yang tepat dimungkinkan dapat 

mengatasi masalah tersebut.Rendahnya  hasil belajar yang dicapai siswa dalam 

mata pelajaran tune-up mesin EFIdisebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain 
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kurangmemaximalkan pemanfaatan media sebagai sarana pembelajaran, sehingga 

pemberian materi pelajaran yang di sampaikan dengan media power point dirasa 

kurang efektif, yang menyebabkan pemahaman siswa akankurang maksimal.  

Oleh karena itu siswa diberikan pengalaman dengan penggunaan media 

yang bisa menunjukkan dengan jelas kepada siswa tentang tune-upmesinEFI 

dalam bentuk video pembelajaran. Cara ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa akantune-up mesinEFI dan komponen-komponennya. 

Pemilihan media sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan dengan 

tujuan yang dicapai, merupakan salah satu kunci dari keberhasilan proses belajar 

mengajar.Media yang digunakan untuk memperlancar komunikasi belajar 

mengajar disebut media pembelajaran.  

Media pembelajaran harus menarik untuk digunakandalammenyampaikan 

informasi mudah dipahami dan mudah dimengerti.Media pembelajaran dapat 

dikelompokkan menjadi bermacam-macam tergantung pengelompokannya, tetapi 

penulis hanya membahas mengenai video pembelajaran. 

Penggunaan video pembelajaran pada saat belajar teori membantu guru 

untuk menjelaskan maksud dan tujuan proses belajar, maka penulis menambahkan 

media video pembelajaran sebagai penambah sarana prasarana proses belajar 

sehingga siswa siswa mudah memahami tune-up mesin EFI. 

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

lingkungan dan juga media.Media bermacam-macam jenisnya seperti gambar, alat 

peraga, papan tulis, buku, animasi, video pembelajaran dan sebagainya.Sedangkan 

media yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa video pembelajaran.Untuk 
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menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini, penulis membuat batasan 

masalah yaitu penggunaan media video pembelajaranpada kompetensi dasar tune-

up mesin EFI tipe 1TR-FE untuk siswa SMK. 

B. BATASAN MASALAH 

Penelitian ini di batasi pengetahuan siswa pada kompetensi dasartune-up 

mesin EFIkelas XI SMK Gajah Mada Purwodadidan media sebagai teori 

pengantar praktik.Media yang digunakan adalah media video pembelajaran 

kompetensi dasar tune-up mesin EFI tipe 1TR-FE 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkanuraianyangdipaparkanpadalatarbelakangdapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

Penerapan media video pembelajaran meningkatkan  hasil belajar siswa 

dibandingkan dengan media power point pada kompetensi dasar tune-upmesin 

EFI tipe 1TR-FE siswa kelas XI TKR SMK Gajah Mada Purwodadi. 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalahuntuk mengetahui peningkatanhasil belajar siswa setelah menggunakan 

media video pembelajaran kompetensi dasar tune-upmesin EFI tipe 1TR-FE pada 

siswa kelas XI TKR SMK  Gajah Mada Purwodadi 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai    

berikut : 
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1. Manfaat teoritis 

 Sebagai bahan kajian atau informasi mengenai pembelajaran 

menggunakan perangkat media pembelajaran khususnya media video bagi pihak-

pihak yang membutuhkan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan 

pengetahuan dalam bidang penelitian dan untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran dengan media video terhadap hasil belajar siswa. 

b. Bagi sekolah 

Menambah pengetahuan kepada tenaga pengajar mata pelajaran tune-up 

mesinEFI tipe 1TR-FE dan memberikan masukan bagi sekolah dalam rangka 

pengembangan kualitas belajar. 

c. Bagi jurusan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan menambah referensi 

perpustakaan. 

F. PENEGASAN ISTILAH 

Agar diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian ini 

dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca maka adanya 

penegasan istilah dalam penelitian ini. Penegasan istilah juga dimaksudkan untuk 

membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 
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1. Hasil belajar 

Anni dkk (2006:5) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar.Perolehan 

aspek-aspek yang dipelajari oleh pembelajar.Apabila pembelajar mempelajari 

pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah 

berupa penguasaan konsep. Hasil belajar dapat dilihat dari sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan yang dimiliki oleh pembelajaran setelah mengalami proses 

belajar.Yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap 

berhasil adalah hal-hal sebagai berikut: 

a. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, 

baik secara individual maupun kelompok. 

b. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/instruksional telah dicapai 

oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok. 

Hasil belajar yang dimaksud peneliti adalah seberapa besarkah hasil belajar 

siswa pada kompetensi dasar tune-up mesin EFI setelah menggunakan media 

video pembelajaran dibandingkan dengan media powerpoint.  

2. Video Pembelajaran 

 Munir (2012:289) menjelaskan video adalah cara penyaluran informasi 

yang amat menarik dan langsung (live). Aplikasi dari sinyal video adalah 

televisi.Ruang penyimpanan yang diperlukan untuk menampung suatu klip video 

adalah besar. Video merupakan cara yang menarik untuk menyalurkan informasi 

kepada pengguna, video merupakan media yang paling bermakna dibandingkan 
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media lain seperti grafik, audio dan sebagainya. Video merupakan sumber rujukan 

yang menyimpan informasi bermakna, video merupakan sumber atau media yang 

paling dinamaik serta efektif dalam menyampaikan suatu informasi. Penggunaan 

video dalam pembelajaran akan memberikan pengalaman baru, karena video 

mrupakan gambar yang bergerak dan dihasilkan dari proses rekaman. Penggunaan 

media video dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar, meningkatkan 

referensi belajar siswa, dan membangkitkan empati dan imajinasi siswa. 

3. Kompetensi 

Kompetensi adalah kemampuan atau kewenangan untuk menentukan 

(memutuskan sesuatu). Pada penelitian ini kompetensi yang dilakukan adalah 

kompetensi dasar tune-up mesin EFI tipe 1TR-FE (Kijang Innova) 

4. Tune-Up 

Tune up adalah penyetelan kembali mesin kendaraan agar dapat 

kembali atau mendekati kondisi kerja optimum.Pada penelitian ini tune-up 

dilakukan pada mesin EFI tipe 1TR-FE (Kijang Innova). 

 

. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. LANDASAN TEORI 

1. Belajar dan Pembelajaran 

Dalam kehidupan manusia, belajar adalah hal yang sangat mendasar, karena 

belajar sudah dilakukan manusia sejak pertama lahir didunia. Dengan belajar 

maka manusia akan bisa melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya. 

Dapat didefinisikan pengertian belajar secara umum menurut beberapa ahli 

yang menyelidiki tentang belajar adalah terjadinya perubahan pada diri orang 

yang belajar dari pengalaman, sedangkan pengertian belajar secara khusus 

menurut para ahli yang menganut aliran psikologi bahwa hakekat belajar adalah 

perubahan. 

Latuheru (1988:14) mengatakan bahwa media pembelajaran adalah semua 

alat (bantu) atau benda yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar, dengan 

maksud untuk menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran dari sumber (guru 

maupun sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini anak didik ataupun warga 

belajar). 

2. Unsur –Unsur Belajar 

Menurut Gagne dalam Anni dkk (2006:4) unsur-unsur dalam belajar adalah 

sebagai berikut: 

a) Pembelajar. 

Pembelajar dapat berupa peserta didik, pembelajar, warga belajar, dan 

peserta pelatihan. 
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b) Rangsangan (stimulus). 

Peristiwa yang merangsang penginderaan pembelajar disebut situasi 

stimulus. 

c) Memori. 

Memori pembelajaran berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktifitas belajar 

sebelumnya. 

d) Respon. 

Respon adalah tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori. 

Keempat unsur belajar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

Aktivitas akan terjadi pada diri pembelajar apabila terdapat interaksi antara 

stimulus dengan isi memori sehingga perilakunya berubah dari waktu sebelum 

dan setelah adanya situasi stimulus tersebut. Perubahan perilaku pada diri 

pembelajar itu menunjukkan bahwa pembelajar telah melakukan aktivitas belajar. 

3. Proses Belajar 

Dalam pengajaran terjadi interaksi antara guru dan siswa, kedudukan siswa 

dalam pengajaran adalah sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek. Proses 

belajar merupakan kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan. Masalah minat 

dan perhatian siswa terhadap materi pelajaran yang diajarkan perlu diperhatikan 

oleh guru selama kegiatan berlangsung.Dalam hal ini guru diharapkan tidak saja 

sebagai transformator, tetapi juga sebagai motifator yang dapat membangkitkan 

minat dan perhatian siswa untuk belajar. Belajar pada hakikatnya merupakan salah 

satu bentuk tingkah laku individu dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan 
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didasari motif individu yang sangat kuat, sebab semakin kuat motif untuk 

mencapai tujuan, makin besar  usaha yang dilakukannya.  

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian hasil belajar 

Belajar perlu dilakukan suatu evaluasi, tujuannya untuk mengetahui hasil 

yang diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung. Secara 

sederhana hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil atau prestasi yang diperoleh 

karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. 

Rifa’i dan Anni (2012: 69) menjelaskan bahwa, hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar. Perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

pembelajar, apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep maka 

perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep.Ada tiga 

taksonomi yang disebut dengan ranah belajar, yaitu: ranah kognitif, ranah afektif, 

dan ranah psikomotorik (Rifa’i dan Anni, 2012: 70).Pada penelitian ini ditekankan 

pada hasil belajar ranah kognitif.Hasil belajar pada ranah kognitif berkaitan 

dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah 

kognitif mencakup kategori berikut: 

a. Pengetahuan (knowladge), 

didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali informasi (materi 

peserta didikan) yang telah dipelajari sebelumnya. 
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b. Pemahaman (comprehension) 

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh makna dari 

materi pembelajaran.Hasil belajar ini berada pada satu tahap di atas pengingatan 

materi sederhana, dan mencerminkan tingkat pemahaman paling rendah. 

c. Penerapan (application) 

Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi pembelajaran 

yang telah dipelajari di dalam situasi baru dan konkrit. 

d. Analisis (analysis) 

Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material ke dalam bagian-

bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian-bagian dalam 

rangka membentuk struktur yang baru.Hasil belajar bidang ini menekankan 

perilaku kreatif, dengan penekanan dasar pada pembentukan struktur atau pola-

pola baru. 

f. Penilaian (evaluation) 

Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan kepada nilai 

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

Keputusan itu didasarkan pada kriteria tertentu, kriteria itu mungkin berupa 

kriteria internal (organisasi) atau kriteria eksternal (relevansi terhadap tujuan) dan 

pembelajar dapat menetapkan kriteria tersebut. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Belajar adalah sebagai proses menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau 

pembaharuan dan atau kecakapan. Sampai dimanakah perubahan itu dapat 
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tercapai atau berhasil yang semua ini dipengarui oleh beberapa faktor yang dapat 

digolongkan menjadi 2 yaitu: 

a. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ tubuh; 

kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional, dan kondisi sosial 

seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. 

b. Kondisi eksternal, antara lain variasi dan derajat kesulitan materi (stimulus) 

yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya 

belajar masyarakat akan mempengarui kesiapan, proses dan hasil belajar 

C. Video Pembelajaran 

Video atau gambar hidup sudah lama dikenal orang.Dalam 

perkembangannya memakan waktu yang cukup lama untuk perbaikan dan 

penyempurnaannya. 

Hasil penelitian tentang pemanfaatan video pembelajaran sebagai media 

pembelajaran yang dilakukan oleh Cahyono dan Yudiono (2011:14), bahwa hasil 

belajar mahasiswa tentang sistem pengapian transistor meningkat sebesar 23,97% 

setelah menggunakan media pembelajaran berbasis ulead media film studio 

pengapian transistor.Selain itu dalam penelitian Dinata (2013:19) menyimpulkan 

bahwa terdapatperbedaan dimana hasil belajar siswa yang menggunakan media 

pembelajaran video tutorial lebih tinggi daripada hasil belajar siswa yang 

menggunakan media konvensional serta media pembelajaran video tutorial efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran menggambar dengan 

autocad. 
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Video pembelajaran adalah cara menghasilkan atau menyampaikan materi 

dengan penggunaan mesin-mesin mekanis dan elektronik yang menyajikan pesan-

pesan audio dan visual, melalui gambar-gambar dalam frame yang diproyeksikan 

secara mekanis agar terlihat gambar itu lebih hidup, sehingga dapat meningkatkan 

minat siswa untuk belajar, meningkatkan referensi belajar siswa, dan 

membangkitkan empati dan imajinasi siswa. 

Dari beberapa keunggulan tersebut maka peneliti mengambil video 

pembelajaran untuk digunakan sebagai media bantu pada proses pembelajaran. 

video yang dipakai disini adalah jenis video dokumenter yang menggambarkan 

proses suatu pekerjaan. Video itu sendiri disini berisi tentang penyampaian tata 

cara melakukan tune-up mesin EFI khususnya tipe 1TR-FE (Kijang Innova) mulai 

dari awal hingga akhir. 

D. Tune-Up mesinEFI tipe 1TR-FE 

Adapun pengertian dari EFI(Electronic Fuel Injection) adalah sebuah sistem 

penyemprotan bahan bakar yang dalam kerjanya dikontrol secara elektronik agar 

didapatkan nilai campuran udara dan bahan bakar selalu sesuai dengan kebutuhan 

motor bakar, sehingga didapatkan daya motor yang optimal dengan pemakaian 

bahan bakar yang minimal serta mempunyai gas buang yang ramah lingkungan. 

Seiring dengandipakainya kendaraan secara terus menerus, maka perlu 

dilakukan tune-up untuk merawatnya.Pengertian dari tune-up itu sendiri adalah 

penyetelan kembali mesin dan komponen pendukung lainnya agar kendaraan 

dapat kembali atau mendekati kondisi kerja optimum.Tune-up merupakan servis 

yang bertujuan untuk mengembalikan performa kendaraan agar sesuai dengan 
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standartnya. Tune-up harus dilakukan secara rutin dan berkala untuk menghindari 

kerusakan parah pada komponen yang sering bekerja. 

Pada video pembelajaran ini, mesin yang ditampilkan untuk di tune-up 

adalah mesin dari Toyota Kijang Innova yang bertipe 1TR-FE dengan kunikasi 

sebesar 2000 cc. Mesin dengan bahan bakar bensin ini sudah mengadopsi sistem 

penyemprotan bahan bakar secara elektronik yaitu sistem EFI. 

Secara garis besar pemeriksaan yang dilakukan pada tune-up mesin EFI 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan sistem saringan udara 

2. Pemeriksaan sistem pelumasan. 

3. Pemeriksaan sistem baterai. 

4. Pemeriksaan sistem pendingin 

5. Pemeriksaan sistem pengapian. 

6. Pemeriksaan sistem bahan bakar. 

7. Penyetelan mesin. 

8. Pemeriksaan ECU sebagai pengontrol mesin menggunakan 

intelligent tester (untuk Toyota), atau scanner yang bisa digunakan 

untuk semua merk kendaraan. 

E. Kerangka Pikir 

Proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang melibatkan antara 

pengajar dan peserta didik. Dimana belajar merupakan proses memperoleh 

pengetahuan sehingga mampu mengubah tingkah laku manusia, sedangkan 
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mengajar adalah proses penyampaian ilmu pengetahuan oleh pengajar kepada 

peserta didik. 

Kompetensi dasartune-up mesinEFI merupakan mata pelajaran teori dan 

praktik. Proses pembelajaran pada jurusan Teknik Kendaraan Ringan di SMKpada 

kompetensi dasartune-up mesinEFI dalam penyampaian materi hanya 

menggunakan metode ceramah. Karena metode ceramah tergolong pembelajaran 

pasif sehingga siswa merasa abstrak pada materi yang telah diterimanya. 

Media pembelajaran adalah suatu bagian yang integral dari proses 

pembelajaran di kelas. Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, pembelajar 

harus mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan media pembelajaran baik 

sebagai alat bantu pengajaran maupun sebagai pendukung agar materi/isi 

pelajaran semakin jelas dan dengan mudah dapat dikuasai pembelajar. 

Media video pembelajaran cocok digunakan untuk mengatasi masalah 

tersebut, karena dengan menggunakan media video pembelajaran, materi yang 

bersifat imajinasi atau abstrak dapat dimunculkan atau dihadirkan dengan lebih 

nyata dan jelas, sehingga siswa akan lebih mudah dalam menyerap atau 

memahami materi yang diajarkan. Dengan pemahaman materi yang baik, 

diharapkan pembelajaran menggunakan media video pembelajaran akan 

meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi dasar tune-up mesin EFI. 

F. HIPOTESIS 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

Ha : Ada peningkatan hasil belajar siswa SMK kelas XI TKR pada kompetensi 

dasar tune-up mesin EFI setelah menggunakan media video pembelajaran..
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

eksperimen, menurut Arikunto (2010:9) penelitian eksperimen adalah suatu cara 

untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan 

oleh peneliti dan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor faktor 

lain yang mengganggu. Eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk 

melihat akibat suatu perlakuan. 

Rancangan yang digunakan penelitian ini adalah “Control Group Pretest-

Posttest Design” digambarkan pada tabel 1: 

Tabel 1.Control Group Pretest-Posttest Design 

Group Pre-test Treatmen Post-test 

Kontrol 

Eksperimen 

K1 X1 K2 

E1 X2 E2 

 

Keterangan : 

E1= simboltes awal untuk kelompok eksperimen 

K1= simboltes awal untuk kelompok kontrol 

X1 = perlakuanberupa pembelajaran menggunakan video 

pembelajaran pada kelompok eksperimen 

X2 = perlakuan berupa pembelajaran ceramah biasa pada kelompok   

kontrol 

E2= simbol tes akhir untuk kelompok eksperimen 

K2= simbol tes akhir untuk kelompok control 
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 Langkah-langkah penelitian dapat dilihat dari alur penelitian sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur penelitian 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

MenurutSamsudi (2009:40) populasi adalah seluruh anggota kelompok yang 

sudah ditentukan karakteristiknya dengan jelas, baik itu kelompok orang,obyek 

atau kejadian.Populasi penelitian ini adalah siswa XI TKR di SMK Gajah Mada 

Purwodadi yang mengikuti pelajaran tune-up mesin EFI.Dari data yang diperoleh 

siswa XI TKR di SMK Gajah Mada Purwodadi terdapat tiga kelas yang 

mengambil jurusan TKR dengan masing-masing kelasnya terdiri dari 26 siswa. 

2. Sampel  

Menurut Arikunto (2010:174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti.Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga 

diperoleh sampel (contoh) yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh, atau 

dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. 

Diambil dua kelas sebagai sampel untuk memudahkan dalam pembelajaran, 

pengambilan sampel dilakukan secara Random Sampling yaitu mengambil dua 

kelas secara acak dari populasi dengan cara diundi. Peneliti membuat gulungan 

kertas sebanyak jumlah kelas yaitu ada tiga kelas. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah sebagai segala sesuatu yang akan menjadi obyek 

penelitian (Samsudi, 2009: 9).vriabel dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

siswa pada kompetensi dasar tune-up mesin EFI tipe 1TR-FE dengan merdia 

video pembelajaran. 



18 

 

 
 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data penelitian, banyak metode yang bisa 

digunakan.Untuk mencapai tujuan penelitian dibutuhkan data yang berhubungan 

dengan obyek untuk mencari jawaban dari permasalahan.Untuk  mendapatkan 

hasil data penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi observasi dan metode tes. 

1. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai daftar nama-nama siswa yang 

akan menjadi sampel. 

2. Metode Test 

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

yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, intelegensi, atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument merupakan alat yang digunakan untuk menentukan data dan 

pengambilan data. Untuk instrument yang digunakan untuk membantu penelitian 

yaitu media video pembelajaran tune-up mesin EFI.. Sedangkan untuk pembuatan 

media video pembelajaran tune-up mesin EFI bekerja sama dengan beberapa 

teman yang sudah ahli dalam bidangnya agar dapat menghasilkan media film 

yang berkualitas. Skenario dalam pembuatan media video pembelajaran ini dibuat 
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berdasarkan indikator pada kompetensi dasar tune-up mesin EFI.Skenario media 

video tune-up mesin EFI dapat dilihat pada lampiran 21. 

Sebelum digunakan dalam penelitian media video tersebut diuji 

kelayakannya kepada para ahli yang telah berkompeten pada bidangnya.Media 

diujikan kepada tiga orang ahli yaitu, ahli media (Pusat Pengembangan Media 

UNNES), dan ahli materi (guru).Kedua ahli tersebut diberikan angket penilaian 

dengan alternatif jawaban A (sangat tidak baik), B (tidak baik), C (cukup baik), D 

(baik), dan E (sangat baik).Dari ketika ahli rata-rata memberikan penilaian D 

(baik) sehingga media video tune-up mesin EFI dinyatakan layak.Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada lampiran 22 dan 23. 

Mengingat ini sebenarnya adalah mata pelajaran praktek, pengambilan data 

seharusnya menggunakan model job sheet.Namun dikarenakan waktu penelitian 

yang diberikan oleh sekolah kepada penulis terbatas, untuk pengambilan data 

penulis gunakan tes pilihan ganda. Tetapi kolom penilaian test yang berupa job 

sheet juga sudah disertakan pada lampiran. Untuk test pilihan ganda terdiri dari 40 

butir soal dan disediakan empat alternatif jawaban, yaitu A, B, C, D. Kisi-kisi dari 

tes uji coba instrumen kompetensi dasar tune-up  motor diesel dapat dilihat pada 

lampiran 3. 

F. Analisis Instrument Penelitian 

Setelah perangkat tes disusun, maka soal tersebut diuji cobakan dan hasilnya 

dicatat dengan cermat.Dalam hal ini uji coba dilakukan pada siswa kelas XII TKR 

yang sudah mendapatkan pembelajarantune-up mesin EFI. Setelah itu soal-soal 

dianalisa untuk mengetahui soal-soal tersebut valid dan reliabel  
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1. Validitas Instrument Test 

Untuk mencari validitas instrumen soal tes digunakan validitas product 

moment.  Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

 

     (Arikunto,2010: 213) 

Keterangan :   

rxy :    Koefisien korelasi antara X dan Y 

ΣXY :    Jumlah perkalian skor item X dan Y 

X :    Jumlah skor item X 

Y :    Jumlah skor item Y 

N :    Jumlah responden 

ΣX
2
 :    Jumlah kuadrat skor item X 

ΣY
2
 :    Jumlah kuadrat skor item Y 

Dimana butir-butir soal yang disyaratkan harus memiliki validitas butir> 0,30 

dan butir-butir soal yang memiliki validitas butir< 0.30 dinyatakan gugur  (Lubis, 

2008: 59) 

Tabel 2. Butir Soal yang Valid dan Tidak Valid 

Validitas No Soal Jumlah 

Butir valid 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 

38,39, 40 

30 

Butir tidak 

valid 
4, 5, 9, 13, 23, 24, 26, 29, 32, 35 10 

 

2. Reliabelitas  

Untuk mengetahui soal instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data maka soal itu perlu diuji. Reliabilitas yang digunakan 
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dalam penelitian  ini adalah reliabilitas dengan rumus KR-21, alasan penggunaan 

rumus ini adalah karena rumus KR-21 digunakan untuk tes item pilihan ganda dan 

cenderung memberikan harga yang lebih tinggi dari pada KR-20, rumus K-R 21 

yaitu : 

11r  = 








1n

n












 


2

)(
1

tnS

MnM
(Arikunto, 2012: 117) 

Keterangan: 

r11 : reliabilitas instrumen (satu tes penuh) 

n : banyaknya butir soal 

2

tS  : varians total 

M : skor rata-rata    

Kriteria  yang digunakan untuk menetapkan reliabilitas instrumen yang 

dianggap handal adalah koefesian reliabilitas > 0,7 (Lubis, 2008:59). 

Berdasarkan data hasil perhitungan dengan rumus KR-21  soal uji instrumen 

mempunyai nilai 0,924. Karena reliabilitas = 0,924 > kriteria = 0,7 maka soal 

instrumen tersebut cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Tahap Awal 

Sebelum perlakuan diberikan kepada kelompok eksperimen, kedua kelompok 

diberikan tes awal (pre-test) terlebih dahulu.Pre-test ini digunakan untuk 

mengetahui kemampuan awal dari kelompok yang akan diberi pembelajaran 

menggunakan media video (kelompok eksperimen) dan kelompok yang tidak 
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diberi pembelajaran media video tersebut (kelompok kontrol). Hasil pengukuran 

pre-test yang dilakukan pada kedua kelompok tersebut diharapkan dapat 

menunjukkan bahwa kedua kelompok mempunyai kemampuan awal yang tidak 

berbeda.Uji yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kemampuan awal kedua 

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

 

 

 

    (Sudjana, 2005: 239) 

Keterangan: 

   : Rerata kelompok eksperimen 

   : Rerata kelompok kontrol 

n1  : Jumlah subjek kelompok eksperimen 

n2  : Jumlah subjek kelompok kontrol  

S  : Simpangan 

Hipotesisyang dicari adalah tidak ada perbedaan hasil pre-test antara kelas 

kontrol dengan kelas eksperimen dan hipotesis nol diterima   jika -ttabel  ≤ thitung ≤ 

ttabel. 

2. Analisis Tahap Akhir 

Setelah diberikan perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol 

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

eksperimen maupun kelas kontrol.Dari data hasil belajar tersebut kemudian 
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dianalisis dan dibandingkan untuk mengetahui mana yang hasilnya lebih baik 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Analisis data yang digunakan adalah: 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar peningkatan hasil belajar saat menggunakan metode ceramah biasa 

dengan menggunakan media video. Untuk tujuan tersebut, maka akan 

dibandingkan rata-rata hasil belajar dari kedua metode tersebut dengan 

menggunakan rumus:                              

     

 

(Sudjana,2005:70) 

 

Keterangan :  

    = Mean/nilai rata-rata 

fi  = Frekuensi kelas 

xi  = tanda kelas interval 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data terdistribusi 

secara normal atau tidak. Untuk mengetahui distribusi data yang diperoleh 

dilakukan uji normalitas dengan rumus Chi-kuadrat. 

 

 

   (Sudjana, 2005:273) 
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Keterangan: 

X² : Chi-kuadrat 

Oi : Frekuensi pengamatan 

Ei : Frekuensi yang diharapkan 

K  : banyaknya kelas interval 

Selanjutnya harga X
2

data yang diperoleh dibandingkan dengan X
2

tabel dengan 

(dk) = k - 3 dan taraf signifikan 0,05. distribusi data yang diuji akan berdistribusi 

normal jika X
2

data<X
2

tabel. 

c. Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol mempunyai tingkat varians yang sama atau tidak, sehingga 

dapat digunakan untuk menentukan rumus uji hipotesis yang akan digunakan. 

Rumus yang digunakan untuk uji homogenitas adalah: 

 

 

Dengan kriteria pengujiannya : jika 
 21 ,

2

1
vv

hitung FF


 , α = 5%, maka dapat 

dikatakan kedua kelompok kesamaan varians (Sudjana, 2005: 250). 

d. Uji Hipotesis 

Uji dua pihak : Uji t 

Sesuai dengan hipotesis, maka teknik analisis yang dapat digunakan adalah 

uji t satu pihak untuk mengetahui perbandingan hasil belajar danpembelajaran 

mana yang lebih baik. Rumus yang digunakan sebagai berikut:  

     

kecilVariansTer

besarVariansTer
F 
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  (Sudjana, 2005:239) 

Keterangan: 

  : Rerata kelompok eksperimen 

  : Rerata kelompok kontrol 

n1 : Jumlah subjek kelompok eksperimen 

n2 : Jumlah subjek kelompok kontrol  

S : Simpangan 

Hipotesis yang diuji adalah: penggunaan media video 

pembelajarandapatmeningkatkan hasil belajar kompetensi dasar tune-up sistem 

EFI. 

Pernyataan uji analisis uji t-test (Sudjana, 2005:239) adalah hipotesis 

diterima   jika   thitung  ≥t1-½α dengan   derajat  kebebasan     (dk) = (n1+n2-2). 

e. Perhitungan Presentase Peningkatan Hasil Belajar 

Setelah diketahui hasil pre test dan post test antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen, maka tahap selanjutnya adalah mencari/ menghitung presentase hasil 

peningkatan sebelum dan sesudah penelitian antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Untuk mengetahui persentase peningkatan hasil belajar dari masing - 

masing kelompok dihitung dengan cara sebagai berikut : 

 

  

Keterangan : 

      X1 = Jumlah siswa keseluruhan 

1X

2X
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      X2 = Jumlah siswa yang tidak memenuhi KKM 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil uji t terhadap data hasil belajar kompetensi dasar tune-up 

mesin EFI siswa kelas XITKR di SMK Gajah Mada Purwodadisetelah dilakukan 

pembelajaran menggunakan media vide pembelajaran pada kelompok eksperimen, 

dan pembelajaran powerpoint pada kelompok kontrol diperoleh nilai thitung = 

3.358> ttabel = 1.68 pada 1-α dengan dk = 50. Dengan demikian dapat diputuskan 

bahwa hipotesis yang menyatakan: “Pembelajaran tune-upmesin EFI lebih efektif 

dengan penerapanmedia video pembelajaran daripada menggunakan media 

powerpoint 

Ada peningkatan hasil belajar siswa yang memanfaatkan media video 

pembelajaran sebesar 80,77% dari hasil belajar siswa yang menggunakan 

pembelajaran ceramah sebesar 46,15% dari jumlah siswa yang memenuhi kriteria 

ketuntasan minimum (KKM) yaitu ≥75. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar kompetensi 

dasar tune-upmesin EFI yang menerapkan pembelajaran dengan menggunakan 

media video pembelajaran lebih besar 34,62% dari kelompok kontrol yang 

menggunakan ceramah biasa. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa saran dari penulis yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran kompetensi dasar tune-upmesin EFI sebaiknya menggunakan 

media video pembelajaran, karena telah terbukti meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

2. Kepada para pengajar disarankan untuk menerapkan pembelajaran dengan 

menggunakan media video pembelajaran karena sudah terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Perlu diadakan penelitian lanjutan untuk populasi yang lebih besar dengan  

kondisi kelas yang beragam sehingga simpulan penelitian dapat berlaku untuk 

lingkup yang lebih luas. 
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Lampiran 1. Silabus 
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Lampiran 2. Daftar Nama SiswaUji coba 

DAFTAR PESERTA UJI COBA  

SMK GAJAH MADA PURWODADI 

NO NAMA KODE 

1 MASUDI UC-1 

2 BUDI SANTOSO UC-2 

3 YOGA ARIF INDRIYANTO UC-3 

4 YOGA PRASETYA UC-4 

5 AAS PRABOWO UC-5 

6 ANDIK DIAN IRAWAN UC-6 

7 DENY PRADANA UC-7 

8 DIAN SETYO BUDI UC-8 

9 JONI NUROH AJI UC-9 

10 KUMAEDI UC-10 

11 KUWAT SETIYONO UC-11 

12 M. IQBAL ADI SURYONO UC-12 

13 MUHAMMAD SURYA FEBRIYANTO UC-13 

14 MUH IRCHAN QOIRUDIN UC-14 

15 MUHAMMAD ABDUL BASRI UC-15 

16 M. FRANDIKA JIAN SANTANA UC-16 

17 NANANG ARINDA WAHYU SETYAJI UC-17 

18 RIDWAN EDI SAPUTRO UC-18 

19 RIYAN HANDOKO UC-19 

20 RIZA IRFANSAH UC-20 

21 SLAMET UC-21 
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22 SONY AMIN FRASTIKO UC-22 

23 WAHYU ROMAS TONI UC-23 

24 DEDI WITJAYANTO UC-24 

25 MUHAMMAD ILHAM UC-25 

26 ANDREW ALIFIA BUDIMAN UC-26 

 

Lampiran 3. Kisi Kisi Soal Uji Coba 

 

 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

Kompetensidasar indikator C1 C2 C3 C4 C5 C6 Jumlahbutirsoal 

 

 

 

 

Tune Up mesin 

EFI (1TR-FE) 

Siswa memahami 

tune up mesin EFI 

1 2 7 8 15 40 6 

Siswa dapat 

memeriksa system 

pendinginpadamobil 

bermesin EFI 

 12 13 21  28 4 

Siswa dapat 

memeriksa system 

pelumasan 

padamobil bermesin 

EFI 

10,29 30  31 35  5 

Siswa dapat 

memeriksa sistem 

baterai pada mobil 

bermesin EFI. 

37 18,33 19   20 5 

Siswa dapat 

memeriksa system 

pembakaran 

padamobil bermesin 

EFI. 

3  5,6 16 23 36 6 

Siswa dapat 

memeriksa sistem 

 9 4 11 14,17 39 6 
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aliran udara pada 

mobil bermesin EFI 

Siswa dapat 

memeriksa sistem 

pengapian pada 

mobil bermesin EFI 

34 22  32   3 

Siswa dapat 

melakukan scanning 

menggunakan 

scanner universal 

atau khusus 

pabrikan 

24,26  25 38  27 5 

 Jumlahbutirsoal 8 7 7 7 5 6 40 

Keterangan: 

C1= Pengetahuan  C3= Aplikasi   C5= Sintesis 

C2= Pemahaman  C4= Analisis   C6= Evaluasi 

 

Lampiran 4.Soal Uji Instrumen 

Jenjang Pendidikan             : Sekolah Menengah Kejuruan 

Progam keahlian  : Teknik Kendaraan Ringan 

Mata Pelajaran : Pemeliharaan Mesin EFI 

Waktu   : 60 Menit  

Jenis soal   : Pilihan Ganda 

Jumlah Soal  : 40 Soal 

Hari / Tanggal  :  

 

PETUNJUK UMUM  

   1. Tulislah nama dan kelas pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

   2. Jumlah soal sebanyak 40 butir dan semua harus dijawab  

   3. Laporkan kepada pengawas bila ada tulisan yang kurang jelas atau rusak 

 4. Apabila ada jawaban yang dianggap salah dan ingin memperbaikinya dengan 

cara sebagai berikut : 

       A   B   C D diperbaikimenjadi   A B  C  D   

   5. Perbaikanjawabanhanyadiperbolehkan paling banyak 2 kali setiapsoal.                                                                                                             

 

Soal : 

1. Yang dimaksud dengan tune up adalah? 

a. menyetel pengapian dan putaran rpm agar sesuai standart 

b. mengganti komponen-komponen dengan part yang asli/orisinil 
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c. penyetelankembalimesinkendaraan agar dapatkembaliataumendekati 

kondisikerja optimum. 

d. membongkar seluruh engine untuk menggantinya dengan komponen 

yang baru. 

2. Bahan bakar yang digunakan dalam proses pembakaran mesin EFI tipe 

1TR-FE adalah? 

a. bensin 

b. solar 

c. minyak tanah 

d. avtur 

3. Sistem pada mesin bensin yang menentukan bahan bakar yang optimal 

(tepat) adalah  

a. Sistem EFI 

b. Sistem ECU 

c. Sistem EDIC 

d. Sistem injeksi 

4. Pada  air flow meter, udara yang diukur alat pengukur (measuring plate) 

dikonversikan menjadi output voltage oleh? 

a. Potensiometer 

b. Vacum sensor 

c. Thermistor 

d. Throttle position sensor 

5. Pada sistem bahan bakar EFI komponen-komponen yang dibutuhkan 

untuk memompa bahan bakar adalah. . . 

a. Deliveri Pipe, air flow meter dan ECU 

b. ECU,Electric pump dan Fuel Pipe 

c. Fuel Pump,air flow meter dan ECU 

d. Presurre Regulator,ECU dan air intake chamber 

6. gambar di samping adalah komponen dari sitem bahan 

bakar EFI yang berfungsi untuk. . . 

a. Mendeteksi jumlah udara masuk 

b. Mengukur suhu kerja mesin 

c. Menyaring kotoran dari tangki bahan bakar 

d. Menyaring udara masuk 

7. Di bawah ini merupakan sistem pada engine, kecuali... 

a. sistem pelumasan 

b. sistem penginjeksian 

c. sistem bahan bakar 

d. sistem penerangan 

8. Ketika terdengar suara berdecit dari pulley ketika mesin hidup, bagian 

mana yang harus kita periksa? 
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a. persinggungan tali kipas dan rongga pulley 

b. kipas radiator 

c. water pump 

d. reservoir 

9. Saat mesin kondisi dingin (pertama start), dan throttle valve belum 

terbuka, di throttle body udara di-bypass melalui. . . 

a. Air induction sensor 

b. Fast air measuring 

c. Slowport kontrol 

d. Fast idle air kontrol 

10. Ketika memeriksa oli mesin, bagaimana cara kita mengetahui kondisi oli 

tersebut masih dalam keadaan baik? 

a. secara visual warna masih jernih, viskositas masih bagus 

b. oli mesin masih penuh 

c. baru dipakai 1-2 bulan 

d. dari baunya yang masih harum dan harga beli yang mahal. 

11. Untuk membersihkan filter udara dari kotoran, apa yang harus kita 

lakukan? 

a. menyemprot dari bagian dalam ke arah luar. 

b. mengetok-ngetok dengan benda keras. 

c. direndam dalam cairan bahan bakar 

d. ditiup dengan mulut. 

12. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan pada tutup radiator adalah... 

a. hydrometer 

b. water sendimeter 

c. radiator cap tester 

d. pressure plate 

 

13. Radiator, reservoir, water pump dan water jacket adalah komponen pada 

sistem... 

a. sistem pengapian 

b. sistem penginjeksian 

c. sistem pelumasan 

d. sistem pendingin 

14. Intake air temperature sensor bekerja dengan termistor untuk mengukur. . 

. 

a. Jumlah udara masuk 

b. Kecepatan aliran udara 

c. Suhu udara masuk 

d. Volume udara masuk 
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15. Perbedaan yang mendasar antara motor bensin yang 

menggunakankarburatordengansistemInjeksi (EFI) pada 

sistemsuplaivahanbakarnyaterletak pada cara. . . 

a. udara dan vahanbakarnya 

b. Pengaturanvahanbakarnya 

c. MencampurPenempatankomponennya 

d. Kerja dan fungsinya 

16. Pada mesinbensindengansistem EFI, yang 

mengaturputaranstasioner(idle)ádalah. 

a. Manifoldabsolutpressure sensor 

b. Idle actuatorkontrol 

c. Intake air temperatura sensor 

d. Speed sensor 

17. Di bawah ini yang bukan merupakan komponen dari sistem induksi udara 

pada EFI adalah. .  

a. Air valve 

b. Throttle body 

c. Air intake chamber 

d. Pulsation damper 

18. Pada saat memeriksa berat jenis larutan elektrolit pada baterai kita 

menggunakan? 

a. Hydrometer 

b. Multimeter 

c. Water tester 

d. Ampere meter 

19. Ketika kita melakukan pemeriksaan tegangan baterai dan didapat hasil 

pemeriksaannya 11,78 volt berarti? 

a. Baterai dalam keadaan baik 

b. Baterai full charge 

c. Baterai perlu di charge 

d. Baterai rusak 

20. Ketika baterai mengalami drop, akibat yang ditimbulkan pada pompa 

bahan bakar adalah? 

a. Pompa tetap bekerja normal 

b. Tekanan pompa berkurang 

c. Pompa memberikan tekanan lebih besar 

d. Pompa tidak dapat bekerja karena tidak mendapat tegangan 

21. Raditor, selang, thermostat, kipas adalah macam-macam komponen pada 

sistem? 

a. Pendingin 

b. Pengapian 
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c. Pemindah daya 

d. Bahan bakar 

22. Ketika melakukan servis dan mendapati busi pada 

keadaan seperti ini, apa yang sebenarnya terjadi? 

a. Oli masuk ke ruang bakar 

b. Bensin boros 

c. Terjadi kompresi yang berlebihan 

d. Mobil dipacu terlalu kencang 

23. Alat yang digunakan untuk mengukur celah busi adalah? 

a. Dial gauge 

b. Thickness gauge 

c. Cylinder bore gauge 

d. Avo meter 

24. Ketika kita sudah melakukan serangkaian perbaikan/servis pada mobil, 

untuk mengecek dan memastikan semua komponen telah bekerja secara 

maksimal kita harus melakukan? 

a. Final chek dengan scanner. 

b. Mencoba di jalan raya 

c. Langsung serahkan pada konsumen 

d. Cukup dilihat sekilas 

25. Ketika kita melakukan servis dan ternyata lampu MIL pada dashboard 

menyala, apa yang terjadi? 

a. Mobil aman saja 

b. Peringatan karena lupa memasang sabuk pengaman 

c. Peringatan karena kurang kencang menutup pintu 

d. Terjadi kerusakan pada salah satu komponen 

26. Untuk melakukan scanner pada mesin 1TR-FE kita menggunakan alat? 

a. AVO meter 

b. Hydrometer 

c. Bateray tester 

d. Intellegent Tester 

27. Ketika kita sudah melakukan reset/ clear DTC tetapi masih muncul data, 

apa yang harus kita lakukan? 

a. Melakukan proses servis dari awal 

b. Melakukan kembali scan data 

c. Memeriksa sensor yang muncul pada scanner 

d. Melakukan reset pada mobil 
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28. Untuk mengetahui kebocoran pada sistem pendingin kita memberikan 

tekanan sebesar? 

a. 1,2 kg/cm3 

b. 0,5 kg/cm3 

c. 0,6 kg/cm3 

d. 1,5 kg/cm3 

29. Pada gambar di samping, komponen 

yang juga harus diganti ketika 

melakukan penggantian oli adalah? 

a. 3 

b. 4 

c. 6 

d. 2 

 

30. Nomor 1,2,3 dan 4 secara berurutan 

pada gambar di samping adalah? 

a. Check valve, element, case, relief 

valve 

b. Check valve, case, element, relief 

valve 

c. Relief valve, check valve, 

element, case 

d. Case, element, check valve, relief 

valve 

31. Cara mengetahui volume dari minyak pelumas pada mesin adalah? 

a. Melihat pada chop stick oli apakah masih dalam batas yang diijinkan 

b. Melihat secara visual bahwa tidak ada yang rembes 

c. Melihat pada lubang tuang oli 

d. Melihat pada indikator di dashboard 

32. Bila kita menemui suara mesin dalam keadaan pincang, salah satu 

penyebabnya adalah? 

a. Bensin mau habis 

b. Aki tekor 

c. Sistem pengisian terganggu 

d. Ada masalah pada kabel busi/businya 

33. Mengecek tegangan, mengecek berat jenis, mengecek saluran uap adalah 

pemeriksaan pada? 

a. Baterai 

b. Radiator 

c. Busi 
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d. Alternator 

34. Membersihkan elektroda, menyetel celah adalah salah satu perawatan pada 

a. Brus 

b. Katup 

c. Busi 

d. Platina 

35. Syarat oli mesin yang baik adalah? 

a. Kekentalan stabil  terhadap pengaruh suhu 

b. Encer 

c. Mudah larut 

d. Bening 

36. Bila dijumpai bensin tidak mengalir dari tangki bahan bakar, salah satu 

penyebabnya adalah? 

a. Pompa bahan bakar rusak 

b. Bensin volume kurang 

c. Saringan bahan bakar tersumbat 

d. Aki drop 

37. Bila alternator terjadi kerusakan, maka yang akan terjadi adalah? 

a. Pengapian menjadi kacau 

b. Sistem bahan bakar terganggu 

c. Bensin telat masuk ke ruang bakar 

d. Tegangan aki tidak dapat terisi 

38. Untuk mengetahui semua kerja komponen pada kendaraan, apa yang harus 

kita lakukan dengan scanner? 

a. Melakukan reset 

b. Clear history 

c. Masuk ke filesafe 

d. Masuk ke menu parameter 

39. Pada saat melakukan pembersihan pada filter udara, arah semprotan dari 

angin kompresor yang benar adalah? 

a. Dari dalam, luar, dalam saringan udara 

b. Dari luar, dalam, luar saringan udara 

c. Dari luar, luar , dalam saringan udara 

d. Dari luar, luar dan dalam saringan udara 

40. Mengapa kita harus melakukan servis berkala? 

a. Agar kerja dari komponen di mesin selalu optimal 

b. Agar tetap baru 

c. Agar tetap mendapat garansi dari ATPM 

d. Untuk menjaga harga jual kembali 
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Lampiran 5. Kunci JawabanUji Instrumen 

KUNCI JAWABAN UJICOBA 

1. C 

2. A 

3. A 

4. A 

5. B 

6. C 

7. D 

8. A 

9. D 

10. A 

11. A 

12. C 

13. D 

14. C 

15. C 

16. B 

17. D 

18. A 

19. C 

20. D 

21. A 

22. A 

23. B 

24. A 

25. D 

26. C 

27. C 

28. A 

29. C 

30. A 

31. A 

32. D 

33. A 

34. C 
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35. A 

36. A 

37. D 

38. D 

39. A 

40. A 

Lampiran 6. Analisis Validitas, Daya Pembeda, Tingkat Kesukaran dan Reabilitas Soal 
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Lampiran 7. Daftar Nama Siswa Kelas Eksperimen 

DAFTAR NAMA KELAS EKSPERIMEN 

SMK GAJAH MADA PURWODADI 

 

NO NAMA KODE 

1 AHMAD ASHARI E-1 

2 AHMAD SUPRIYADI E-2 

3 ANDYKA BENNY MAHBUB E-3 

4 ARI CIPTA JUANGGA E-4 

5 ARIF BAGAS AGUS SAPUTRA E-5 

6 BAMBANG SUTRISNO E-6 

7 DANDI SUTRISNO E-7 

8 DIKI ADI SAPUTRO E-8 

9 FAJAR MUSTAIM E-9 

10 HERU DWI PRASETYO E-10 

11 HERU NOVI ERANTO E-11 

12 HERU PURWANTO E-12 

13 IKROM WIBISONO E-13 

14 IVAN ARI SETYAWAN E-14 

15 LILIF AHMAD FAUZI E-15 

16 MIFTAKUL MUNIR E-16 

17 ROFI’IN E-17 

18 RURY EFFENDY E-18 

19 SANGGAR SAKTI AJI SANJAYA E-19 

20 SENO AJI PRAYITNO E-20 

21 SONI SEPTIAWAN E-21 

22 SUBEKTI NUR UTOMO E-22 

23 SUJARWANTO E-23 

24 SUGENG BUDIARTO E-24 

25 TEGUH SAPUTRO E-25 

26 WAHYU ERI PRASETYO E-26 
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Lampiran 8. Daftar Nama Siswa Kelas Kontrol 

 

 

DAFTAR NAMA KELAS KONTROL 

SMK GAJAH MADA PURWODADI 

 

NO. NAMA KODE 

1. ABDI MAULANA K-1 

2. ADLAN IMAMI K-2 

3. AJI PRANOTO K-3 

4. AKHMAD HASAN FAJRI K-4 

5. AKHMAD RIYADI K-5 

6. ALI MA'RUP K-6 

7. AQIL MARGHUBI K-7 

8. BAYU PURNOMO K-8 

9. EKO DODI SETIAWAN K-9 

10. HIMAWAN SUGIARTO K-10 

11. IBNU ALI HUSNI K-11 

12. IQBAL HIDAYATULLOH K-12 

13. KHERUL AMIN K-13 

14. MAHARDIKA SUKARNO PUTRA K-14 

15. MOH. KHAERUDIN K-15 

16. MOH. NASIRUDIN K-16 

17. MOHAMMAD FAIZAL ARIFI K-17 

18. MU'AS ARROYSI K-18 

19. MUHAMAD HELMI AZROR AZIZ K-19 

20. MUKHAMAD AGUS SALIM K-20 

21. MUKHAMAD SUTIYOSO K-21 

22. MUSFIQ AMRULLAH K-22 

23. NARAS AJI W. K-23 

24. RIFQI FAWWAZ K-24 

25. RIZA SETIAWAN K-25 

26. RUDIARTO K-26 
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Lampiran 9. Soal Pre-test dan Post-test 

  

Jenjang Pendidikan             : Sekolah Menengah Kejuruan 

Progam keahlian  : Teknik Kendaraan Ringan 

Mata Pelajaran : Pemeliharaan Mesin EFI 

Waktu   : 60 Menit  

Jenis soal   : Pilihan Ganda 

Jumlah Soal  : 40 Soal 

Hari / Tanggal  :  

 

PETUNJUK UMUM  

   1. Tulislah nama dan kelas pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

   2. Jumlah soal sebanyak 40 butir dan semua harus dijawab  

   3. Laporkan kepada pengawas bila ada tulisan yang kurang jelas atau rusak 

 4. Apabila ada jawaban yang dianggap salah dan ingin memperbaikinya dengan 

cara sebagai berikut : 

       A   B   C D diperbaikimenjadi   A B  C  D   

   5. Perbaikanjawabanhanyadiperbolehkan paling banyak 2 kali setiapsoal.                                                                                                             

 

Soal : 

 

1. Ketika kita melakukan pemeriksaan tegangan baterai dan didapat hasil 

pemeriksaannya 11,78 volt berarti? 

a. Baterai dalam keadaan baik 

b. Baterai full charge 

c. Baterai perlu di charge 

d. Baterai rusak 

2. Ketika baterai mengalami drop, akibat yang ditimbulkan pada pompa 

bahan bakar adalah? 

a. Pompa tetap bekerja normal 

b. Tekanan pompa berkurang 

c. Pompa memberikan tekanan lebih besar 

d. Pompa tidak dapat bekerja karena tidak mendapat tegangan 

3. Raditor, selang, thermostat, kipas adalah macam-macam komponen pada 

sistem? 

a. Pendingin 



60 

 

 

 
 

b. Pengapian 

c. Pemindah daya 

d. Bahan bakar 

4. Ketika melakukan servis dan mendapati busi pada 

keadaan seperti ini, apa yang sebenarnya terjadi? 

a. Oli masuk ke ruang bakar 

b. Bensin boros 

c. Terjadi kompresi yang berlebihan 

d. Mobil dipacu terlalu kencang 

5. Ketika kita melakukan servis dan ternyata lampu MIL pada dashboard 

menyala, apa yang terjadi? 

a. Mobil aman saja 

b. Peringatan karena lupa memasang sabuk pengaman 

c. Peringatan karena kurang kencang menutup pintu 

d. Terjadi kerusakan pada salah satu komponen 

6. Ketika kita sudah melakukan reset/ clear DTC tetapi masih muncul data, 

apa yang harus kita lakukan? 

a. Melakukan proses servis dari awal 

b. Melakukan kembali scan data 

c. Memeriksa sensor yang muncul pada scanner 

d. Melakukan reset pada mobil 

7. Perbedaan yang mendasar antara motor bensin yang 

menggunakankarburatordengansistemInjeksi (EFI) pada 

sistemsuplaivahanbakarnyaterletak pada cara. . . 

a. udara dan vahanbakarnya 

b. Pengaturanvahanbakarnya 

c. MencampurPenempatankomponennya 

d. Kerja dan fungsinya 

8. Pada mesinbensindengansistem EFI, yang 

mengaturputaranstasioner(idle)ádalah. 

a. Manifoldabsolutpressure sensor 

b. Idle actuatorkontrol 

c. Intake air temperatura sensor 

d. Speed sensor 

9. Di bawah ini yang bukan merupakan komponen dari sistem induksi udara 

pada EFI adalah. .  

a. Air valve 

b. Throttle body 

c. Air intake chamber 

d. Pulsation damper 
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10. Pada saat memeriksa berat jenis larutan elektrolit pada baterai kita 

menggunakan? 

e. Hydrometer 

f. Multimeter 

g. Water tester 

h. Ampere meter 

11. Untuk mengetahui kebocoran pada sistem pendingin kita memberikan 

tekanan sebesar? 

a. 1,2 kg/cm3 

b. 0,5 kg/cm3 

c. 0,6 kg/cm3 

d. 1,5 kg/cm3 

 

 

 

 

12. Nomor 1,2,3 dan 4 secara berurutan 

pada gambar di samping adalah? 

a. Check valve, element, case, relief 

valve 

b. Check valve, case, element, relief 

valve 

c. Relief valve, check valve, 

element, case 

d. Case, element, check valve, relief 

valve 

13. Cara mengetahui volume dari minyak pelumas pada mesin adalah? 

a. Melihat pada chop stick oli apakah masih dalam batas yang diijinkan 

b. Melihat secara visual bahwa tidak ada yang rembes 

c. Melihat pada lubang tuang oli 

d. Melihat pada indikator di dashboard 

14. Mengecek tegangan, mengecek berat jenis, mengecek saluran uap adalah 

pemeriksaan pada? 

a. Baterai 

b. Radiator 

c. Busi 

d. Alternator 
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15. Yang dimaksud dengan tune up adalah? 

a. menyetel pengapian dan putaran rpm agar sesuai standart 

b. mengganti komponen-komponen dengan part yang asli/orisinil 

c. penyetelankembalimesinkendaraan agar dapatkembaliataumendekati 

kondisikerja optimum. 

d. membongkar seluruh engine untuk menggantinya dengan komponen 

yang baru. 

16. Bahan bakar yang digunakan dalam proses pembakaran mesin EFI tipe 

1TR-FE adalah? 

a. bensin 

b. solar 

c. minyak tanah 

d. avtur 

17. Sistem pada mesin bensin yang menentukan bahan bakar yang optimal 

(tepat) adalah  

a. Sistem EFI 

b. Sistem ECU 

c. Sistem EDIC 

d. Sistem injeksi 

18. gambar di samping adalah komponen dari sitem bahan 

bakar EFI yang berfungsi untuk. . . 

a. Mendeteksi jumlah udara masuk 

b. Mengukur suhu kerja mesin 

c. Menyaring kotoran dari tangki bahan bakar 

d. Menyaring udara masuk 

19. Di bawah ini merupakan sistem pada engine, kecuali... 

a. sistem pelumasan 

b. sistem penginjeksian 

c. sistem bahan bakar 

d. sistem penerangan 

20. Ketika terdengar suara berdecit dari pulley ketika mesin hidup, bagian 

mana yang harus kita periksa? 

a. persinggungan tali kipas dan rongga pulley 

b. kipas radiator 

c. water pump 

d. reservoir 

21. Membersihkan elektroda, menyetel celah adalah salah satu perawatan pada 

a. Brus 

b. Katup 

c. Busi 

d. Platina 



63 

 

 

 
 

22. Bila dijumpai bensin tidak mengalir dari tangki bahan bakar, salah satu 

penyebabnya adalah? 

a. Pompa bahan bakar rusak 

b. Bensin volume kurang 

c. Saringan bahan bakar tersumbat 

d. Aki drop 

23. Bila alternator terjadi kerusakan, maka yang akan terjadi adalah? 

a. Pengapian menjadi kacau 

b. Sistem bahan bakar terganggu 

c. Bensin telat masuk ke ruang bakar 

d. Tegangan aki tidak dapat terisi 

24. Untuk mengetahui semua kerja komponen pada kendaraan, apa yang harus 

kita lakukan dengan scanner? 

a. Melakukan reset 

b. Clear history 

c. Masuk ke filesafe 

d. Masuk ke menu parameter 

25. Pada saat melakukan pembersihan pada filter udara, arah semprotan dari 

angin kompresor yang benar adalah? 

a. Dari dalam, luar, dalam saringan udara 

b. Dari luar, dalam, luar saringan udara 

c. Dari luar, luar , dalam saringan udara 

d. Dari luar, luar dan dalam saringan udara 

26. Mengapa kita harus melakukan servis berkala? 

a. Agar kerja dari komponen di mesin selalu optimal 

b. Agar tetap baru 

c. Agar tetap mendapat garansi dari ATPM 

d. Untuk menjaga harga jual kembali 

27. Ketika memeriksa oli mesin, bagaimana cara kita mengetahui kondisi oli 

tersebut masih dalam keadaan baik? 

a secara visual warna masih jernih, viskositas masih bagus 

b oli mesin masih penuh 

c baru dipakai 1-2 bulan 

d dari baunya yang masih harum dan harga beli yang mahal. 

28. Untuk membersihkan filter udara dari kotoran, apa yang harus kita 

lakukan? 

a. menyemprot dari bagian dalam ke arah luar. 

b. mengetok-ngetok dengan benda keras. 

c. direndam dalam cairan bahan bakar 

d. ditiup dengan mulut. 
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29. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan pada tutup radiator adalah... 

a. hydrometer 

b. water sendimeter 

c. radiator cap tester 

d. pressure plate 

30. Intake air temperature sensor bekerja dengan termistor untuk mengukur. .  

a. Jumlah udara masuk 

b. Kecepatan aliran udara 

c. Suhu udara masuk 

d. Volume udara masuk 
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Lampiran 10. Kunci Jawaban Soal pre-test dan post-test 

 

KUNCI JAWABAN 

 

1. C 

2. D 

3. A 

4. A 

5. D 

6. C 

7. C 

8. B 

9. D 

10. A 

11. A 

12. A 

13. A 

14. A 

15. C 

16. A 

17. A 

18. C 

19. D 

20. A 

21. C 

22. A 

23. D 

24. D 

25. A 

26. A 

27. A 

28. A 

29. C 

30. C 
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Lampiran 11. Data Hasil Pre-test dan Post-test Kelompok Eksperimen 

 

 

 

 

Nilai Kategori Nilai Kategori

1 E-01 37 Tidak 80 Tuntas

2 E-02 43 Tidak 83 Tuntas

3 E-03 43 Tidak 80 Tuntas

4 E-04 53 Tidak 63 Tidak

5 E-05 50 Tidak 87 Tuntas

6 E-06 57 Tidak 83 Tuntas

7 E-07 47 Tidak 67 Tidak

8 E-08 40 Tidak 77 Tuntas

9 E-09 37 Tidak 90 Tuntas

10 E-10 50 Tidak 83 Tuntas

11 E-11 47 Tidak 87 Tuntas

12 E-12 57 Tidak 80 Tuntas

13 E-13 60 Tidak 83 Tuntas

14 E-14 37 Tidak 77 Tuntas

15 E-15 40 Tidak 73 Tidak

16 E-16 57 Tidak 90 Tuntas

17 E-17 50 Tidak 80 Tuntas

18 E-18 60 Tidak 80 Tuntas

19 E-19 57 Tidak 80 Tuntas

20 E-20 50 Tidak 87 Tuntas

21 E-21 33 Tidak 80 Tuntas

22 E-22 43 Tidak 80 Tuntas

23 E-23 57 Tidak 90 Tuntas

24 E-24 50 Tidak 87 Tuntas

25 E-25 47 Tidak 70 Tidak

26 E-26 37 Tidak 73 Tidak

1239 Jml Tuntas 2090 Jml Tuntas

47,65 0 80,38 21

33 0,00% 63 80,77%

60 Jml Tidak tuntas 90 Jml Tidak tuntas

66,00 26 48,09 5

8,12 100,00% 6,93 19,23%Standar Deviasi

Jumlah

Rata-rata

Minimal

Maksimal

Varians

DATA HASIL PRE TEST DAN POST TEST KELOMPOK EKSPERIMEN

No. Kode Res
Pre Test Post Test
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Lampiran 12. Data Hasil Pre-test dan Post-test Kelompok Kontrol 

 

 

 

 

Nilai Kategori Nilai Kategori

1 K-01 50 Tidak 73 Tidak

2 K-02 57 Tidak 77 Tuntas

3 K-03 50 Tidak 80 Tuntas

4 K-04 43 Tidak 63 Tidak

5 K-05 40 Tidak 77 Tuntas

6 K-06 53 Tidak 73 Tidak

7 K-07 53 Tidak 70 Tidak

8 K-08 57 Tidak 73 Tidak

9 K-09 43 Tidak 67 Tidak

10 K-10 47 Tidak 77 Tuntas

11 K-11 40 Tidak 73 Tidak

12 K-12 53 Tidak 83 Tuntas

13 K-13 47 Tidak 70 Tidak

14 K-14 40 Tidak 80 Tuntas

15 K-15 47 Tidak 77 Tuntas

16 K-16 57 Tidak 80 Tuntas

17 K-17 53 Tidak 80 Tuntas

18 K-18 47 Tidak 63 Tidak

19 K-19 43 Tidak 73 Tidak

20 K-20 47 Tidak 70 Tidak

21 K-21 33 Tidak 70 Tidak

22 K-22 47 Tidak 73 Tidak

23 K-23 47 Tidak 73 Tidak

24 K-24 43 Tidak 80 Tuntas

25 K-25 47 Tidak 83 Tuntas

26 K-26 43 Tidak 80 Tuntas

1227 Jml Tuntas 1938 Jml Tuntas

47,19 0 74,54 12

33 0,00% 63 46,15%

57 Jml Tidak tuntas 83 Jml Tidak tuntas

35,36 26 30,74 14

5,95 100,00% 5,54 53,85%Standar Deviasi

Varians

Jumlah

Rata-rata

Minimal

Maksimal

DATA HASIL PRE TEST DAN POST TEST KELOMPOK KONTROL

No. Nama
Pre Test Post Test
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Lampiran 13. Uji Normalitas Data Hasil Pre-test Kelompok Eksperimen 
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Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika 
2 < 2 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas =

Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =

Rentang = s =

Banyak kelas = n =

- 2,91

- 2,09

 1,27

- 0,45

- 0,38

- 1,2

2,02

²

Untuk   = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel = 

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal

#### 2

#### 1

#### 4

#### 8

#### 8

#### 3

7,81

7,6646 7,81  

= 7,6646

92,5 1,78 0,4783

0,5500

88 92 87,5 1,06 0,3849 0,0934 2,4278 3 0,1348

0,1480 0,2369 6,1595 883 87 82,5 0,34

0,5756

78 82 77,5 -0,38 0,1736 0,3217 8,3635 8 0,0158

0,3980 0,2243 5,8321 473 77 72,5 -1,10

5,7521

68 72 67,5 -1,83 0,4817 0,0837 2,1771 1 0,6364

0,4982 0,0165 0,4290 263 67 62,5 -2,55

Luas Kls. 

Untuk Z
Ei Oi

(Oi-Ei)²

Ei
Kelas Interval

Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

Peluang 

untuk Z

27 6,93

6 26

UJI NORMALITAS DATA HASIL POST TEST KELOMPOK EKSPERIMEN

90 4,5

63 80,15

Daerah Daerah penolakan 
Ho 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

Fr
e

k
u

en
si

 

Prestasi  Belajar 

 







k

1i i

2
ii2

E

EO
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Lampiran 14. Uji Normalitas Data Hasil Pre-test Kelompok Kontrol 

 

Hipotesis

Ho : Data berdistribusi normal

Ha : Data tidak berdistribusi normal

Pengujian Hipotesis:

Rumus yang digunakan:

Kriteria yang digunakan

Ho diterima jika 
2 < 2 tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal = Panjang Kelas =

Nilai minimal = Rata-rata ( x ) =

Rentang = s =

Banyak kelas = n =

- 1,9 2,17

- 1,24 1,45

 0,58 0,73

- 0,08 0,01

- 0,74 0,71

- 1,4 1,44

2,06 2,16

²

Untuk   = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel = 

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal

#### 2

#### 5

#### 7

#### 4

#### 6

#### 2

7,81

4,1619 7,81  

= 4,1619

86,5 2,16 0,4803

1,1706

83 86 82,5 1,44 0,4192 0,0611 1,5875 2 0,1072

0,2704 0,1489 3,8712 679 82 78,5 0,71

0,9357

75 78 74,5 -0,01 0,0319 0,3022 7,8580 4 1,8942

0,2190 0,1872 4,8662 771 74 70,5 -0,73

0,0011

67 70 66,5 -1,45 0,3925 0,1735 4,5102 5 0,0532

0,4713 0,0788 2,0480 263 66 62,5 -2,17

Luas Kls. 

Untuk Z
Ei Oi

(Oi-Ei)²

Ei
Kelas Interval

Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kls.

Peluang 

untuk Z

20 5,54

6 26

UJI NORMALITAS DATA HASIL POST TEST KELOMPOK KONTROL

83 3,3

63 74,54

Daerah Daerah penolakan 
Ho 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

Fr
e

k
u

en
si

 

Prestasi  Belajar 

Daerah Daerah penolakan 
Ho 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

Fr
e

k
u

en
si

 

Prestasi  Belajar 

Daerah Daerah penolakan 
Ho 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

Fr
e

k
u
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si

 

Prestasi  Belajar 
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Lampiran 15. 

 

Hipotesis

Ho : =

Ha : =

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Ho diterima apabila F < F 1/2 (nb-1):(nk-1)

F 1/2 (nb-1):(nk-1)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

Pada  = 5% dengan:

dk pembilang = nb - 1 = 26 - 1 = 25

dk penyebut = nk -1 = 26 - 1 = 25

F (0.025)(36:36) = F

2,23

F

8,12 5,95

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa data

pre test dari kedua kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda.

1,866
35,36

2,23

1,87

x 47,65 47,19

=
66,00

=

Varians (s2) 65,9954 35,3615

Standart deviasi (s)

Jumlah 1239 1227

n 26 26

UJI HOMOGENITAS VARIANS DATA HASIL PRE TEST ANTARA KELOMPOK 

EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL

s1
2

s2
2

s1
2

s2
2

Sumber variasi
Kelompok            

Eksperimen

Kelompok            

Kontrol

Daerah 
penerimaan 
Ho 

Daerah 
penerimaan 
Ho 

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F 
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Lampiran 16. 
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Hipotesis

Ho : =

Ha : =

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Ho ditolak apabila t > t(1-1/2)(n1+n2-2)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

1 + 1

+ 2

1 1

26 26

Pada 1-½α=1-½.0,05=0,975%dengan dk= 50 diperoleh t (0.975)(50) = 

Karena t berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa tidak

ada perbedaan hasil pre test antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol.

2,01

-2,01 0,234 2,01

= 0,234

7,11888 +

t =
47,65 47,19

26 35,3615
= 7,11888

26
s =

26 65,9954

26

Varians (s2) 65,9954 35,3615

Standart deviasi (s) 8,12 5,95

n 26 26

x 47,65 47,19

Kelompok            

Kontrol

Jumlah 1239 1227

m1 m2

Sumber variasi
Kelompok            

Eksperimen

UJI HOMOGENITAS RATA-RATA  HASIL PRE TEST ANTARA KELOMPOK 

EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL

m1 m2

Daerah 
penerimaan Ho 

Daerah 
penerimaan 

Ho 

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21






   
2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11






ss
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Lampiran 17. 

 

Hipotesis

Ho : =

Ha : =

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Ho diterima apabila F < F 1/2 (nb-1):(nk-1)

F 1/2 (nb-1):(nk-1)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

Pada 1-½α=0,975% dengan:

dk pembilang = nb - 1 = 26 - 1 = 25

dk penyebut = nk -1 = 26 - 1 = 25

F (0.025)(36:36) =

2,23

F

6,93 5,54

Karena F berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa data

pre test dari kedua kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda.

1,56
30,74

2,23

1,56

x 80,38 74,54

=
48,09

=

Varians (s2) 48,09 30,74

Standart deviasi (s)

Jumlah 2090 1938

n 26 26

UJI HOMOGENITAS VARIANS DATA HASIL POST TEST ANTARA KELOMPOK 

EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL

s1
2

s2
2

s1
2

s2
2

Sumber variasi
Kelompok            

Eksperimen

Kelompok            

Kontrol

Daerah 
penerimaan 
Ho 

Daerah 
penerimaan 
Ho 

  terkecilVarians

  terbesarVarians
  F 
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Lampiran 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis

Ho : <

Ha : >

Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

Dimana,

Ho ditolak apabila t > t(1-1/2)(n1+n2-2)

Dari data diperoleh:

Berdasarkan rumus di atas diperoleh:

1 + 1

+ 2

1 1

26 26

Pada 1-α=0,95% dengan dk = 26+26-2 = 50 diperoleh t (0.975)(50) = 

Karena t berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan bahwa ada

perbedaan hasil post  test antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol.

2,01

3,3582,01

= 3,358

6,27792 +

t =
80,38 74,54

26 30,7385
= 6,27792

26
s =

26 48,0862

26

Varians (s2) 48,0862 30,7385

Standart deviasi (s) 6,93 5,54

n 26 26

x 80,38 74,54

Kelompok            

Kontrol

Jumlah 2090 1938

m1 m2

Sumber variasi
Kelompok            

Eksperimen

UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA  HASIL POST TEST ANTARA KELOMPOK 

EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL

m1 m2

Daerah 
penerimaan Ho 

Daerah 
penerimaan 

Ho 

21 n

1

n

1
 s

xx
 t 21






   
2nn

1n1n
  s

21

2
22

2
11
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Lampiran 19 . Alur Pembuatan Video  

 

ALUR PEMBUATAN FILM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan naskah video dan 

materi yang akan disampaikan 

Penentuan lokasi pengambilan 

gambar 

Pengambilan gambar video 

Konsultasi pada pakar pembuatan 

media pembelajaran 

Editing video 

Adobe premiere pro 

Wondershare Video 

Converter Ultimate 

Uji kelayakan video 

video valid 

selesai 



77 

 

 

 
 

Lampiran 20 Naskah Video 

CAMERA SCRIPT 

Progam : Video Pembelajaran  

Title  : TunE–UpMesin EFI Type 1TR-FE (KIJANG INNOVA) 

VISUAL AUDIO 

1. C.U ANC/PRESENTER NARASI : 

Mobil merupakan salah satu alat 

transportasi darat yang penting pada 

saat sekarang ini. Memiliki mobil bagi 

sebagian besar kalangan masyarakat 

bagaikan suatu hal yang pokok,karena 

dapat membantu mereka dalam 

beraktivitas khususnya dalam bekerja 

atau bepergian jarak jauh. Oleh karena 

itu, para produsen dari berbagai merk 

berlomba – lomba untuk menciptakan 

mobil dengan keunggulan dan 

kelebihan masing-masing,  sehingga 

dipasaran jumlah mobil ini sangat 

banyak dan variatif. Tentu saja hal ini 

sangat menguntungkan konsumen 

karena ATPM terus menerus 

mengupdate produk mereka sesuai 

dengan kebutuhan pasar. 

Mobil itu sendiri terbagi menjadi dua 

jenis berdasarkan bahan bakar yang 

dipakai, yaitu mobil berbahan bakar 

solar atau lebih sering disebut dengan 
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mobil bermesin diesel dan mobil 

dengan bahan bakar bensin. Di 

lapangan populasi mobil bermesin 

diesel dengan mobil bermesin bensin 

tidaklah sebanding, di mana jika kita 

bandingkan mobil dengan bahan bakar 

bensin lebih mudah kita jumpai. Hal ini 

berkaitan dengan mainset orang 

kebanyakan jika mobil berbahan bakar 

bensin lebih mudah perawatan dan lebih 

ramah terhadap lingkungan. Dalam 

perkembangannya, mobil berbahan 

bakar bensin mengalami perubahan 

dalam sistem penginjeksian bakar. Dari 

yang semula menggunakan mesin 

dengan sistem penginjeksian bahan 

bakar karburator menjadi mesin dengan 

penginjeksian bahan bakar EFI 

(Electronic Fuel Injection) yang 

bertujuan untuk meminimalkan 

konsumsi bahan bakar, memaksimalkan 

tenaga yang dihasilkan dan lebih ramah 

terhadap lingkungan. Nah, tentunya 

para pemilik mobil berbahan bakar 

bensinkhususnya mesin yang 

penginjeksian bahan bakarnya sudah 

menggunakan EFI harus 

memperhatikan mobilnya agar tetap 

awet dan nyaman untuk digunakan 

sehari-hari.  
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Pada kesempatan kali ini akan 

dijelaskan beberapa tips cara merawat 

mobil berbahan bakar bensin yang 

sudah bermesin EFI dengan benar. 

Perawatan mobil bermesin EFI tentunya 

harus dilakukan dengan konstan agar 

peforma mobil selalu maksimal. 

Sebelum kita melihat cara melakukan 

perawatannya, sebaiknya kita mengenal 

terlebih dahulu apa itu mobil bermesin 

EFI. Mesin EFI adalah suatu mesin 

yang dalam sistem penginjeksian bahan 

bakarnya sudah dikontrol melalui 

perangkat elektronik yang bernama 

ECU (Electronic Control Unit). ECU 

memberikan perintah kepada injector 

untuk menyemprotkan atau 

menghentikan bahan bakar yang 

diinjeksikan ke dalam ruang bakar 

berdasarkan input yang didapat dari 

masing-masing sensor yang dipasang 

pada tiap komponen mesin. Jika 

dibandingkan dengan mobil yang masih 

menggunakan karburator, mobil 

bermesin EFI ini jauh lebih irit bahan 

bakar dan tenaga yang dihasilkan lebih 

besar karena sensor-sensor yang 

terpasang memberikan informasi secara 

realtime sehingga ECU dapat 

memerintahkan injektor untuk 

menyemprot atau menghentikan 
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penginjeksian bahan bakar sesuai 

kebutuhan mesin saat itu juga. Pada 

video ini akan dijelaskan tentang cara 

melakukan tune-up mobil bermesin EFI 

khususnya tipe 1TR-FE yang bertujuan 

untuk memenuhi indikator-indikator 

sebagai berikut: 

1. Siswa dapat memeriksa system 

pendinginpadamobil bermesin 

EFI 

2. Siswa dapat memeriksa system 

pelumasanpadamobil bermesin 

EFI 

3. Siswa dapat memeriksa sistem 

baterai pada mobil bermesin 

EFI. 

4. Siswa dapat memeriksa system 

pembakaran padamobil 

bermesin EFI. 

5. Siswa dapat melakukan 

scanning menggunakan scanner 

universal atau khusus pabrikan. 

Untuk jelasnya langsung saja kita lihat 

video langkah-langkah dari tune-up 

mesin EFI dengan type 1TR-FE berikut 

ini. 

2. GAMBAR MEMARKIRKAN 

MOBIL PADA TEMPAT 

YANG AMAN 

NARASI : 

Langkah pertama yaitu kita 

memarkirkan mobil pada tempat yang 

aman dan nyaman, sehingga dalam 
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melakukan proses tune-up terhindar 

hal-hal yang tidak diinginkan. 

3. GAMBAR ALAT YANG 

DIGUNAKAN DALAM 

PROSES TUNE-UP 

NARASI: 

Sebelum melakukan proses tune-up 

sebaiknya kita mengidentifikasi dan 

menyiapkan alat apa saja yang 

dibutuhkan sehingga ketika proses tune-

up sudah berjalan kita tidak lagi 

bingung untuk mencari alat yang 

dibutuhkan tersebut. 

4. GAMBAR PEMASANGAN 

FENDER COVER, GRIL 

COVER, STEERING COVER, 

DanSEAT COVER 

NARASI: 

Sebelum melakukan tune-up kita 

terlebih dahulu melakukan pemasangan 

fender cover, gril cover, steering cover, 

dan seat cover. Hal ini bertujuan agar 

tidak ada kotoran atau bekas oli yang 

menempel pada bagian tersebut, dan 

utuk menghindari gesekan yang dapat 

merusak cat, 

5. GAMBAR PEMERIKSAAN 

DAN PEMBERSIHAN 

SARINGAN UDARA 

NARASI : 

Dalam pemeriksaan saringan udara 

pertama kita harus membuka tiga 

pengait yang berfungsi untuk mengunci 

agar housing saringan udara dan 

tutupnya tetap rapat. Setelah itu kita 

keluarkan saringan udara tesebut untuk 

dilakukan pemeriksaan secara visual. 

Jika element kertas pada kisi-kisi 

saringan udara sudah rusak segera 

lakukan penggantian, jika hanya kotor 
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oleh debu cukup dibersihkan saja 

dengan cara menyemprotkan angin dari 

kompresor dimulai dari bagian dalam 

saringan kemudian dari sisi luar 

saringan berulang sampai dirasa bersih. 

Setelah itu masukkan kembali saringan 

udara ke dalam housing, kunci ketiga 

pengait dan pastikan semua rapat 

terpasang pada tempatnya. 

6. GAMBAR PEMERIKSAAN 

SOKET SENSOR UDARA 

NARASI : 

Terakhir pada pemeriksaan sistem 

saringan udara adalah periksa soket 

sensor udara apakah terpasang dengan 

baik. Hal ini bertujuan agar input data 

yang diberikan ke ECU dapat akurat. 

7. GAMBAR PEMERIKSAAN 

VOLUME AIR PENDINGIN 

NARASI: 

Untuk pemeriksaan ini kita cukup 

melihat ketinggian air radiator yang ada 

pada tabung reservoir. Bila air berada di 

antara batas atas dan batas bawah 

berarti volumenya masih cukup aman. 

8. GAMBAR PEMERIKSAAN 

KUALITAS AIR PENDINGIN 

Selanjutnya adalah pemeriksaan 

kualitas air pendingin. Hal pertama 

yang kita lakukan adalah membuka 

tutup radiator, kemudian kita ambil 

sampel air dan lihat kulitasnya secara 

visual. Jika air masih berwana jernih 

maka air pendingin masih dalam 

keadaan yang bagus. 

9. GAMBAR PEMERIKSAAN Langkah berikutnya yaitu pemeriksaan 
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SIRKULASI AIR PENDINGIN sirkulasi air pendingin. Pada saat 

pemeriksaan ini mobil harus dalam 

keadaan hidup. Untuk mengetahui air 

bersirkulasi atau tidak kita harus 

menekan pedal gas. Jika air terlihat 

bergerak berarti air bersirkulasi dengan 

baik. 

10. GAMBAR PEMERIKSAAN 

SELANG RADIATOR. 

Selanjutnya yaitu pemeriksaan selang 

radiator. Hal ini bertujuan untuk 

mengantisipasi terjadinya kebocoran 

yang mungkin terjadi. Pertama kita 

periksa selang bagian atas atau upper 

house, selanjutnya kita periksa lower 

house. Pemeriksaan yang dilakukan 

adalah dengan cara visual apakah 

terjadi keretakan dan dengan 

memeriksa kekencangannya. 

11. GAMBAR PEMERIKSAAN 

KEBOCORAN SISTEM 

PENDINGIN 

Pada pemeriksaan ini kita 

menggunakan alat yang di sebut 

radiator tester. Pertama kita pasangkan 

knop pada mulut radiator. Setelah 

terpasang sempurna kita pompa sampai 

tekanan 1,2 kg/cm
2
. Jika jarum pada 

indicator setelah beberapa saat tidak 

turun, maka system pendingin tidak 

terjadi kebocoran. 

12. GAMBAR PEMERIKSAAN 

RELIEF VALVE TUTUP 

RADIATOR. 

Selanjutnya adalah pemeriksaan relief 

valve pada tutup radiator. Pertama kita 

lepas tutup radiator, setelah itu kita 

periksa keadaan pegas dan membrannya 
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apakah masih dalam keadaan baik atau 

tidak. Setelah melakukan pemeriksaan 

kita pasang kembali tutup radiator 

dengan rapat. 

13. GAMBAR PEMERIKSAAN 

PRESSURE VALVE TUTUP 

RADIATOR. 

Untuk pemeriksaan pressure valve 

pertama kita buka dulu tutup radiator. 

Setelah itu kita siapkan radiator cap 

tester. Kita pasangkan mulut radiator 

cap tester ke tutup radiator dengan 

rapat. Kemudian kita berikan tekanan 

sampai 0,9 kg/cm
2
. Bila jarum indicator 

sudah mentok di angka tersebut dan 

setelah kita biarkan tidak turun lagi 

berarti masih dalam keadaan baik. 

14. GAMBAR PEMERIKSAAN 

TALI KIPAS 

Terakhir untuk system pendingin adalah 

pemeriksaan tali kipas atau v-belt. 

Pertama kita periksa secara visual 

apakah terjadi keretakan yang adapat 

mengakibatkan v-belt putus. 

Selanjutnya kita periksa 

kekencangannya. Kita tarik dengan 

kekuatan 10 kg, bila dirasa sudah 

kencang maka v-belt masih terpasang 

dengan baik. 

15. GAMBAR  PEMERIKSAAN 

VOLUME AIR AKI / 

BATERAI 

Selanjutnya kita masuk pada 

pemeriksaan system baterai. Pertama 

yaitu kita memeriksa volume air aki 

yang ada pada tiap sel baterai. Kita 

buka semua tutup sel baterai . Setelah 

itu secara visual kita lihat permukaan 
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dari air aki tersebut. Jika tinggi 

permukaannya masih berada di antara 

batas atas dan batas bawah, maka 

volume bisa dikatakan cukup. 

16. GAMBAR PEMERIKSAAN 

BERAT JENIS LARUTAN 

ELEKTROLIT BATERAI 

Selanjutnya yaitu pemeriksaan berat 

jenis larutan elektrolit. Untuk 

pemeriksaan ini kita menggunakan alat 

yang disebut dengan hydrometer. 

Pertama kita ambil sampel larutan di 

tiap selnya, jika pada indicator tinggi 

permukaan berada pada angka 1,25-

1,27 atau ditunjukkan dengan warna 

hijau, maka berat jenis larutan elektrolit 

berada dalam keadaan yang baik. 

17. GAMBAR PEMERIKSAAN 

POLE (KUTUP) BATERAI 

Kemudian adalah pemeriksaan pole 

baterai. Pertama kita periksa 

kekencangan baut pengikat antara kabel 

dan pole baterai. Setelah itu kita 

bersihkan pole dari kotoran atau kerak 

yang dapat menyebabkan penurunan 

kinerja baterai. 

18. GAMBAR PEMERIKSAAN 

RUMAH BATERAI 

Pemeriksaan selanjutnya adalah 

pemeriksaan rumah baterai. Pertama 

kita periksa secara visual terjadi 

keretakan atau tidak, kemudian kita 

periksa apakah baterai terpasang  

dengan kencang. Dan terakhir kita 

bersihkan rumah baterai agar terhindar 

dari kotoran atau karat.  

19. GAMBAR PEMERIKSAAN Terakhir untuk pemeriksaan system 
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TEGANGAN BATERAI baterai yaitu memeriksa tegangan 

baterai. Untuk pemeriksaan ini kita 

gunakan multitester. Sebelum 

digunakan multitester harus kita 

kalibrasi dahulu agar didapat hasil 

pengukuran yang akurat. Setelah 

dikalibrasi tempatkan knop pada posisi 

50 volt DC. Kemudian kita ukur 

tegangan baterai, jika hasil pengukuran 

berada pada range 12-12,6 volt berarti 

tegangan baterai dalam keadaan baik. 

20. GAMBAR PEMERIKSAAN 

VOLUME OLI MESIN 

Selanjutnya kita masuk pada 

pemeriksaan system pelumas. Pertama 

kita lakukan pemeriksaan volume oli 

mesin. Kita ambil stick oli kemudian 

kita bersihkan, lalu kita masukkan lagi 

stick oli dan tarik kembali. Kita periksa 

ketinggian permukaan oli yang 

menempel pada stick. Jika tinggi 

permukaan berada diantara batas atas 

dan batas bawah maka volume oli 

masih dlam keadaan yang cukup. 

21. GAMBAR PEMERIKSAAN 

KUALITAS OLI MESIN 

Kemudian kita lakukan pemeriksaan 

kualitas oli mesin. Pertam kita cabut 

keluar stick oli, lalu kita ambil sampe 

oli yang menempel pada stick. Kita 

periksa secara visual warna oli apakah 

masih jernih apa berwarna keruh. 

Kemudian kita periksa viskositas oli 

dengan cara merasakannya pada 
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gesekan jari. Jika masih dirasa kental 

maka oli masih layak diapakai. 

22. GAMBAR PEMERIKSAAN 

FILTER OLI 

Untuk pemeriksaan terakhir pada 

system pelumasan adalah pemeriksaan 

filter oli. Untuk kendaraan type 1TR-FE 

filter oli berada di bawah mesin, jadi 

mobil harus diangkat menggunakan lift. 

Setelah mobil diangkat, kita lakukan 

pemeriksaan secara visual apakah 

terjadi kerusakan berupa penyok atau 

kebocoran pada seal filter oli tersebut 

23. GAMBAR PEMERIKSAAN 

BUSI 

Pada system pembakaran pemeriksaan 

pertama yang kita lakukan adalah 

pemeriksaan busi. Pertama kita siapkan 

alat-alat yang akan digunakan yaitu : 

kunci shock 10, stang dan rachet untuk 

membuka baut pengikat chop busi. 

Setelah itu kita buka busi menggunakan 

kunci busi, kemudian kita lihat secara 

visual kondisi busi. Bila busi berwarna 

merah bata berarti pembakaran 

berlangsung baik, sedangkan bila busi 

berwarna hitam berarti pembakaran 

buruk dan kemungkinan ada oli yang 

masuk ke ruang bakar. Setelah itu kita 

bersihkan busi dengan cara 

mengamplas pada ujung elektroda dan 

sekitarnya. Setel celah busi 

menggunakan feeler gauge dengan 

celah 0,8 mm. setelah semua selesai 
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kemudian kita pasang kembali busi 

dengan urutan yang benar. 

24. GAMBAR PEMERIKSAAN 

FILTER BAHAN BAKAR 

Pemeriksaan selanjutnya adalah 

pemeriksaan filter bahan bakar. 

Langkah pertama yaitu kita lepas 

charcoal canister. Setelah itu kita lepas 

klem saluran masuk dan keluar. 

Kemudian kita lepaskan baut pengikat 

filter  menggunakan kunci T ukuran 12 

inch. Setelah filter dilepas, kita ketok-

ketok filter bensin tersebut dengan 

tujuan agar kotoran yang mengendap di 

dalam dapan rontok dan ikut keluar 

ketika bahan bakar yang masih ada di 

dalam filter dikeluarkan. Untuk lebih 

memaksimalkan proses pembersihan, 

kita semprot filter bahan bakar 

menggunakan angin kompresor melalui 

saluran masuk dan buang berulang-

ulang. Setelah proses pembersihan 

selesai kita pasang kembali filter bahan 

bakar dengan urutan yang benar. 

25. GAMBAR PEMERIKSAAN 

THROTLE BODY  

Terakhir untuk pemeriksaan system 

pembakaran yaitu pemeriksaan pada 

throttle body. Pertama yang dilakukan 

adalah melepaskan baut-baut pengikat 

pada selang udara masuk. Setelah 

selang kita lepaskan kita bersihkan 

thotle body menggunakan kain kamois 

yang halus. Untuk membersihkan 
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bagian-bagian dalam throttle body kita 

semprotkan Carburator cleaner. Setelah 

itu kita lap lagi dengan kain untuk 

membersihkan kotoran yang terangkan 

oleh carburetor cleaner. Setelah selesai 

membersihkan kita pasang kembali 

selang udara masuk dengan rapat agar 

udara yang masuk ke dalam throttle 

body dapat terbaca dengan sempurna. 

Jangan lupa untuk mengencangkan 

semua baut dan memasang sensor IAT 

yang terdapat pada saluran udara 

masuk.  

26. GAMBAR PEMERIKSAAN 

FUNGSI KOMPONEN 

MELALUI SCANNER 

Terakhir kita melakukan final check, 

yaitu pemeriksaan seluruh kerja dari 

komponen elektonik yang terdapat di 

mobil. Pada pemeriksaan ini kita 

menggunakan alat yang disebut 

intelegent tester. Pertama kita pasang 

hub intlegent tester pada socket yang 

terdapat di bawah kemudi. Setelah 

terpasang sempurna mesin dan alat kita 

hidupkan,  pertama kita akan di berikan 

pilihan untuk melakukan scan secara 

manual atau otomatis. Untuk hal ini kita 

memilih untuk melakukan scan secara 

otomatis. Selanjutnya kita memilih jenis 

kendaraan yang akan kita scan. Untuk 

mesin 1TR-FE termasuk dalam jenis 

kendaraan mini van maka kita pilih opsi 

tersebut. Setelah itu kita dihadapkan 
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dengan pilihan w/o VSC dan W/ VSC. 

Karena mesin type 1TR-FE belum 

menggunakan VSC kita pilih w/o VSC. 

Selanjutnya kita pilih tahun pembuatan, 

kita pilih bagian atas yaitu 0907-. 

Setelah menyelesaikan tahap-tahap 

tersebut kita akan masuk kepada menu 

pemeriksaan. Karena kita akan 

melakukan scan dan pemeriksaan 

terhadap engine kita pilih sub menu 

power train. Setelah kita klik sub menu 

tersebut maka akan muncul sub menu 

baru yaitu Engine and ECT. Pada sub 

menu engine and ECT pada bagian 

bawah akan terdapat beberapa pilihan, 

diantaranya yaitu data list dan DTC. 

Data list kita gunakan jika kita ingin 

mengetahui seluruh kerja komponen 

mesin yang tersambung ke ECU. Di 

sana ditampilkan secara detail tiap 

informasi yang kita butuhkan. Untuk 

DTC sendiri kita gunakan jika kita 

ingin melakukan scan secara 

keseluruhan setelah melakukan 

serangkaian tune-up. DTC ini juga kita 

gunakan ketika lampu MIL 

(malfungtion indicator lamp) pada 

dashboard menyala, untuk mengetahui 

komponen mana yang terjadi 

kerusakan. 

Sekarang kita contohkan ketika lampu 
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MIL pada dashboard menyala.  Ini 

menunjukkan ada suatu kesalahan pada 

komponen engine. Nah, untuk 

mengetahui komponen mana yang 

bermasalah kita gunakan Intellegent 

Tester. Langkahnya sama seperti 

pertama tadi. Kali ini kita gunakan sub 

menu DTC untuk mengetahui bagian 

mana yang bermasalah. Setelah 

melakukan scanning ternyata ada 

masalah pada mass air flow circuit low 

dan intake air temperature circuit high 

input. Sekarang coba kita delete, jika 

tidak mau hilang berarti terjadi 

kerusakan pada komponen tersebut. 

Selanjutnya kita lihat keadaan 

komponen tersebut, ternyata socket 

yang menghubungkan ke ECU terlepas. 

Setelah mengetahui permasalahannya, 

kita pasang kembali socket dengan 

baik. Kemudian kita kembali lihat pada 

layar scanner dan kita delete. Ternyata 

permasalahan tersebut tidak muncul 

kembali.  

27. GAMBAR PENUTUPAN, 

MOBIL KELUAR DARI 

BENGKEL 

Setelah melakukan serangkaian 

kegiatan tune-up dan kembali ke 

performa yang baik, maka mobil dapat 

digunakan kembali. 

Demikian video pembelajaran tentang 

tune-n kesempatan.up engine 1TR-FE. 

Sampai ketemu di lai 



92 

 

 

 
 

Lampiran 21. Kelayakan Video Ahli Media 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

 
 

 

 

 



95 

 

 

 
 

Lampiran 22. Kelayakan Video Ahli Materi 
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Lampiran 23. Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 24. Surat Balasan Penelitian 
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Lampiran 25. Surat Tugas Pembimbing 
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Lampiran 25. foto penelitian 

 



101 

 

 

 
 

 

 

 

 



102 

 

 

 
 

 

 



103 

 

 

 
 

 

 



104 

 

 

 
 

 

 




