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ABSTRAK 

Priyanto, Ahmad Najib. 2015. Eksperimen Alat Peraga Sistem Pengisian Berbasis 

LED sebagai Media Pembelajaran Memelihara Sistem Pengisian Konvensional 

Pada Mobil. Dr. Abdurrahman, M.Pd.  

 

Kata kunci: alat peraga, sistem pengisian berbasis LED, media pembelajaran 

 

Tujuan penelitian untuk mengetahui kelayakan alat peraga sistem 

pengisian berbasis LED, untuk mengetahui keaktifan peserta didik ketika 

digunakan alat peraga sistem pengisian berbasis LED dan untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar peserta didik yang menggunakan alat peraga sistem 

pengisian yang dipakai di sekolah dengan peserta didik yang menggunakan alat 

peraga sistem pengisian berbasis LED. 

Metode penelitian menggunakan metode eksperimen dengan pola posttest-

only control design. Populasi penelitian adalah peserta didik kelas XI SMK N 1 

Adiwerna tahun ajaran 2014/2015 yang terdiri dari empat kelas. Sampel diambil 

dengan menggunakan metode random, kemudian diperoleh dua kelas, kelas XI 

TKR 1 sebagai kelas kontrol dan kelas XI TKR 4 sebagai kelas eksperimen 

dengan jumlah peserta didik masing-masing 32. Kelas kontrol memperoleh 

pembelajaran dengan menggunakan alat peraga sistem pengisian yang dipakai di 

sekolah dan kelas eksperimen memperoleh pembelajaran dengan menggunakan 

alat peraga sistem pengisian berbasis LED. 

Hasil penelitian 1) alat peraga sistem pengisian berbasis LED sangat layak 

sebagai alat bantu pembelajaran, 2) hasil penilaian keaktifan peserta didik yang 

menggunakan alat peraga sistem pengisian berbasis LED (kelas kontrol) sangat 

aktif dalam proses pembelajaran, 3)  ada perbedaan hasil belajar yang signifikan 

antara peserta didik yang menggunakan alat peraga sistem pengisian berbasis 

LED (kelas eksperimen) dengan peserta didik yang menggunakan alat peraga 

sistem pengisian yang dipakai di sekolah (kelas kontrol) karena dari hasil diuji t 

menghasilkan bahwa nilai thitung = 2,69 lebih besar daripada ttabel = 1,6702. Rata-

rata hasil belajar kelas eksperimen 88,15 dan hasil belajar kelas kontrol 84,10. 

Saran sebaiknya pendidik menggunakan alat peraga sistem pengisian 

berbasis LED sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar dan pendidik 

dapat mengembangkan alat peraga pada materi lain dengan LED. Alat  peraga  

sistem pengisian  ini  perlu  dikembangkan  lagi  yaitu  dengan  menambahkan  

alat untuk  mengatur  putaran  mesin  sehingga alat dapat digunakan  dengan  

lebih  baik lagi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang 

yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar 

mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan (Munib, dkk, 2011: 

34). Dengan pemberian pendidikan peserta didik mampu bersaing di era 

globalisasi sehingga mampu untuk berperan di masa yang akan datang. 

Menurut Arsyad (2013: 1) belajar adalah suatu proses yang kompleks yang 

terjadi pada diri seseorang sepanjang hidupnya. Belajar itu tidak mengenal waktu 

dan tempat bisa dimana saja dan kapan saja. Seseorang dikatakan telah belajar 

ketika terjadi perubahan tingkah laku pada diri seseorang seperti perubahan 

tingkah laku pada tingkat pengetahuan, ketrampilan, dan sikapnya. Proses belajar 

mengajar atau kegiatan belajar mengajar terjadi baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Belajar langsung artinya peserta didik secara langsung 

berinteraksi dengan pendidik, instruktur, tokoh-tokoh masyarakat, tutor dan 

lainnya. Belajar tak langsung artinya peserta didik secara aktif berinteraksi dengan 

media atau sumber belajar yang lain. Pendidik hayalah satu dari begitu banyak 

sumber belajar yang dapat memungkinkan peserta didik belajar. Media adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 
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minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi 

(Sadiman, dkk, 2010: 7). 

 Media pembelajaran adalah salah satu alat penunjang dalam proses 

pembelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran peserta didik terbantu 

dalam hal pemahaman karena tidak semua materi pelajaran diberikan melalui 

lisan maupun literatur. Penggunaan media secara tepat dan bervariasi mengatasi 

sikap pasif peserta didik karena media dapat menimbulkan kegairahan dalam 

belajar sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar secara sadar terhadap 

suatu materi.  

Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu 

untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif (Sudjana, 2014: 99). 

Setiap proses pembelajaran ditandai dengan beberapa unsur antara lain tujuan, 

bahan, metode dan alat, serta evaluasi. Fungsi dari alat peraga  adalah agar materi 

yang disampaikan oleh pendidik dapat diserap dengan baik oleh peserta didik. 

Dalam proses pembelajaran alat peraga digunakan untuk membantu pendidik 

dalam meyampaikan materi pembelajaran sehingga proses belajar peserta didik 

lebih efektif dan efisien. 

SMK Negeri 1 Adiwerna terletak di Jl.Raya II Po.Box 24 Adiwerna, 

Tegal, Jawa Tengah. Di sekolah tersebut ada 7 program keahlian yaitu teknik 

gambar bangunan (TGB), teknik audio video (TAV), teknik instalasi pemanfaatan 

tenaga listrik (TIPTL), teknik permesinan (TP),  teknik kendaraan ringan (TKR), 

teknik pengelasan (TP) dan teknik komputer jaringan (TKJ). 
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Mata pelajaran praktik listrik otomotif (PLO) jurusan teknik kendaraan 

ringan (TKR) kelas XI di SMK Negeri 1 Adiwerna, salah satu kompetensi 

dasarnya adalah memelihara sistem pengisian. Kompetensi memelihara sistem 

pengisian meliputi mengetes alternator pada mobil dan pada tes bench, 

membongkar dan merakit alternator, menentukan diode postif dan negatif, 

memeriksa stator dan rotor, mengetes dan mengganti regulator, pengetesan 

alternator dengan osiloskop dan merangkai sistem pengisian.  

Materi pada kompetensi memelihara yang dibahas meliputi membongkar 

dan merakit alternator, menentukan diode postif dan negatif, memeriksa stator dan 

rotor, dan merangkai sistem pengisian. Alasan pembatasan untuk materi mengetes 

alternator pada mobil dan pada tes bench biasanya dilakukan pada kendaraan 

langsung, untuk materi  mengetes dan mengganti regulator materi tersebut tidak 

bisa diperagakan pada alat peraga karena untuk bisa mengetes kemudian menguji 

perlu tidaknya penggantian regulator maka dibutuhkan kecepatan motor listrik 

yang tinggi sekitar 2500 rpm, motor listrik yang digunakan hanya mencapai 

sekitar 800 rpm, untuk materi pengetesan alternator dengan osiloskop tidak 

dibahas karena alat osiloskop tidak ada di sekolah yang jadi tempat penelitian. 

Dalam pelaksanaan mata pelajaran praktik listrik otomotif (PLO) pada 

kompetensi memelihara sistem pengisian jurusan teknik kendaraan ringan (TKR) 

kelas XI di SMK Negeri 1 Adiwerna tahun ajaran 2014/2015, peserta didik 

diberikan materi perantara dan jobsheet kemudian tanya jawab dan peserta didik 

diberi keluasaan untuk melaksanakan praktik sesuai dengan jobsheet. Beberapa 

peserta didik yang kurang memahami penjelasan pendidik seringkali merasa 
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kebingungan ketika melaksanakan praktik sistem pengisian. Hal ini terjadi karena 

jumlah instruktur yang sedikit dan alat peraga untuk melaksanakan paktik sistem 

pengisian kurang memadai sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar 

yang efektif. Sehingga peserta didik yang kurang memahami penjelasan pendidik 

cenderung pasif dalam melaksanakan praktik sistem pengisian.  

Alat peraga sistem pengisian yang dipakai di sekolah kurang memadai 

sebagai alat bantu pembelajaran pada kompetensi memelihara sistem pengisian 

karena alat peraga tersebut hanya mempunyai bagian meliputi panel untuk 

merangkai sistem pengisian dan komponen-komponen sistem pengisian. Untuk 

langkah kerja praktik sistem pengisian dijelaskan pada jobsheet. Keadaan tersebut 

kurang bisa memfasilitasi peserta didik pada praktik sistem pengisian. Alat peraga 

sistem pengisian yang akan dibuat diberi nama alat peraga sistem pengisian 

berbasis LED. Alat peraga ini diharapkan mampu memfasilitasi peserta didik pada 

praktik sistem pengisian. Perbedaan dengan alat peraga yang ada di sekolah 

adalah nantinya alat peraga sistem pengisian berbasis LED terdapat gambar proses 

membongkar dan merakit alternator, terdapat gambar cara memeriksa rotor dan 

stator dan terdapat gambar cara menentukan diode positif dan negatif  yang 

nantinya bisa sebagai panduan peserta didik ketika melaksanakan praktik sistem 

pengisian. Penggunaan LED membantu peserta didik dalam merangkai sistem 

pengisian.   

Pada pembelajaran peserta didik kelas XI TKR semester gasal tahun ajaran 

2014/2015 SMK N 1 Adiwerna pada mata pelajaran praktik listrik otomotif (PLO) 

kompetensi dasar sistem pengisian menunjukan hasil belajar yang kurang 
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memuaskan. Hal ini terlihat dari nilai pengetahuan sistem pengisian peserta didik 

kelas XI, masih banyak peserta didik yang mencapai KKM, KKM yang 

ditentukan oleh sekolah yaitu 81,00 dengan rincian kelas XI TKR 1 rata-rata kelas 

81,72 yang belum mencapai KKM ada 11 peserta didik. Kelas XI TKR 2 rata-rata 

kelas 81,88 yang belum mencapai KKM ada 18 peserta didik. Kelas XI TKR 3 

rata-rata kelas 81,83 yang belum mencapai KKM 8 peserta didik dan kelas XI 

TKR 4 rata-rata kelas 81,93 yang belum mencapai KKM 12 peserta didik. Jumlah 

yang belum mencapai KKM sebanyak 49 peserta didik.  

Berdasarkan hasil penelitian Putra dan Sulistyo (2011: 5) bahwa 

penggunaan peraga sistem pengisian berbasis kerja rangkaian pada pembelajaran 

sub kompetensi penguasaan operasi sistem pengisian konvensional menggunakan 

jenis penelitian tindakan kelas (PTK) bahwa pada setiap siklus terjadi peningkatan 

kualitas belajar. Besarnya efektifitas pembelajaran dari kemampuan awal 

mahasiswa hingga siklus II sebesar 26,18 % atau cukup efektif. Hasil penelitian 

Kusari dan Wahyudi (2011: 21) mengenai peraga berbasis light emiting diode 

pada pembelajaran cara kerja motor stater tipe reduksi bahwa peraga berbasis light 

emiting diode dengan metode penelitian true experimental dengan bentuk 

posttest-only control design hasil penelitian menunjukan hasil belajar kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Rata-rata hasil belajar kelas kontrol 

adalah 59,53 dan kelas eksperimen sebesar 75,8. Peningkatan yang terjadi 

berdasarkan perbandingan hasil adalah 27,32% atau 16,27 poin. 

Dari kelemahan alat peraga yang ada di sekolah dan dari penelitian yang 

telah dilakukan tersebut maka penggunaan alat peraga sistem pengisian berbasis 
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LED (light emitting diode) dirasa efektif dalam pelaksanaan pembelajaran, sebab 

dengan alat peraga tersebut peserta didik dipermudah dalam membongkar dan 

merakit alternator, menentukan diode positif dan negatif, memeriksa stator dan 

rotor alternator dan merangkai sistem pengisian.      

B. Identikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Pada saat peserta didik menjadi komunikator kepada peserta didik lainnya dan 

pendidik sebagai fasilitator maka akan menimbulkan kebingungan, salah 

pengertian bahkan salah konsep, hal tersebut dapat menghambat proses 

pembelajaran. 

2. Peserta didik sulit memahami penjelasan pendidik. Peserta didik kurang 

memahami arahan ketika akan melaksanakan praktik sistem pengisian. 

3. Peserta didik cenderung pasif ketika melaksanakan praktik sistem pengisian 

karena keterbatasan jumlah instruktur praktik. 

4. Peserta didik sulit menggunakan alat peraga sistem pengisian yang dipakai di 

sekolah. 

5. Alat peraga sistem pengisian yang dipakai di sekolah kurang memadai sebagai 

alat bantu pembelajaran. 

6. Ada 49 peserta didik dari 126 peserta didik yang belum mencapai KKM.     

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identikasi masalah tersebut, batasan masalah sebagai berikut. 

1. Eksperimen alat peraga sistem pengisian berbasis LED sebagai media 

pembelajaran memelihara sistem pengisian konvensional pada mobil. 
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2. Kompetensi memelihara sistem pengisian yang dibahas adalah membongkar 

dan merakit alternator, menentukan diode postif dan negatif, memeriksa stator 

dan rotor alternator, dan merangkai sistem pengisian.  

3. Subjek penelitian adalah peserta didik teknik kendaraan ringan (TKR) kelas 

XI SMK N 1 Adiwerna tahun ajaran 2014/2015.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah kelayakan alat peraga sistem pengisian berbasis LED? 

2. Bagaimanakah keaktifan peserta didik ketika menggunakan alat peraga sistem 

pengisian berbasis LED?  

3. Bagaimanakah perbedaan hasil belajar peserta didik yang menggunakan  alat 

peraga sistem pengisian yang dipakai di sekolah dengan peserta didik yang 

menggunakan alat peraga sistem pengisian berbasis LED?    

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian sebagai berikut. 

1. Mengetahui kelayakan alat peraga sistem pengisian berbasis LED.  

2. Mengetahui keaktifan peserta didik ketika menggunakan alat peraga sistem 

pengisian berbasis LED.  

3. Mengetahui perbedaan hasil belajar peserta didik yang menggunakan alat 

peraga sistem pengisian yang dipakai di sekolah dengan peserta didik yang 

menggunakan alat peraga sistem pengisian berbasis LED. 
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F. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, produk alat peraga yang dihasilkan peneliti dapat 

memberikan manfaat bagi perkembangan pendidikan di indonesia, khususnya 

pada bidang penelitian eksperimen pada bahasan sistem pengisian. Hasil 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam 

menciptakan alat peraga yang efektif dan menarik. 

Dengan dibuatnya alat peraga sistem pengisian berbasis LED sebagai 

media pembelajaran memelihara sistem pengisian konvensional pada mobil, 

secara praktis akan memiliki manfaat bagi peserta didik, pendidik, sekolah dan 

peneliti lain. 

Bagi peserta didik memperoleh pengalaman baru dalam hal media 

pembelajaran khusunya dalam kompetensi memelihara sistem pengisian. Bagi 

pendidik dapat memberikan bekal pengetahuan, pengalaman dan berkreasi dalam 

mengembangkan media pembelajaran yang efektif dan menarik di SMK yang 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik serta sesuai dengan 

kompetensi dan tujuan pembelajaran. Bagi sekolah hasil penelitian dapat 

memberikan kontribusi bagi sekolah dalam upaya memperbaiki proses 

pembelajaran dan mengembangkan media pembelajaran pada jurusan teknik 

kendaraan ringan. Bagi peneliti lain hasil penelitian dapat dijadikan sebagai 

pelengkap terutama dalam hal mengembangkan alat peraga sistem pengisian 

sehingga alat peraga yang digunakan menjadi efektif, menarik dan mampu 

menjawab indikator dalam suatu kompetensi dasar. Penelitian ini juga dapat 

menjadi dasar penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

Teori-teori yang melandasi penelitian skripsi ini adalah belajar dan 

pembelajaran, media pembelajaran, alat peraga, sistem pengisian, dan light 

emitting diode (LED). Untuk lebih rincinya akan dibahas sebagai berikut. 

1. Belajar dan Pembelajaran 

Menurut Sudjana (2014: 28) belajar adalah proses yang aktif, belajar 

adalah proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu, 

belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan, proses berbuat melalui 

berbagai pengalaman, belajar adalah proses melihat, memahami, mengamati 

sesuatu. Menurut Sadiman, dkk (2010: 2) belajar adalah suatu proses yang 

kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia 

masih bayi hingga ke liang lahat nanti. Menurut Slameto (dalam Hamdani, 2011: 

20) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan tingkah 

laku terjadi karena adanya suatu pengalaman. 

Berdasarkan pengertian belajar menurut beberapa sumber tersebut maka 

dapat disimpulkan belajar adalah kegiatan yang tak terpisahkan selama 

berlangsungnya kehidupan. Belajar dilakukan dari seseorang sejak dilahirkan 

hingga seseorang itu meninggal. Belajar yang baik ditandai dengan adanya 

perubahan, baik itu pengalaman maupun tingkah laku. 
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Seseorang belajar tidak harus karena ada yang mengajar. Proses belajar 

bisa terjadi karena ada yang mengajar maupun tidak ada. Pada hakikatnya belajar 

dapat terjadi karena ada interaksi dengan lingkungannya dan terjadi perubahan 

baik itu pengalaman maupun tingkah laku. Pendidik bukanlah segala-galanya 

dalam memperoleh pelajaran. Pada hakikatnya belajar bisa dilakukan kapanpun, 

dimanapun  dan dengan apapun. Seorang peserta didik dapat belajar dengan 

peserta didik lainnya, dapat belajar di internet, dapat belajar di media cetak, dapat 

belajar dari buku maupun sumber belajar lainnya. Tutor, tokoh-tokoh masyarakat, 

kepala sekolah, petugas perpustakaan juga merupakan sumber belajar. 

Sumber belajar menurut Sadiman, dkk (2010: 5) meliputi bahan 

(materials), alat (device), teknik dan lingkungan atau setting. Dalam penelitian ini 

sumber belajar dikategorikan kepada alat (device) yaitu alat untuk membantu 

dalam proses pembelajaran. Alat tersebut diberi nama alat peraga sistem pengisian 

berbasis LED. Alat tersebut dibuat untuk menunjang pembelajaran praktik listrik 

otomotif  jurusan teknik kendaraan ringan (TKR) di SMK N 1 Adiwerna. Dengan 

alat peraga sistem pengisian yang memadai yang mana bisa membantu dalam hal 

pencapaian hasil belajar peserta didik yang lebih baik. 

Menurut Kustandi dan Sutjipto (2011: 6) pembelajaran adalah suatu 

kegiatan yang bertujuan. Tujuan itu harus searah dengan tujuan belajar peserta 

didik dan kurikulum. Tujuan belajar pada peserta didik ialah mencapai 

perkembangan optimal, yang meliputi secara kognitif, efektif dan psikomotorik. 

Untuk tercapainya tujuan pembelajaran, peserta didik melakukan kegiatan belajar 
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sedangkan pendidik melakukan pembelajaran. Kedua kegiatan tersebut saling 

melengkapi sehingga tercapainya tujuan pembelajaran.  

Komponen-komponen pembelajaran menurut Sugandi (dalam Hamdani, 

2011: 48) adalah 1) tujuan, 2) subjek belajar, 3) materi pelajaran, 4) strategi 

pembelajaran, 5) media pembelajaran, dan 6) penunjang pembelajaran. Media 

pembelajaran merupakan alat yang digunakan pendidik untuk membantu 

menyampaikan pesan pembelajaran. Menurut Sudjana (2014: 30) komponen 

utama yang harus dipenuhi dalam proses pembelajaran meliputi tujuan, bahan, 

metode dan alat serta penilaian. 

    

Gambar 2.1 Interelasi Komponen Pengajaran (Sudjana, 2014: 30) 

Tujuan dalam proses pembelajaran merupakan komponen pertama karena 

berfungsi sebagai indikator keberhasilan pengajaran. Isi dari tujuan pengajaran 

pada hakikatnya adalah hasil belajar yang diharapkan. Setelah penetapan tujuan 

yang jelas maka ditetapkan bahan. Bahan inilah yang dapat mewarnai tujuan, 

mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan bagi peserta didik. Metode dan 

alat merupakan jembatan atau media transformasi pelajaran terhadap tujuan yang 

Tujuan 

Bahan 

Penilaian 

Metode dan Alat 
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ingin dicapai. Metode dan alat peraga yang digunakan harus efektif dan efisien. 

Untuk menetapkan apakah tujuan dari pembelajaran telah tercapai maka dilakukan 

penilaian terhadap hasil belajar peserta didik karena dalam hal ini penilaian 

menjadi barometer untuk mengukur tercapai tidaknya tujuan. Untuk itulah fungsi 

penilaian pada hakikatnya adalah untuk mengukur tujuan. 

 Terlihat dalam gambar 2.1 bahwa media atau alat merupakan salah satu 

komponen untuk mewujudkan tujuan dari pembelajaran. Media yang digunakan 

haruslah memadai sebagai alat bantu pembelajaran. Alat peraga sistem pengisian 

berbasis LED digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Alat peraga 

tersebut digunakan untuk membantu pendidik dalam menyampaikan pesan mata 

pelajaran sehingga dengan alat peraga pembelajaran yang memadai dapat 

mewujudkan tujuan pembelajaran yang berpengaruh pada hasil belajar peserta 

didik. 

2. Keaktifan Peserta Didik 

Proses pembelajaran terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik, 

adanya interaksi yang jelas dan terpadu antara pendidik dan peserta didik pada 

hakikatnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sering dijumpai kegagalan 

dalam pembelajaran karena disebabkan lemahnya sistem komukasi, untuk itulah 

pendidik perlu mengembangkan pola komunikasi yang efektif dalam 

pembelajaran (Sudjana, 2014: 31).  Inti proses belajar adalah perubahan pada diri 

individu dalam aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan kebiasaan sebagai 

produk dan interaksinya dengan lingkungan (Hamdani, 2011: 211-212). 
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Berdasarkan uraian tersebut pendidik perlu mengembangkan pola 

komunikasi salah satunya untuk keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran agar peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dan tercapai 

tujuan pembelajaran. Pada penelitian ini untuk membantu peserta didik aktif 

dalam proses pembelajaran dibuat alat peraga peraga sistem pengisian berbasis 

LED sebagai alat bantu pembelajaran yang mana diharapkan dengan alat peraga 

sistem pengisian berbasis LED peserta didik terbatu dalam pembelajaran karena 

fungsi dari alat peraga tersebut adalah sebagai alat bantu pembelajaran praktik 

sistem pengisian.  

Keberhasilan pembelajaran ditinjau dari segi prosesnya salah satu tolak 

ukur persoalannya adalah proses pengajaran dapat melibatkan semua peserta didik 

dalam kelas atau hanya peserta didik tertentu yang aktif belajar. Interaksi dinamis 

antara pendidik dan peserta didik, peserta didik dan peserta didik merupakan 

sarana untuk mengembangkan pembelajaran. Proses pembelajaran haruslah 

memberi kesempatan pada setiap peserta didik melakukan kegiatan belajar sesuai 

dengan kapasitasnya (Sudjana, 2014: 34). 

Pengukuran ranah efektif tidaklah semudah ranah objektif. Pengukuran 

ranah efektif tidak dapat dilakukan setiap waktu karena perubahan tingkah laku 

peserta didik tidak dapat berubah setiap waktu (Arikunto, 2013: 193). Pengubahan 

tingkah laku seseorang memerlukan waktu yang lama. Tujuan dilakukannya 

pengukuran efektif adalah a) untuk mendapatkan umpan balik (feedback) sebagai 

upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran, b) untuk mengetahui tingkat 

perubahan tingkah laku peserta didik, c) untuk menempatkan peserta didik dalam 



14 
 

 

 

situasi pembelajaran yang tepat dan d) untuk mengenal latar belakang kegiatan 

belajar dan kelainan tingkah laku peserta didik. 

3. Media Pembelajaran 

Menurut Sadiman, dkk (2010: 6) kata media berasal dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara 

atau pengantar. MedÒë adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima. Menurut Arsyad (2013: 3) media diartikan sebagai alat-alat grafis, 

photografis, atau elektrolis untuk menangkap memproses, dan menyusun kembali 

informasi visual dan verbal. Merurut  Hamdani (2011: 72) media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Di dalam proses 

pembelajaran pendidik berusaha dengan berbagai cara dalam menyampaikan 

materi ke peserta didik salah satunya dengan media pembelajaran. Media 

pembelajaran memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan 

proses pembelajaran yang efektif. Media pembelajaran memegang peranan yang 

penting sebab dengan adanya media pembelajaran peserta didik lebih mudah 

dalam memahami materi pelajaran. 

Menurut Sadiman, dkk (2010: 17-18) secara umum media pendidikan 

mempunyai kegunaan-kegunaan memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu 

bersifat verbalitas, mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra, 

penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap 

pasif peserta didik dan memberikan perangsang yang sama, mempersamakan 

pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama.     
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Berdasarkan kegunaan media pendidikan tersebut, media pendidikan 

membatu peserta didik untuk memahami dan menyerap pelajaran yang diberikan 

oleh pendidik sehingga peserta didik mempunyai kegairahan dalam proses 

pembelajaran yang mana akan menimbulkan proses belajar mengajar yang efektif. 

4. Alat Peraga 

Menurut Arsyad (2013: 9) alat peraga adalah media alat bantu 

pembelajaran, dan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan 

materi pelajaran. Alat peraga disini mengandung pengertian sesuatu yang masih 

abstrak, kemudian dari hal yang abstrak dikonkretkan dengan menggunakan alat 

peraga sehingga alat peraga dapat dijangkau dengan pikiran yang sederhana dan 

dapat dilihat, dipandang, dan dirasakan. Menurut Sudjana (2014: 99) alat peraga 

dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan 

proses pembelajaran yang efektif. Setiap proses pembelajaran ditandai dengan 

adanya beberapa unsur antara lain tujuan, bahan, metode, dan alat, serta evaluasi. 

Menurut Sudjana (2014: 99-100) ada enam fungsi pokok alat peraga dalam 

sistem pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran, bagian integral dari 

keseluruhan situasi belajar, penggunaannya integral dengan tujuan dan isi 

pembelajaran, bukan semata-mata alat hiburan, untuk mempercepat proses belajar 

mengajar dan diutamakan untuk mempertinggi mutu pembelajaran. 

Pendidik dan alat peraga. Pendidik  dituntut sehubungan dengan masalah 

alat peraga pembelajaran seperti gambar berikut. 
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Gambar 2.2 Pendidik dan Alat Peraga Pembelajaran 

Uraian gambar 2.2 pendidik dituntut bahwa setiap pendidik hendaknya 

memiliki landasan teoritis mengenai alat-alat pembelajaran dalam pengajaran. 

Setiap pendidik perlu memiliki pengetahuan dan mengenai proses pembelajaran 

sebab penggunaan alat peraga pembelajaran harus terpadu dalam proses tersebut. 

Setiap pendidik perlu memahami kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik 

sebab alat peraga pembelajaran berusaha membantu kegiatan belajar peserta didik. 

Setiap pendidik perlu memahami perkembangan peserta didik sebab penggunaan 

alat peraga pembelajaran seirama dengan tingkat kematangan dan kemampuan 

peserta didik. Setiap pendidik harus terampil dalam hal penggunaan alat peraga 
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pembelajaran dan setiap pendidik berkewajiban melengkapi alat peraga 

pembelajaran di dalam kelasnya sehingga ia dituntut agar dapat membuat alat 

peraga pembelajaran untuk keperluan mengajar (Sudjana, 2014: 106). 

Kedudukan alat peraga dalam pembelajaran menurut Rohani (2014: 5). 

 

Gambar 2.3 Kedudukan Alat Peraga 

Belajar dan alat peraga pembelajaran. Menurut Sudjana (2014: 107) 

pengalaman manusia dibagi menjadi dua jenis, yakni pengalaman langsung dan 

pengalaman tidak langsung. Dalam penelitian ini pengalaman langsung yang 

diperoleh peserta didik adalah peserta didik mempraktikan secara langsung 

kompetensi memelihara sistem pengisian yang meliputi membongkar dan merakit 

alternator, mengetes dan mengganti diode, memeriksa stator dan rotor pada mobil, 

dan merangkai sistem pengisian pada mobil dengan menggunakan alternator. 

Dalam proses pembelajaran peserta didik tidak hanya diberikan materi berupa 
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teori saja tetapi mereka mempraktikan secara langsung teori yang telah didapat 

sehingga proses pembelajaran menjadi efektif. 

5. Kelayakan Alat Peraga 

Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu 

dalam pembelajaran. Alat peraga mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk 

mewujudkan situasi belajar-mengajar yang efektif.  Alat peraga pengajaran dapat 

mempertinggi proses belajar mengajar peserta didik dalam pengajaran yang pada 

gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya (Sudjana 

dan Rivai, 2011: 2). 

Manfaat alat peraga dalam proses belajar mengajar adalah a) pengajaran 

akan lebih menarik perhatian peserta didik, b) bahan pengajaran akan lebih jelas 

maknanya, c) metode mengajar akan lebih bervariasi dan d) peserta didik lebih 

banyak melakukan kegiatan belajar (Sudjana dan Rivai, 2011: 2). Alat peraga 

dapat mempertinggi taraf berfikir peserta didik, taraf berfikir manusia mengikuti 

mengikuti tahap perkembangan dimulai dari berfikir kongkret menuju berfikir 

abstrak, penggunaan alat peraga berkaiatan tahap berfikir karena melalui alat 

peraga hal-hal yang abstrak dapat dikongkretkan, dan hal-hal yang kompleks 

dapat disederhanakan. 

Kriteria-kriteria dalam memilih alat peraga untuk kepentingan pengajaran 

adalah a) ketepatannya dengan tujuan pengajaran, b) dukungan terhadap isi bahan 

pelajaran, c) kemudahan memperoleh alat peraga, d) ketrampilan pendidik dalam 

menggunakannya, e) tersedia waktu untuk menggunakannya dan f) sesuai taraf 

berfikir peserta didik (Sudjana dan Rivai, 2011: 4-5). Kriteria-kriteria tersebut 
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yang nantinya dijadikan sebagai landasan dalam menetukan kelayakan suatu alat 

peraga sebagai alat bantu pembelajaran.  

6. Sistem Pengisian 

a. Fungsi Sistem Pengisian  

Fungsi baterai pada automobile adalah untuk menyuplai kebutuhan listrik 

pada komponen-komponen listrik pada mobil tersebut seperti motor stater, lampu 

besar dan penghapus kaca (Toyota Astra Motor, 1995: 31). Tetapi kapasitas 

baterai sangatlah terbatas untuk mencukupi kebutuhan sistem kelistrikan pada 

automobile sehingga baterai tidak akan dapat mensuplai tenaga listrik secara terus 

menerus, dengan demikian baterai haruslah selalu terisi untuk memenuhi 

kebutuhan listrik setiap waktu, untuk itu pada mobil membutuhkan sistem 

pengisian untuk memproduksi listrik agar baterai selalu terisi. Sistem pengisian 

pada kendaraan secara umum berfungsi untuk mengisi kembali muatan baterai 

yang telah digunakan untuk menghidupkan engine dan menyuplai arus pada 

komponen kelistrikan lainnya pada kendaraan (Sumarsono, 2012: 80). 

Sistem pengisian bekerja pada tiga tahap sebagai berikut (Sumarsono, 

2012: 80). Gambar  2.4 pada saat mesin mulai dijalankan, baterai menyuplai 

seluruh beban pada kendaraan, gambar 2.5 selama operasi normal, alternator 

menyuplai kebutuhan arus dan pengisian kembali muatan baterai, dan gambar 2.6 

selama operasi puncak, baterai membantu alternator menyuplai arus. 
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Gambar 2.4 Baterai Menyuplai Arus Beban 

 

Gambar 2.5 Alternator Menyuplai Arus, Beban dan Pengisian Baterai 

 

Gambar 2.6 Alternator dan Baterai Menyuplai Arus Beban 

b. Komponen Sistem Pengisian  

Sistem pengisian dengan alternator mempunyai dua alat utama, yaitu 

alternator dan regulator (Sumarsono, 2012: 80). Alternator menghasilkan arus 

bolak-balik (AC) yang diubah menjadi arus searah (DC) secara elektronik 
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menggunakan diode. Regulator berfungsi untuk menjaga agar tegangan output 

alternator tetap pada nilai tertentu. 

 

Gambar 2.7 Rangkaian Sistem Pengisian  

Fungsi alternator adalah untuk merubah energi mekanis yang didapatkan 

dari mesin menjadi energi tenaga listrik (Toyota Astra Motor, 1995: 32). Energi 

mekanis dari mesin disalurkan sebuah puli, yang memutarkan rotor dan 

menghasilkan arus bolak-balik pada stator. Arus bolak-balik ini kemudian diubah 

menjadi arus searah oleh diode-diode. 

Komponen-komponen utama alternator meliputi stator coil, rumah bagian 

depan dan belakang, rotor, cincin gesek, sikat-sikat arang dan pelat dioda. 
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Gambar 2.8 Bagian-bagian Alternator (Sumarsono, 2012: 83) 

Regulator berfungsi untuk mengatur tegangan pengisian sesuai standar 

yang sudah ditentukan. Tegangan pengisian untuk sistem kerja 12 volt biasanya 

antara 13,5-14,8 volt (Sumarsono, 2012: 83). Regulator juga berfungsi sebagai 

pembatas arus sehingga tidak perlu khawatir dengan terjadinya over current. 

Regulator mempunyai dua kumparan di dalamnya, kumparan tersebut adalah 

voltage regulator dan voltage relay. Voltage regulator bekerja tergantung pada 

tegangan yang dibangkitkan oleh alternator, sedangkan voltage relay berfungsi 

mengatur tegangan agar akurat. Untuk membedakan kedua kumparan voltage 

regulator dan voltage relay dapat dilakukan secara visual. Diameter kumparan 

pada voltage regulator lebih halus daripada kumparan voltage relay. 
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Gambar 2.9 Regulator Konvensional (Sumarsono, 2012: 83) 

c. Membongkar dan Merakit Alternator 

Membongkar Alternator. Membongkar alternator pada dasarnya tidak 

sulit, meskipun tidak sulit haruslah sesuai dengan pedoman pada service manual 

(SOP). Untuk memudahkan dalam pembongkaran alternator melihat gambar 

berikut.  

1) Beri tanda pada rumah depan dan belakang supaya mudah pada saat perakitan 

lagi. 

 

Gambar 2.10 Memberi Tanda pada Alternator (Amirono, 2013: 174) 

2) Lepas roda dan puli dengan sabuk khusus. 
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Gambar 2.11 Melepas Roda dan Puli (Amirono, 2013: 174) 

3) Lepas baut pengikat rumah belakang dengan depan kemudian pisahkan unit 

rumah belakang dari unit rumah depan. 

 

Gambar 2.12 Melepas Baut Pengikat (Amirono, 2013: 175) 

4) Rotor dilepas dari rumah dengan cara dipres menggunakan alat khusus 

kemudian kontrol kelonggaran bantalan. Bila aus lepas pengikat bantalan rotor 

dan lepas bantalan rotor dari rumah dengan dipres. 
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Gambar 2.13 Melepas Rotor (Amirono, 2013: 175) 

5) Lepas pelat diode dari rumah belakang, lepas stator dari diode dengan 

menggunakan solder, lepas rumah sikat-sikat dan mengukur panjangnya. Bila 

terlalu pendek ganti dengan menggunakan solder, jaga gulungan stator jangan 

lecet (akibat benturan benda keras).  

 

Gambar 2.14 Melepas Pelat Diode (Amirono, 2013: 175) 

6) Pres bantalan pada rumah belakang (beri oli supaya pengepresan mudah), 

solder sikat arang pada rumahnya, jepit kabel sikat dengan tang lancip supaya 

panas mengalir ke tang, pasang rumah sikat. 
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Gambar 2.15 Menyolder Sikat Arang pada Rumahnya (Amirono, 2013: 175) 

7) Memeriksa komponen alternator 

Tabel 2.1 Pemeriksaan Komponen Alternator  

Gambar Pemeriksaan Langkah Pemeriksaan 

 

 

Gambar 2.16 Memeriksa Rotor Coil 

(Sumarsono, 2013: 90) 

Rotor Coil 

Periksa rotor coil dari kemungkinan ada 

sirkuit yang terbuka (putus). 

Dengan menggunakan ohmmeter, periksa 

bahwa antara slip ring ada hubungan. 

Tahanan Standar (Dingin) 

Tanpa IC Regulator : 3,9 – 4,1 Ohm 

Dengan IC Regulator : 2,8 – 3,0 Ohm 

Bila tidak ada hubungan, maka gantilah 

rotor coil. 

 

Rotor coil bisa juga diperiksa  dengan 

lampu. Seperti ditunjukan pada gambar, 

bila lampu menyala berarti hubungan baik. 

 

 

Dengan menggunakan ohmmeter, periksa 

apakah rotor coil berhubungan dengan 

massa. Bila jarum petunjuk bergerak 

berarti terdapat hubungan ke massa, rotor 

harus diganti. 
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Gambar 2.17 Memeriksa Keolengan 

Rotor Coil (Amirono, 2013: 183) 

Pemeriksaan keausan dan keolengan rotor 

menggunakan dial indikator. Batas 

keausan diameter cincin komutator 32,3 – 

32,5 mm. Batas keolengan cincin 

komutator 0,03 mm. Batas keolengan 

permukaan pol rotor 0,05 mm.  

 
 

Gambar 2.18 Cincin Komutator 

(Amirono, 2013: 183)  

Bila cincin komutator oleng atau tidak rata 

dapat diratakan dengan mesin bubut 

dengan syarat diameter masih sesuai 

manual. Bila keausan diameter tidak 

sesuai lagi dengan manual perlu diganti 

dengan cincin komutator yang baru.  

 
 

Gambar 2.19 Memeriksa Stator Coil 

dengan Ohmmeter (Amirono, 2013: 

181) 

Stator Coil. 

Dengan menggunakan ohmmeter, periksa 

kemungkinan adanya sirkuit terbuka pada 

stator coil. Bila tidak terdapat hubungan, 

stator coil harus diperbaiki atau diganti 

(Sumarsono, 2012: 90). 

 
 

Gambar 2.20 Memeriksa Stator Coil 

dengan lampu (Amirono, 2013: 182) 

Pemeriksaan putus tidaknya gulungan 

menggunakan baterai dan lampu pada tiap 

ujung gulungan.   

Lampu menyala ------------ baik 
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Gambar 2.21 Memeriksa Stator Coil 

tegangan AC (Amirono, 2013: 182) 

Pemeriksaan hubungan singkat pada 

massa menggunakan tegangan bolak – 

balik 110 Volt dan lampu 15 Watt antara 

tiap ujung gulungan dengan pol stator.   

Lampu tidak menyala -------- baik 

 
Gambar 2.22 Melepas Pelat Diode 

(Amirono, 2013: 178) 

Pemeriksaan Diode. 

Lepas pelat diode positif dan negatif dan 

diode pengatur dari alternator. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Menentukan Diode Positif dan Negatif  

Gambar Langkah 

 
 

Gambar 2.23 Menentukan Diode Positif 

(Sumarsono, 2012: 91) 

Menetukan Diode Positif dan Negatif 

Probe positif Ohm meter 

dihubungkan dengan terminal B plat 

Diode dan probe negatif dihubungkan 

dengan terminal E (gambar 2.23) 

maka jarum Ohm meter bergerak, 

tetapi jika sebaliknya (gambar 2.24) 

jarum ohm meter tidak bergerak. 

Maka bagian kiri pada pelat diode 
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Gambar 2.24 Menentukan Diode Negatif 

((Sumarsono, 2012: 91) 

adalah diode negatif dan bagian 

kanan pada pelat diode adalah diode 

positif. 



 

8) Merakit alternator. Alternator dirakit sesuai kebalikan dari urutan 

pembongkaran. 

9) Solder gulungan stator dengan diode sesuai rangkaian. Masukkan stator pada 

rumah belakang dan pasang pelat diode. Jaga gulungan stator dari benturan 

benda keras. 

 

Gambar 2.25 Memasang Pelat Diode dan Rumah Belakang (Amirono, 2013: 176) 

10) Kontrol isolasi pelat diode positif dengan lampu kontrol 110 volt. Bersihkan 

sisa-sisa timah penyolderan. 

 

Gambar 2.26 Mengisolasi Pelat Diode (Amirono, 2013: 176) 
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11) Pasang bantalan pada rotor dengan dipres menggunakan alat khusus (beri oli 

supaya pengepresan mudah). 

 

Gambar 2.27 Memasang Bantalan pada Rotor (Amirono, 2013: 176) 

12) Pasang bantalan dengan rotor pada rumah depan. (Beri oli supaya pengepresan 

mudah). 

 

Gambar 2.28 Memasang Bantalan dengan Rotor pada Rumah Depan  

(Amirono, 2013: 176) 

13) Tahan sikat dengan batang khusus (kawat las) supaya tidak patah saat unit 

rumah depan dengan unit belakang dirakit. 

 

Gambar 2.29 Menahan Sikat-sikat (Amirono, 2013: 177) 
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14) Rakit unit rumah depan dengan unit rumah belakang dengan posisi yang betul. 

Pasang baut pengikat rumah. 

 

Gambar 2.30 Merakit Unit Rumah Depan dengan Unit Rumah Belakang 

(Amirono, 2013: 177) 

 

15) Pasang unit kipas, roda puli dan kencangkan baut pengikatnya dengan sabuk 

khusus. 

 

Gambar 2.31 Memasang Unit Kipas (Amirono, 2013: 177) 

16) Kontrol kondisi mekanis alternator. Tidak boleh ada suara berisik, macet atau 

longgar. 

 

Gambar 2.32 Mengontrol Kondisi Mekanis Alternator (Amirono, 2013: 177) 
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7. Light Emitting Diode (LED) 

Light Emiting Diode (LED) adalah semacam dioda pertemuan (junction 

dioda) yang dapat mengeluarkan cahaya apabila diberikan tegangan forward 

(Rugiyanto, 2013: 119). Simbol dan bentuk fisiknya diperlihatkan seperti gambar 

2.32. 

 

Gambar 2.33 Konstruksi dan Simbol LED (Nuraeni dan selan, 2013: 218) 

Bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan LED adalah Galium 

Arsenida (GaAs) atau Galium Arsenida Phospida (GaAsP) atau juga Galium 

Phospida (GaP) yang dapat memancarkan cahaya dengan warna yang berbeda. 

Bahan GaAS memancarkan warna infra-merah, Bahan GaAsP warna merah atau 

kuning sedangkan bahan GaAsP dengan warna merah atau hijau (Nuraeni dan 

Selan, 2013: 218). 

LED mempunyai batas kemampuan arus maupun tegangan yang 

dibedakan berdasarkan warna seperti diperlihatkan pada tabel 2.2 berikut (Nuraeni 

dan Selan, 2013: 219). 

Tabel 2.3 Batasan Kemampuan LED 

Warna Tegangan Maju 

Merah  1,8 volt 

Orange 2,0 volt 

Kuning 2,1 volt 

Hijau 2,2 volt 
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Sinar yang dihasilkan bukan disebabkan adanya pengaruh panas seperti 

halnya lampu biasa, tetapi pengaruh dari arus yang mengalir didalam struktur 

atom material semikonduktor P - N. Tegangan maju antara anoda dan katoda 

berkisar antara 1,5 - 2V, arus majunya antara 5 - 20 mA, tergantung tipenya 

(Rugiyanto, 2013: 120). 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang relevan yang menjadi rujukan penelitian ini 

sebagai berikut. 

Hasil penelitian Putra dan Sulistyo (2011: 5) yang bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan pembelajaran sub kompetensi penguasaan operasi sistem 

pengisian konvensional menggunakan peraga sistem pengisian berbasis kerja 

rangkaian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK). 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Teknik Mesin D3 Universitas Negeri 

Semarang angkatan 2009 yang mengikuti mata kuliah praktik kelistrikan engine 

rombel 1 (40 mahasiswa). Hasil analisis menunjukkan bahwa pada setiap siklus 

terjadi peningkatan kualitas belajar. Besarnya efektifitas pembelajaran dari 

kemampuan awal mahasiswa hingga siklus II sebesar 26,18% atau cukup efektif. 

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat peraga sistem 

pengisian dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada setiap siklus, 

besarnya efektifitas pembelajaran masuk dalam kategori cuku efektif.   

Penelitian Kusari dan Wahyudi (2011: 21) dengan judul “Penerapan 

Peraga Berbasis Light Emitting Diode pada Pembelajaran Cara Kerja Motor Stater 

Tipe Reduksi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi peraga 
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berbasis Light Emitting Diode terhadap prestasi belajar pada pembelajaran cara 

kerja motor starter tipe reduksi. Metode penelitian yang digunakan adalah true 

experimental dengan bentuk posttest-only control design. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri 

Semarang tahun 2010. Sebanyak 30 orang mahasiswa diambil acak sebagai 

sampel dan dibentuk dalam kelas kontrol dan eksperimen. Hasil penelitian 

menunjukkan hasil belajar kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Rata-rata hasil belajar kelas kontrol adalah 59,53 dan kelas eksperimen sebesar 

75,8. Peningkatan yang terjadi berdasarkan perbandingan hasil belajar adalah 

27,32% atau 16,27 poin. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan alat peraga berbasis light emitting diode dapat meningkatkan hasil 

belajar mahasiswa sebesar 27,32% atau 16,27 poin. 

Berdasarkan penelitian Putra dan Sulistyo dan Kusari dan Wahyudi maka 

alat peraga sangat baik digunakan sebagai alat bantu pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa atau dalam penelitian ini peserta didik 

SMK N 1 Adiwerna kelas XI tahun ajaran 2014/2015.     

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Menurut Sudjana (2014: 100) salah satu nilai-nilai dari alat peraga yaitu 

dengan peragaan dapat memperbesar minat dan perhatian peserta didik untuk 

belajar yang mana dengan peragaan dapat meletakan dasar untuk perkembangan 

belajar sehingga hasil belajar menjadi mantap. 
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Gambar 2.34 Kerangka Pikir Penelitian 

D. Hipotesis 

Penelitian ini dapat dirumuskan bahwa hipotesisnya adalah ada perbedaan 

hasil belajar yang signifikan antara peserta didik yang menggunakan alat peraga 

sistem pengisian yang dipakai di sekolah dengan peserta didik yang menggunakan 

alat peraga sistem pengisian berbasis LED.  

 

 

Alat peraga sistem 

pengisian yang 

dipakai di sekolah 

kurang memadai 

sebagai alat bantu 

pembelajaran 

 

Ada 49 peserta 

didik yang 

mencapai KKM 

Pembuatan alat 

peraga sistem 

pengisian berbasis 

LED 

Akibat 
Akibat yang 

diharapkan 

Ada perbedaan 

hasil belajar 

yang signifikan 

pada kompetensi 

memelihara 

sistem pengisian 

Peserta didik 

kurang memahami 

arahan ketika akan 

melaksanakan 

praktik 

Peserta didik 

ccnderung pasif 

ketika melaksanakan 

praktik 

Peserta didik sulit 

menggunakan alat 

peraga sistem 

pengisian yang 

dipakai di sekolah 

Sebab 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian berdasarkan metode yaitu 

penelitian percobaan (experiment research). Penelitian percobaan adalah 

penelitian dengan melakukan sebuah studi yang objektif, sistematis, dan kontrol 

untuk memprediksi atau mengontrol fenomena (Danim dalam Siregar, 2014: 11). 

Penelitian eksperimen dilakukan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat, 

dengan cara mengekspos satu atau lebih kelompok eksperimental, dan satu atau 

lebih kondisi eksperimen.   

Bentuk desain eksperimen yang digunakan adalah true experimental 

(eksperimen yang betul-betul). Menurut Sugiyono (2012: 75) ciri utama dari true 

experimental adalah bahwa, sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun 

sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Menurut 

Nahartyo (2012: 4) eksperimen tulen (true experiment) adalah jenis eksperimen 

dimana variabel independen dimanipulasi oleh eksperimenter dan manipulasi 

tersebut diaplikasikan secara acak (sering disebut randomisasi) kepada grup-grup 

subjek. Dalam penelitian ini jenis penelitian menggunakan metode eksperimen. 

Bentuk desainnya true experimental karena subjek penelitian dipilih secara acak 

dari populasi peserta didik kelas XI TKR SMK N 1 Adiwerna tahun ajaran 

2014/2015 yang terdiri dari empat kelas. Desain penelitian menggunakan desain 

posttest-only control design. 
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Langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan perlakukan 

(treatment) pada kelas eksperimen dan kelas kontol, kelas eksperimen dikenakan 

perlakuan berupa pembelajaran menggunakan alat peraga sistem pengisian 

berbasis LED, sedangkan untuk kelas kontrol dikenakan pembelajaran 

menggunakan alat peraga yang dipakai di sekolah. Kemudian dilakukan 

pengukuran (posttest) kepada kedua kelas tersebut untuk melihat perbedaan hasil 

belajar peserta didik.. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

Kelas 
Perlakuan 

(Treatment) 
Posttest 

K X1 Y 

E X2 Y 

 

Keterangan sebagai berikut. 

K = kelas kontrol 

E = kelas eksperimen 

X1 = pembelajaran pada kelas kontrol menggunakan alat peraga sistem  

              pengisian yang dipakai di sekolah 

X = pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan alat peraga sistem  

                pengisian berbasis LED  

Y = posttest 

 Pada saat melaksanakan penelitian ada suatu proses yang dilakukan guna 

runtutnya proses penelitian, urutan proses penelitian digambarkan pada diagram 

alir sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 Digram Alir Penelitian 

Mulai 

Rumusan Masalah dan Pendekatan 

Desain Alat Peraga 

Pembuatan Alat Peraga 

Menyusun Instrumen 

Uji Coba 

Hasil Uji 

Alat Peraga 

Hasil Uji 

Intrumen 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Pembelajaran menggunakan 

Alat Peraga Sistem Pengisian 

Berbasis LED 

Pembelajaran menggunakan 

Alat Peraga yang dipakai di 

Sekolah 

Analisis dan 

Pembahasan 

Kesimpulan 

Selesai 

Posttest 

Valid 

Tidak 

Valid Tidak 

Layak 

Layak 
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Penelitian dimulai dengan merumuskan masalah dan pendekatan. 

Rumusan masalah dan pendekatan tersebut digunakan sebagai bahan dalam 

penyusunan alat peraga dan instrumen. Setelah alat peraga disusun, langkah 

selanjutnya adalah uji alat peraga. Jika hasil uji alat peraga tidak layak (tidak 

valid) maka alat peraga harus disusun ulang, tetapi jika alat peraga dinyatakan 

layak (valid) maka dapat digunakan sebagai media pembelajaran.  

Kegiatan pembelajaran ada dua yaitu pembelajaran pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Pembelajaran kelas kontrol dan kelas eksperimen pada 

dasarnya sama, perbedaannya terletak pada penggunaan alat peraga, kelas kontrol 

pada saat melaksanakan praktik menggunakan alat peraga sistem pengisian yang 

dipakai di sekolah sedangkan kelas eksperimen menggunakan alat peraga sistem 

pengisian berbasis LED dengan jumlah peserta didik sama yaitu 32.  Prosesnya 

adalah peserta didik diberi arahan awal untuk melaksanakan jobsheet praktik 

sistem pengisian, setelah itu dibagi menjadi delapan kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari empat peserta didik. Ada empat job praktik yang dilakukan 

yaitu membongkar dan merakit alternator, memeriksa stator dan rotor, 

menentukan diode positif dan negatif dan merangkai sistem pengisian. Dari empat 

job tersebut setiap anggota  kelompok bergantian untuk menyelesaikan jobsheet 

sehingga setiap anggota kelompok pernah melaksanakan praktik sistem pengisian. 

Kegiatan praktik dilakukan sampai delapan kelompok telah melaksanakan praktik 

sistem pengisian.   

Instrumen untuk mengukur hasil belajar yang diuji kevalidannya adalah 

instrumen kognitif. Instrumen hasil belajar ada tiga yaitu instrumen kognitif 
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(berupa soal pilihan ganda), intrumen afektif (berupa lembar check list keaktifan 

peserta didik) dan intrumen psikomotorik (berupa check list praktik sistem 

pengisian). Intrumen afektif digunakan untuk menilai keaktifan peserta didik 

ketika melaksanakan praktik sistem pengisian menggunakan alat peraga sistem 

pengisian berbasis LED (kelas eksperimen). Instrumen psikomotorik berupa check 

list untuk menilai praktik sistem pengisian setelah proses pembelajaran selesai. 

Instrumen kognitif berupa lembar soal pilihan ganda, setelah peserta didik selesai 

pembelajarn dan selesai penilaian praktik tes soal pilihan ganda ini dilakukan. 

Hasil posttest adalah rata-rata dari tes kognitif  dan tes psikomotorik. Setelah 

dilakukan posttest hasil dari posttest kemudian dianalisis untuk untuk menjawab 

rumusan masalah dan hipotesis. Setelah didapatkan hasil analisis kemudian 

dilakukan pembahasan terkait hasil penelitian. Setelah itu diambil kesimpulan dan 

dibukukan dalam laporan.  

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Arikunto (2010: 173) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Menurut Sugiyono (2012: 80) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan pengertian populasi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang mempunyai wilayah 

generalisasi yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan kemudian 
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ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini populasinya adalah peserta didik kelas XI 

TKR SMK N 1 Adiwerna semester gasal tahun ajaran 2014/2015. 

Tabel 3.2 Daftar Populasi 

No Kelas Jumlah Peserta Didik 

1 XI TKR 1 32 

2 XI TKR 2 31 

3 XI TKR 3 31 

4 XI TKR 4 32 

Total 126 

 

2. Sampel 

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

yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012: 81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan pengertian sampel 

tersebut, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang diambil dari 

polulasi 

Menurut Sugiyono (2012: 81) teknik sampling adalah merupakan teknik 

pengambilan sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah probability 

sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2012: 82). Teknik yang diambil yaitu simple 

random sampling. Menurut Sugiyono (2012: 82) dikatakan simple (sederhana) 

karena pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi.  Karena subjek yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI TKR SMK N 1 Adiwerna tahun 

ajaran 2014/2015, diputuskan untuk mengambil dua kelas dari empat kelas 

menggunakan teknik random atau acak dengan cara undian. Kemudian kedua 
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kelas tersebut ditetapkan sebagai sampel untuk memudahkan dalam proses 

penelitian. Berdasarkan undian tersebut maka didapatkan bahwa kelas XI TKR 1 

dijadikan kelas kontrol dan kelas XI TKR 4 sebagai kelas kontrol. 

Tabel 3.3 Sampel Penelitian 

No Kelas Keterangan 
Jumlah Peserta 

Didik 

1 XI TKR 1 Kelas Kontrol 32 

2 XI TRK 4 Kelas Eksperimen 32 

Total 64 

 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012: 38) variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.  

1. Variabel Bebas (X) 

Menurut Sugiyono (2012: 39) variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

terikat (dependen). Variabel bebas pada penelitian ini adalah penggunaan alat 

peraga sistem pengisian yang dipakai di sekolah dan alat peraga sistem pengisian 

berbasis LED.   

2. Variabel Terikat (Y) 

Menurut Sugiyono (2012: 39) variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel 

terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar peserta didik yang menggunakan 

alat peraga sistem pengisian yang dipakai di sekolah (kelas kontrol) dan peserta 
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didik yang menggunakan alat peraga sistem pengisian berbasis LED (kelas 

eksperimen) pada kompetensi dasar memelihara sistem pengisian. Hasil belajar 

yang diharapkan mempunyai perbedaan baik itu meningkat atau menurun. 

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Siregar (2014: 39) pengumpulan data adalah suatu proses 

pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Data primer 

adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama 

atau tempat objek penelitian dilakukan. Data sekunder adalah data yang 

diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Menurut 

Arikunto (2010: 193) secara garis besar alat evaluasi digolongkan menjadi dua 

macam yaitu tes dan non-test (bukan tes). Untuk memperoleh data yang benar 

dalam sebuah penelitian dipengaruhi oleh cara memperoleh data dan harus 

mengikuti metode yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang dibahas. 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut. 

a. Metode Observasi 

Menurut Siregar (2014: 42) observasi atau pengamatan langsung adalah 

kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap 

kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, 

sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.  

b. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-
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benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2010: 201).  

c. Metode Tes 

Menurut Arikunto (2010: 193) tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis tes ditinjau dari sasaran 

atau objek yang akan dievaluasi yaitu tes prestasi atau achievement test, yaitu test 

yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari 

sesuatu.  Bentuk tes yang digunakan ada dua, yaitu tes objektif (pilihan ganda) 

dan tes psikomotorik. 

Menurut Arikunto (2013: 179) tes objektif adalah tes yang dalam 

pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Kebaikan dari tes objektif adalah 

a) mengandung lebih banyak segi-segi positif, b) lebih mudah dan cepat 

pemeriksaannya, c) pemeriksaan dapat diserahkan ke orang lain, dan d) dalam 

pemeriksaan, tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. Sedangkan 

kelemahan-kelemahan dari tes objektif adalah a) persiapan untuk menyusun jauh 

lebih sulit daripada tes esai, b) soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan 

ingatan dan daya pengenalan saja, dan sukar untuk mengukur proses mental yang 

tinggi, c) banyak kesempatan untuk main untung-untungan, d) “kerja sama” antar 

peserta didik pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. 

           Jenis tes objektif yang digunakan adalah jenis tes pilihan ganda (multiple 

choice test). Tes pilihan ganda terdiri atas bagian keterangan (stem) dan bagian 
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kemungkinan jawaban atau alternatif (options). Kemungkinan jawaban terdiri atas 

satu jawaban yang benar yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecoh (distractor).   

Tes psikomotorik digunakan untuk menilai peserta didik ketika 

melaksanak praktik sistem pengisian. Tes psikomotorik berupa lembar check list, 

menurut Sudjana (2014: 114) check list merupakan salah satu alat penilaian yang 

menggunakan kemungkinan-kemungkinan jawaban yang akan kita minta dari 

yang dievaluasi. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian 

(Sugiyono, 2012: 102). Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat 

digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterprestasikan informasi 

yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola 

ukur yang sama (Siregar, 2014: 75).  

Pembuatan alat peraga sistem pengisian berbasis LED selesai, selanjutnya 

dilakukan uji validasi ahli media dan validasi ahli materi. Kisi-kisi uji validasi ahli 

media dan ahli materi sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Uji Validasi Ahli Media 

No Indikator Sub Indikator 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Tepat untuk 

mendukung isi 

pelajaran yang 

sifatnya konsep 

dan prinsip 

Penggunaan LED tepat 

untuk membantu dalam 

merangkai sistem pengisian 

     

Penggunaan gambar tepat 

untuk menjelaskan proses 

membongkar dan merakit 

alternator, memeriksa stator 

dan rotor dan  

mengidentifikasi diode 

positif dan diode negatif 
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2 Mutu Teknis Soket untuk merangkai 

sistem pengisian sudah jelas 

peletakannya 

     

Ukuran huruf untuk nama 

terminal sudah jelas 

     

Ukuran huruf untuk gambar  

sudah jelas 

     

3 Kepraktisan Alat peraga mudah 

digunakan 

     

Alat peraga mudah 

dipindahkan 

     

 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Uji Validasi Ahli Materi 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Wiring sistem pengisian dan LED dapat 

membantu dalam merangkai sistem  pengisian 

     

2 Gambar langkah-langkah membongkar dan 

merakit alternator dapat menjelaskan langkah-

langkah membongkar dan merakit alternator  

     

3 Gambar cara memeriksa stator dan rotor dapat 

menjelaskan cara memeriksa stator dan rotor 

     

4 Gambar cara mengidentifikasi diode positif 

dan diode negatif dapat menjelaskan cara 

mengidentifikasi diode positif dan diode 

negatif  

     

 

Uji validasi media dan materi pada alat peraga sistem pengisian berbasis 

LED perhitungannya menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang 

dapat digunakan untuk mengukur sikap pendapat, dan persepsi seseorang tentang 

suatu objek atau fenomena tertentu (Siregar, 2014: 50). 

Untuk pembuatan interpretasi secara umum dilakukan langkah sebagai 

berikut (Sundayana, 2014: 11): 

1) Menentukan skor maksimum     = banyak butir angket x banyak responden x 5  

2) Menentukan skor maksimal       = banyak butir angket x banyak responden x 1 
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3) Menentukan rentang          = skor maksimum – skor minimum 

4) Menentukan panjang kelas (p)   = rentang/banyak kategori 

5) Menentukan skala tanggapan: 

Skor minimal   Skor minimal+p   Skor minimal+2p   Skor minimal+3p    Skor minimal+4p      Skor maksimal  

  

 

a. Metode Observasi 

Metode observasi digunakan untuk menilai ranah afektif yaitu menilai 

keaktifan peserta didik kelas eksperimen yang menggunakan alat peraga sistem 

pengisian berbasis LED. Penilaian dilakukan pada saat proses pembelajaran di 

kelas eksperimen. Pada saat dilaksanakan perlakuan (treatment) pada kelas 

eksperimen dengan menggunakan alat peraga sistem pengisian berbasis LED, 

peneliti melakukan pengamatan terhadap keaktifan peserta didik dalam 

melaksakan pembelajaran. Lembar kisi-kisinya sebagai berikut. 

Indikator keaktifan. 

1) Kurang aktif jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam 

pembelajaran. 

2) Cukup aktif jika menunjukkan sudah ada  usaha (kadang-kadang) ambil 

bagian dalam pembelajaran  tetapi belum ajeg/konsisten. 

3) Aktif jika menunjukkan sudah ada  usaha  (sering) ambil bagian dalam 

pembelajaran  tetapi belum ajeg/konsisten.  

4) Sangat aktif jika menunjukkan sudah ambil bagian (selalu)  dalam 

menyelesaikan tugas kelompok  secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 

 

Sangat Tidak 

Layak 

Tidak  

Layak 

Cukup Layak         Layak Sangat 

Layak 
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Tabel 3.6 Lembar Penilaian Keaktifan 

Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom penilaian keaktifan 

No Nama Peserta Didik Kode 
Keaktifan 

1 2 3 4 

  
     

  
     

  
     

  
     

Jumlah     

 

1   =  Tidak Aktif   

2   =  Cukup Aktif   

3    = Aktif 

4   = Sangat Aktif 

Kode = kode sampel 

Penilaian keefektifan dilakukan ketika peserta didik melaksanakan 

pembelajaran menggunaan alat peraga sistem pengisian berbasis LED. Setiap 

peserta didik di nilai keaktifan ketika mengikuti pembelajaran menggunakan alat 

peraga sistem pengisian berbasis LED penilaian dilakukan dengan cara memberi 

tanda centang (√) pada kolom, ada empat kriteria yaitu tidak aktif, cukup aktif, 

aktif dan sangat aktif. Dari ke empat kriteria tersebut dihitungan total skor yang 

diperoleh dari banyaknya kolom centang tersebut. Tanda angka 1, 2, 3 dan 4 

menunjukan skor yang diperoleh sertiap peserta didik. Peserta didik yang dinilai 

keaktifan dalam melaksanakan pembeljajaran hanya peserta didik kelas 

eksperimen, karena tujuan dari penilaian tersebut adalah untuk mengetahui 

seberapa besar peran alat peraga sistem pengisian berbasis LED sebagai alat bantu 

bantu pembelajarn praktik sistem pengisian. 



49 
 

 
 

Perhitungan hasil pengamatan keaktifan peserta didik perhitungannya 

menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk 

mengukur sikap pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau 

fenomena tertentu (Siregar, 2014: 50). 

Untuk pembuatan interpretasi secara umum dilakukan langkah sebagai 

berikut (Sundayana, 2014: 11): 

6) Menentukan skor maksimum     = banyak butir angket x banyak responden x 4  

7) Menentukan skor maksimal       = banyak butir angket x banyak responden x 1 

8) Menentukan rentang          = skor maksimum – skor minimum 

9) Menentukan panjang kelas (p)   = rentang/banyak kategori 

10) Menentukan skala tanggapan: 

Skor minimal   Skor minimal+p   Skor minimal+2p   Skor minimal+3p    Skor maksimal     

  

 

b. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai daftar 

nama–nama peserta didik yang akan menjadi sampel dan responden dalam uji 

coba instrumen penelitian yang kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Daftar nama peserta didik terdapat 

pada lampiran 1 sampai dengan 3. Daftar nilai kelas XI TKR 1 sampai dengan XI 

TKR 4 terdapat pada lampiran 10 sampai dengan 13.  

c. Metode Tes 

Ada dua tes yang digunakan yaitu tes objektif dan tes psikomotorik. Tes 

objektif berupa tes pilihan ganda, dalam penyusunan perangkat tes pilihan ganda, 

Cukup Aktif         Aktif Sangat 

Aktif 
Tidak  

Aktif 
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langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut. 

1) Materi tes dibatasi pada aspek-aspek kognitif (pengetahuan) dan pemahaman 

sistem pengisian meliputi proses membongkar dan merakit alternator, cara 

mengetes dan mengganti diode alternator, cara memeriksa stator dan rotor 

alternator dan merangkai sistem pengisian dengan menggunakan alternator. 

2) Menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi tes disusun dengan mengacu pada standar 

kompetensi yang berlaku. 

Tabel 3.7 Kisi-kisi Tes Uji Coba  

No Materi Pokok Aspek / Indikator 
Bentuk Soal Jumlah 

Soal C1 C2 C3 C4 

1 Mengidentifikasi 

sistem pengisian 

Memahami 

pengertian sistem 

pengisian 

1 2, 17, 

18, 19 

 3 6 

2 Membongkar dan 

merakit alternator 

Mengetahui 

proses 

membongkar 

alternator 

  4, 20, 

21 

 3 

Mengetahui 

proses merakit 

alternator 

  5, 31, 

32 

 3 

3 Mengetes diode 

alternator 

Mengetahui cara 

mengetes diode 

alternator 

 6  7, 8, 9, 

10 

5 

4 Memeriksa stator 

coil dan rotor coil 

alternator  

Mengetahui cara 

memeriksa stator 

coil 

 22  11, 12, 

13 

4 

Mengetahui cara 

memeriksa rotor 

coil 

   14, 15, 

16 

3 

5 Merangkai sistem 

pengisian dengan 

menggunakan 

alternator  

Mengetahui 

proses merangkai 

sistem pengisian 

dengan 

menggunakan 

alternator 

  23, 24, 

25, 26, 

27, 28, 

29, 30 

 8 

Jumlah 1 6 14 11 32 
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Keterangan sebagai berikut. 

C1   = Proses berfikir ingatan (pengetahuan)  

C2   = Proses berfikir pemahaman  

C3   = Proses berfikir penerapan (Aplikasi)  

C4   = Proses berfikir analisis 

3) Menyusun soal. Jumlah soal sesuai dengan pertimbangan a) dapat mewakili isi 

dan keluasan materi, b) peserta didik lebih kreatif dalam sebuah jawaban, dan 

c) kunci jawaban tersedia secara pasti sehingga mudah dikoreksi. 

Tes psikomotorik berupa tes praktik sistem pengisian, tes ini dilakukan 

setelah pembelajaran selesai, dilakukan dengan tujuan untuk menilai kemampuan 

peserta didik dalam melakukan praktik sistem pengisian. Proses penilaian 

berdasarkan kelompok dengan angggota setiap kelompok empat peserta didik. 

Setiap anggota tersebut secara bergantian melakukan praktik sistem pengisian 

sesuai kisi-kisi kemudian dinilai oleh eksperimenter dengan cara check list setiap 

kegiatan yang dilakukan. Dalam penyusunan check list langkah-langkah yang 

ditempuh sebagai berikut. 

1) Materi check list dibatasi aspek-aspek psikomotorik sistem pengisian meliputi 

proses membongkar dan merakit alternator, cara mengetes dan mengganti 

diode alternator, cara memeriksa stator dan rotor alternator dan merangkai 

sistem pengisian dengan menggunakan alternator. 

2) Menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi check list disusun dengan mengacu pada standar 

kompetensi yang berlaku. Kisi check list sebagai berikut. 
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Tabel 3.8 Kisi-kisi Check List 

No Standar Kompetensi 
Aspek 

Psikomotorik 

1 Menunjukkan Alat Praktik Sistem Pengisian 

a. Tool Set 

b. Multi Tester 

c. Test Lamp 

P1 dan P2 

2 Membongkar Alternator 

a. Melepas rakitan drive end frame dan rotor dari 

stator 

b. Melepas puli dan kipas 

c. Melepas rectifier end frame 

d. Melepas rectifier holder dan stator perhatikan tanda 

pada stator core 

P1, P2 dan P3 

3 Menentukan Diode 

a. Diode positif 

b. Diode negatif 

P1, P2 dan P3 

4 Memeriksa Rotor 

a. Memeriksa hubungan ke massa pada rotor dengan 

ohm meter 

b. Memeriksa hubungan ke massa pada rotor dengan 

test lamp 

c. Memeriksa terputusnya sirkuit rotor Ada 

kontinyuitas 

P1, P2 dan P3 

5 Memeriksa Stator 

a. Memeriksa adanya sirkuit terbuka pada  stator coil 

dengan Ohm meter 

b. Memeriksa putus tidaknya gulungan stator coil 

dengan test lamp 

c. Memeriksa hubungan singkat dengan massa 

P1, P2 dan P3 

6 Merakit Alternator  

a. Memasang rectifier holder  pada stator 

b. Memasang rectifier end  frame pada rectifier holder 

c. Memasang puli dan kipas 

d. Memasnag rakitan drive end  frame dan rectifier end 

frame 

e. Periksa kelembutan putaran rotor 

P1, P2 dan P3 

7 Merangkai Sistem Pengisian 

a. Merangkai dari positif baterai ke fuse 15 A 

b. Merangkai dari fuse 15 A ke terminal B kunci 

kontak 

c. Merangkai dari terminal IG kunci kontak ke fuse 10 

A 

d. Merangkai dari fuse 10 A ke lampu CHG 

P1, P2 dan P3 
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 e. Merangkai dari lampu CHG ke terminal L regulator 

f. Merangkai dari fuse 10 A ke terminal IG regulator 

g. Merangkai dari terminal F regulator ke terminal F 

alternator 

h. Merangkai dari terminal E regulator ke massa 

i. Meranngkai dari terminal E alternator ke massa 

j. Merangkai dari terminal B alternator ke terminal B 

regulator 

k. Merangkai dari terminal N alternator ke terminal N 

regulator 

l. Merangkai dari terminal B alternator ke fuse 15 A 

 

 

Keterangan. 

P1 = persepsi  

P2 = kesiapan 

P3 = gerakan terbimbing 

E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas 

Menurut Sugiyono (2012: 267) validitas merupakan derajad ketepatan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan 

oleh peneliti. Menurut Arikunto (dalam Sundayana, 2014: 59) validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. 

Validitas yang digunakan adalah validitas konstruk. Menurut Siregar (2014: 77) 

validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat 

ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. 

Untuk menguji validitas instrumen, menggunakan Point biserial 

correlation atau korelasi point biserial digunakan apabila kita hendak mengetahui 

korelasi antara dua variabel, yang satu berbentuk variabel kontinu sedang yang 

lain variabel dikrit murni (Arikunto, 2010: 326). Hasil perhitungan dengan 
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korelasi point biserial dapat dikonsultasikan ke tabel r hasil korelasi produk 

moment. 

Rumus korelasi point biserial (Arikunto, 2010: 326): 

 

Keterangan sebagai berikut. 

rpbis = korelasi point biserial 

Mp = rata-rata skor yang menjawab benar pada butir soal 

Mt = rata-rata skor total 

St = standart deviasi skor total 

p = proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

q = 1 - p 

Setelah didapatkan hasil nilai koefisien point biserial pada tiap butir soal, 

maka hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai rtabel pada tabel harga 

krtik dari r product moment. Untuk rpbis > rtabel maka soal tersebut VALID, tetapi 

jika rpbis ≤  rtabel maka soal tersebut TIDAK VALID. Untuk menentukan rtabel yang 

dipakai sama seperti pada korelasi product moment. Suatu intrumen penelitian 

dikatakan valid, bila: koefisien korelasi product moment  >  r-tabel (n – 2) n = 

jumlah sampel (Siregar, 2014: 77).  

2. Daya Pembeda 

Daya Pembeda (DP) soal adalah kemampuan suatu soal untuk dapat 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dan siswa yang 

bodoh (berkemampuan rendah) (Sundayana, 2014: 76). 
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Rumus daya pembeda untuk soal tipe objektif sebagai berikut.  

DP = 
       

   
 

Keterangan sebagai berikut. 

JBA = jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar 

JBB = jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

JSA = jumlah siswa kelompok atas 

Dengan klasifikasi sebagai berikut. 

DP ≤ 0,00   sangat jelek 

0, 00 < DP ≤ 0,20  jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40  cukup 

0,40 < DP ≤ 0,70  baik 

0,70 < DP ≤ 1,00  sangat baik 

(Sundayana, 2014: 76-77) 

3. Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran adalah keberadaan suatu butir soal apakah dipandang 

sukar, sedang, atau mudah dalam pengerjaanya (Sundayana, 2014: 76). 

Rumus tingkat kesukaran untuk tipe soal objektif sebagai berikut. 2 

   TK = 
         

        
 

Keterangan sebagai berikut. 

JBA = jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar 

JBB = jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

JSA = jumlah siswa kelompok atas 
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Dengan klasifikasi sebagai berikut. 

    TK  = 0,00 terlalu sukar 

   0,00 < TK ≤ 0,30 sukar 

   0,30 < TK ≤ 0,70 sedang/cukup 

   0,70 < TK ≤ 1,00 mudah 

    TK  = 1,00 terlalu mudah 

(Sundayana, 2014: 76-77)    

4. Reliabilitas 

Menurut Sundayana (2014: 69) reliabilitas instrumen penelitian adalah 

suatu alat yang memberikan hasil yang tetap sama (konsisten, ajeg). Menurut 

Siregar (2014: 87) reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. 

Tipe soal yang diujikan merupakan tipe soal objektif, maka digunakan 

rumus Sprearman-Brown. Prinsip penggunaan rumus Spearman Brown adalah 

menghitung koefesien korelasi antara kedua belahan sebagai koefisien reliabilitas 

bagian (setengah). Jika hasil dari validitas instrumen menunjukan jumlah 

intrumen penelitian adalah genap, maka dapat menggunakan teknik  Spearman 

Brown. 

Dari rumus. 

 

(Siregar, 2014: 99) 



57 
 

 
 

 Maka diperoleh nilai korelasi (rxy), selanjutnya dihitung koefisien 

reliabilitas satu perangkat, rumusnya sebagai berikut. 

r11  = 
       

       
 

(Siregar, 2014: 100) 

Keterangan sebagai berikut. 

r11  = reliabilitas instrumen   

rxy  = nilai korelasi 

Koefesien reliabilitas yang dihasilkan, selanjutnya diinterpretasikan 

dengan menggunakan kriteria dari Guilford (Sundayana, 2014: 70). 

Tabel 3.9 Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

koefisien reliabilitas (r)  Interpretasi 

0,00 ≤ r < 0,20 sangat rendah 

0,20 ≤ r < 0,40  rendah  

0,40 ≤ r < 0,60 sedang/cukup 

0,60 ≤ r < 0,80 Tinggi 

0,80 ≤ r < 1,00 sangat tinggi  

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah diberikan perlakuan (treatment) menggunakan alat peraga sistem 

pengisian berbasis LED terhadap kelas eksperimen dan perlakuan menggunakan 

alat peraga yang dipakai di sekolah terhadap kelas kontrol maka perlu adanya tes 

akhir (posttest), untuk mengambil data hasil belajar mahasiswa pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. Dari data hasil belajar tersebut kemudian 

dianalisis dan dibandingkan untuk mengetahui mana yang hasilnya lebih baik 
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antara kelas eksperimen atau kelas kontrol. Analisis data yang digunakan sebagai 

berikut. 

1. Analisis deskriptif 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar antara kelas eksperimen yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan alat peraga sistem pengisian berbasis LED dengan 

kelas kontrol yang mendapatkan pembelajaran menggunakan alat peraga yang 

dipakai di sekolah. Untuk tujuan tersebut, maka akan dibandingkan rata-rata hasil 

belajar dari kelas eksperimen dan kelas kontrol yang telah disusun dalam daftar 

distribusi. Rumus yang digunakan sebagai berikut. 

 
Keterangan sebagai berikut. 

∑X = jumlah nilai  

n = jumlah peserta didik kelas eksperimen atau kelas kontrol  

2. Uji Normalitas 

Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data adalah 

untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak (Siregar, 

2014: 153). 

Langkah-langkah uji chi-kuadrat. 

a. Menentukan nilai rata-rata dan simpangan bakunya. 

b. Mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. 

c. Mengubah data diskrit (data mentah) menjadi interval dengan cara: 

d. Membuat tabel normalitas data dengan kolom sebagai berikut. 
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Tabel 3.8 Normalitas 

Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 

Z Batas 

Kelas 

Luas Z 

Tabel 
Ei Fi 

        

  
 

 

 
      

 

e. Menentukan nilai chi-kuadrat hitung.  

Rumus Chi-kuadrat hitung (Sundayana, 2014: 88-89): 

X
2
  = ∑

        

  
 

Chi-kuadrat tabel: x
2

tabel  =  x
2
 (K – 3) 

dengan K = banyaknya kelas interval 

kriteria pengujian: jika χ
2

hitung  <  χ
2
tabel maka data distribusi normal    

keterangan sebagai berikut. 

X
2
 = chi-kuadrat 

fi = frekuensi yang diperoleh dari sampel 

Ei = frekuensi yang diharapkan dari sampel 

3. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah objek yang 

diteliti mempunyai varians yang sama (Siregar, 2014: 167). Uji ini digunakan 

untuk mengetahui apakah kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai tingkat 

kemampuan yang sama atau tidak, sehingga dapat digunakan untuk menentukan 

rumus uji hipotesis yang akan digunakan. Rumus yang digunakan untuk uji 

homogenitas pada penelitian ini sebagai berikut (Sundayana, 2014: 144). 

Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. 
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Ho = kedua varians homogen (v1 = v2) 

Ha = kedua varians tidak homogen (v1 ≠ v2) 

Fhitung  = 
             

             
  = 

                       

                       
 

menentukan nilai Ftabel dengan rumus:  

Ftabel  =  Fɑ (dk nvarians besar  - 1/dk nvarians kecil – 1) 

Kriteria uji : jika Fhitung  <  Ftabel, maka Ho diterima (varians homogen)  

4. Uji Hipotesis 

Setelah data hasil penelitian diketahui sebaran datanya berdistribusi 

normal, serta mempunyai varians yang homogen, maka uji t dapat digunakan  

(Sundayana, 2014: 145). 

Membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. 

Ho    = tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara peserta didik  

kelas eksperimen dan peserta didik kelas kontrol 

Ha    =  ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara peserta didik kelas  

eksperimen dan peserta didik kelas kontrol  

Rumus uji t (Sundayana, 2014: 146). 

thitung  =   
     

 

          √
     
       

 

Dengan.  

Sgabungan = √
         

            
 

         
 

nilai ttabel  = tɑ (dk = n1 + n2 - 2) 
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kriteria pengujian hipotesisnya:  

jika  -ttabel  ≤  thitung  ≤  ttabel maka Ho diterima 

jika  thitung  >  ttabel, maka Ho ditolak 

Keterangan sebagai berikut. 

  
    = rerata kelas eksperimen   

n2 = jumlah subjek kelas kontrol   

  
    = rerata kelas kontrol 

n1 = jumlah subjek kelas eksperimen 

S = simpangan baku 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Alat Peraga Sistem Pengisian Berbasis LED 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah penggunaan alat peraga sistem 

pengisian yang dipakai di sekolah dan alat peraga sistem pengisian berbasis LED. 

Dalam melaksanakan penelitian alat peraga yang ada di sekolah digunakan 

sebagai media perlakuan (treatment) pada kelas kontrol dan  alat peraga sistem 

pengisian berbasis LED digunakan sebagai media perlakuan (treatment) pada 

kelas eksperimen. Adapun bentuk gambar alat peraga sistem pengisian berbasis 

LED sebagai berikut.  

Alat peraga sistem pengisian terdiri dari tiga bagian, bagian sisi kanan 

adalah gambar langkah proses membongkar dan merakit alternator, gambar 

langkah pemeriksaan stator dan rotor dan gambar cara mengidentifikasi diode 

positif dan diode negatif. Pada bagian tengah terdapat panel untuk merangkai 

sistem pengisian yang meliputi ada panel baterai, kunci kontak, fuse, regulator 

dan alternator. Pada bagian tengah bawah terdapat bongkaran komponen 

alternator yang digunakan untuk memeriksa komponen alternator. Pada bagian 

kiri terdapat gambar komponen dan fungsi sistem pengisian dan gambar  

komponen dan fungsi pada alternator. Alat peraga sistem pengisian berbasis LED 

ini dibuat guna memenuhi dua kompetensi dasar pada sistem pengisian, yaitu 

kompetensi memahami dan memelihara sistem pengisian. 
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Alat peraga sistem pengisian berbasis LED digunakan untuk pembelajaran 

pada kelas eksperimen sedangkan untuk kelas kontrol menggunakan alat peraga 

yang ada di sekolah. Adapun gambar alat peraga sistem pengisian sebagai berikut. 

 

 

Gambar 4.1 Alat Peraga Sistem Pengisian Berbasis LED
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2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Hasil Uji Validitas 

 Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan korelasi point biserial, 

maka diperoleh hasil dari 32 soal yang tidak valid adalah nomor 3, 9 15 dan 32, 

sisanya valid, soal yang tidak valid kemudian diperbaiki. Contoh perhitungan 

pada lampiran 19 dan data hasil uji validasi intrumen terdapat pada lampiran 20. 

b. Hasil Uji Daya Pembeda  

Perhitungan daya pembeda soal dilakukan untuk mengetahui suatu soal 

dapat membedakan antara peserta didik yang pandai dan peserta yang yang 

bodoh. Hal yang dilakukan sebelum melakukan perhitungan daya pembeda soal 

adalah mengurutkan data dari peserta didik yang paling banyak menjawab soal 

benar sampai ke peserta didik yang menjawab paling sedikit menjawab benar.  

Berdasarkan klasifikasi daya pembeda, maka soal nomor 1 dengan nilai 

daya pembeda sebesar 0,22 mempunyai kriteria cukup. Untuk hasil perhitungan 

daya pembeda soal yang  lain adalah pada kriteria cukup meliputi soal nomor: 3, 

5, 7, 23, 24, 28, 29 dan 32 sedangkan untuk kriteria baik meliputi soal nomor: 2, 

4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30 dan 31 

sedangkan yang jelek soal nomor 15. Data hasil uji daya pembeda soal terdapat 

pada lampiran 20. 

c. Hasil Uji Tingkat Kesukaran 

Perhitungan tingkat kesukaran bertujuan untuk mengetahui keberadaan 

butir soal masuk dalam kategori sukar, sedang, atau mudah. Hasil perhitungan 

tingkat kesukaran soal yang  lain adalah pada kriteria mudah meliputi soal nomor: 
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5, 7, 10, 11, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 sedangkan untuk 

kriteria sedang meliputi soal nomor: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22 

dan 26. Data hasil uji tingkat soal terdapat pada lampiran 21. 

Setelah dilakukannya uji validasi instrumen penelitian, daya pembeda, 

tingkat kesukaran maka dapat disimpulkan bahwa ada empat butir soal yaitu soal 

nomor 3, 9, 15 dan 32 yang seharusnya tidak dipakai untuk soal posttest tetapi 

karena empat butir soal tersebut kebaradaannya mewakili dari kompetensi 

memelihara sistem pengisian maka ke empat soal tersebut diperbaiki untuk soal 

tes kognitif untuk posttest. Tetapi dalam perhitunngan reliabilitas ke empat soal 

tersebut tidak dihitung karena yang dihitung hanya butir-butir soal yang valid saja. 

Untuk hasil uji validasi, daya pembeda dan tingkat kesukaran sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas, Daya Pembeda dan Tingkat Kesukaran 

Nomor 

Soal 

Validitas Daya pembeda Tingkat 

kesukaran 

Hasil 

1 Valid  Mudah  Cukup Dipakai 

2 Valid Sedang Baik  Dipakai 

3 Tidak Valid Sedang Cukup  Diperbaiki 

4 Valid Mudah Baik Dipakai 

5 Valid Mudah Cukup Dipakai 

6 Valid Sedang Baik Dipakai 

7 Valid Mudah Cukup Dipakai 

8 Valid Sedang Baik Dipakai 

9 Tidak Valid Sedang Baik Diperbaiki 

10 Valid Mudah Baik Dipakai 

11 Valid Sedang Baik Dipakai 

12 Valid Mudah Baik Dipakai 

13 Valid Sedang Baik Dipakai 

14 Valid Sedang  Baik Dipakai 

15 Tidak Valid Mudah Jelek Diperbaiki 

16 Valid Mudah Baik Dipakai 

17 Valid Sedang Baik Dipakai 

18 Valid Sedang Baik Dipakai 

19 Valid Sedang Baik Dipakai 

20 Valid Sedang Baik Dipakai 
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21 Valid Mudah Baik Dipakai 

22 Valid Sedang Baik Dipakai 

23 Valid Mudah Cukup Dipakai 

24 Valid Mudah Cukup Dipakai 

25 Valid Mudah Baik Dipakai 

26 Valid Sedang Baik Dipakai 

27 Valid Mudah Baik Dipakai 

28 Valid Mudah Cukup Dipakai 

29 Valid Mudah Cukup Dipakai 

30 Valid Mudah Baik Dipakai 

31 Valid Mudah Baik Dipakai 

32 Tidak valid Mudah Cukup Diperbaiki 

 

d. Hasil Uji Reliabilitas 

Perhitungan uji reliabilitas soal dengan metode spearman brown teknik 

belahan awal-akhir dengan jumlah soal uji coba 28 butir soal karena soal yang 

tidak valid tidak ikutkan dalam perhitungan reliabilitas. Taraf signifikan ɑ  = 5%. 

Hasil perhitungan nilia rxy = 0,82 dan nilai koefisien reliabilitas r11 = 0,90. Jika 

dilihat pada tabel klasifikasi koefesien reliabilitas maka nilai koefisien reliabilitas 

sebesar 0,90 masuk dalam kategori sangat tinggi.  

Tabel 4.2 Klasifikasi Koefesien Reliabilitas 

koefisien reliabilitas (r)  Interpretasi 

0,00 ≤ r < 0,20 sangat rendah 

0,20 ≤ r < 0,40  rendah  

0,40 ≤ r < 0,60 sedang/cukup 

0,60 ≤ r < 0,80 Tinggi 

0,80 ≤ r < 1,00 sangat tinggi  

 

B. Analisis Data 

1. Analisis Data Awal 

Analisis data awal dalam penelitian ini meliputi uji validasi media, uji 

validasi materi, uji normalitas dan uji homogenitas. Analisis data awal dilakukan 

untuk mengetahui apakah alat peraga yang telah dibuat layak digunakan sebagai 



67 
 

 

alat pembantu pembelajaran, kemudian setelah alat peraga itu layak, alat peraga 

digunakan sebagai alat bantu pembelajaran pada kelas eksperimen. Kemudian 

analisis data awal juga dilakukan untuk mengetahui bahwa sampel dalam keadaan 

sama sebelum dikenai perlakuan. Data yang digunakan untuk mengetahui keadaan 

awal sampel adalah data nilai ulangan akhir semester genap mata pelajaran praktik 

listrik otomotif jurusan teknik kendaraan ringan SMK N 1 Adiwerna. Statistik 

data awal yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut. 

a. Hasil Uji Validasi Media 

Uji validasi media perhitungannya menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang dalam hal ini 

adalah ahli media tentang alat peraga sistem pengisian berbasis LED.  Hasil uji 

validasi media oleh ahli media sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validasi Media 

No Validator 
Skor yang 

diperoleh 

Skor yang 

diharapkan 
Hasil Kriteria 

1 Drs. Yusri 34 35 69 Sangat Layak 

2 Muktarom, S.Pd 33 35 68 Sangat Layak 

 

 Berdasarkan hasil uji validasi ahli media yang dilakukan oleh ahli media 

di SMK N 1 Adiwerna, maka alat peraga sistem pengisian berbasis LED masuk 

dalam kriteria sangat layak.  

b. Uji Validasi Materi 

Uji validasi materi perhitungannya menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang dalam hal ini 

adalah ahli media tentang alat peraga sistem pengisian berbasis LED.  Hasil uji 

validasi materi oleh ahli materi sebagai berikut. 
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 Tabel 4.4 Hasil Uji Validasi Materi  

No Validator 
Skor yang 

diperoleh 

Skor yang 

diharapkan 
Hasil Kriteria 

1 Drs. Yusri 20 20 40 Sangat Layak 

2 Muktarom, S.Pd 17 20 37 Sangat Layak 

 

 Berdasarkan hasil uji validasi ahli materi yang dilakukan oleh ahli materi 

di SMK N 1 Adiwerna, maka materi pada alat peraga sistem pengisian berbasis 

LED masuk dalam kriteria sangat layak.  

 Hasil uji validasi media dan materi alat peraga sistem pengisian berbasis 

LED menyatakan bahwa alat peraga sistem pengisian berbasis LED sangat layak 

sebagai alat bantu pembelajaran praktik sistem pengisian kompetensi memelihara 

sistem pengisian. Alat peraga sistem pengisian berbasis LED tersebut divalidasi 

oleh ahli media dan sekaligus guru pengampu mata pelajaran praktik listrik 

otomotif di jurusan teknik kendaraan ringan SMK N 1 Adiwerna, alasannya 

karena ke dua validator tersebut  mempunyai sertifikat sebagai validator media 

tingkat satuan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan alat peraga sistem 

pengisian nantinya digunakan sebagai alat bantu dalam praktik sistem pengisian di 

sekolah menengah kejuruan (SMK). 

c. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menghitung rata-rata hasil belajar 

pada mata pelajaran praktik listrik otomotif tahun ajaran 2014/2015. Hasil belajar 

yang dihitung hanya kelas yang dijadikan kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Rumusnya sebagai berikut.  

 
   

∑ 

 
 



69 
 

 

Keterangan. 

 
   = rata-rata     

∑ x   = jumlah nilai peserta didik    

n       = jumlah peserta didik 

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rata-rata Data Awal 

No Kelas 
Nilai 

Minimum 

Nilai 

Maksimum 
Rata-rata 

1 Kontrol 76,00 87,33 81,83 

2 Eksperimen 75,83 88 81,93 

 

d. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data 

terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menjadi syarat untuk menentukan 

jenis statistik apa yang dipakai dalam penganalisaan selanjutnya. Data yang 

digunakan dalam uji normalitas adalah hasil belajar peserta didik kelas kontrol 

dan eksperimen mata pelajaran praktik sistem pengisian di jurusan teknik 

kendaraan ringan SMK N 1 Adiwerna tahun ajaran 2014/2015. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Analisis Data Awal 

Kelas Sampel χ
2 

hitung χ
2 

tabel Kriteria 

Kontrol 6,86 7,81 Normal 

Eksperimen 4,79 7,81 Normal 

 

Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh  χ
2 

hitung untuk kelas kontrol lebih 

kecil dari χ
2 

tabel dan χ
2 

hitung untuk kelas eksperimen juga lebih kecil dari χ
2 

tabel. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi nilai untuk kelas kontrol dan kelas 

eksperimen adalah normal.  
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e. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kelas kontrol dan 

kelas eksperimen mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kelas-kelas 

tersebut mempunyai varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan 

homogen. 

Kriteria pengujian: Jika Fhitung  <  Ftabel maka varians homogen. Hasil 

perhitungannya karena nilai Fhitung = 21,17  <  Ftabel  = 2,36 maka kedua varians 

homogen. 

f. Uji Hipotesis 

Setelah data hasil penelitian diketahui sebaran datanya berdistribusi 

normal, serta mempunyai varians yang homogen, maka uji t dapat digunakan. 

Langkah-langkah uji t sebagai berikut. Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis 

alternatif seperti berikut. 

Ho = tidak perbedaan kemampuan awal antara peserta didik kelas kontrol dan 

               peserta didik kelas eksperimen 

Ha = ada perbedaan kemampuan awal antara peserta didik kelas kontrol dan  

               peserta didik kelas eksperimen 

Kriteria pengujian hipotesisnya:  jika  -ttabel  ≤  thitung  ≤  ttabel maka Ho 

diterima. jika  thitung  >  ttabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima 

Karena nilai thitung = 0,13  >  ttabel  = 1,67, maka Ho diterima yaitu tidak 

perbedaankemampuan awal antara peserta didik kelas kontrol dan peserta didik 

kelas eksperimen. 
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2. Analisis Data Akhir 

a. Analisis Data Observasi 

Analisis keaktifan peserta didik perhitungannya menggunakan skala likert. 

Hanya kelas eksperimen yang di analisis. Hasil analisisnya sebagai berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Penilaian Keaktifan Peserta Didik Kelas Ekperimen 

No Penilai Skor yang diperoleh Kriteria 

1 Eksperimenter 109 Sangat Aktif 

 

 Berdasarkan hasil penilaian maka keaktifan peserta didik yang 

menggunakan alat peraga sistem pengisian berbasis LED (kelas ekperimen) 

masuk dalam kriteria sangat aktif.  

b. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menghitung rata-rata hasil belajar 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Rumusnya sebagai berikut.  

 
   

∑ 

 
 

Keterangan. 

 
   = rata-rata     

∑ x   = jumlah nilai peserta didik    

n       = jumlah peserta didik 

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Nilai Rata-rata Indikator Kognitif 

No Kelas 
Nilai 

Minimum 

Nilai 

Maksimum 
Rata-rata 

1 Kontrol 75,00 90,63 83,89 

2 Eksperimen 78,13 93,75 86,42 
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Hasil perhitungan nilai rata-rata hasil belajar belajar peserta didik 

indikator kognitif, nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 83,89 dan nilai rata-rata 

kelas eksperimen sebesar 86,42.  

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Nilai Rata-rata Indikator Psikomotorik 

No Kelas 
Nilai  

Minimum 

Nilai  

Maksimum 
Rata-rata 

1 Kontrol 81,82 87,88 84,57 

2 Eksperimen 81,82 100 89,87 

 

Hasil perhitungan nilai rata-rata hasil belajar belajar peserta didik 

indikator psikomotorik, nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 84,57 dan nilai rata-

rata kelas eksperimen sebesar 89,87.  

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Nilai Rata-rata Peserta Didik 

No Kelas 
Nilai  

Minimum 

Nilai  

Maksimum 
Rata-rata 

1 Kontrol 78,41 89,26 84,10 

2 Eksperimen 81,49 96,88 88,15 

 

Nilai rata-rata peserta didik dihitung berdasarkan nilai rata-rata indikator 

kognitif ditambah nilai rata-rata indikator psikomotorik kemudian dibagi dua. 

Menghasilkan nilai rata-rata peserta didik kelas eksperimen = 88,15 lebih besar 

dibandingkan nilai rata-rata peserta didik kelas kontrol = 84,10, maka hasil belajar 

peserta didik kelas eksperimen yang menggunakan alat peraga sistem pengisian 

berbasis LED lebih baik dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan alat 

peraga sistem pengisian yang dipakai di sekolah. 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data 

terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menjadi syarat untuk menentukan 
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jenis statistik apa yang dipakai dalam penganalisaan selanjutnya. Data yang 

digunakan dalam uji normalitas adalah hasil posttest peserta didik kelas kontrol 

dan eksperimen. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas Analisis Data Akhir 

Kelas Sampel χ
2 

hitung χ
2 

tabel Kriteria 

Kontrol 4,74 7,81 Normal 

Eksperimen 4,07 7,81 Normal 

 

Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh  χ
2 

hitung untuk kelas kontrol lebih 

kecil dari χ
2 

tabel dan χ
2 

hitung untuk kelas eksperimen juga lebih kecil dari χ
2 

tabel. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi nilai untuk kelas kontrol dan kelas 

eksperimen adalah normal. 

d. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kelas kontrol dan 

kelas eksperimen mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kelas-kelas 

tersebut mempunyai varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan 

homogen. 

Kriteria pengujian: Jika Fhitung  <  Ftabel maka varians homogen. Hasil 

perhitungan karena nilai Fhitung = 2,23  <  Ftabel  = 2,36 maka kedua varians 

homogen. 

e. Uji Hipotesis 

Setelah data hasil penelitian diketahui sebaran datanya berdistribusi 

normal, serta mempunyai varians yang homogen, maka uji t dapat digunakan. 

Langkah-langkah uji t sebagai berikut. 
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Merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif seperti berikut. 

Ho = tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara peserta didik   

yang menggunakan alat peraga sistem pengisian yang dipakai di sekolah 

dengan peserta didik yang menggunakan alat peraga sistem pengisian 

berbasis LED. 

Ha = ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara peserta didik yang 

menggunakan alat peraga sistem pengisian yang dipakai di sekolah dengan 

peserta didik yang menggunakan alat peraga sistem pengisian berbasis 

LED. 

Kriteria pengujian hipotesisnya:  

Jika  -ttabel  ≤  thitung  ≤  ttabel maka Ho diterima.  

Jika  thitung  >  ttabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima 

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus uji t menghasilkan bahwa 

nilai thitung = 1,6702, dan nilai ttabel = 1,6702, karena nilai thitung = 2,69 > dari ttabel = 

1,6702, maka berada pada daerah penolakan Ho atau bisa dikatakan Ha diterima. 

Jika Ha diterima maka dapat disimpulkan yaitu ada perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara peserta didik  yang menggunakan alat peraga sistem pengisian 

yang dipakai di sekolah dengan peserta didik yang menggunakan alat peraga 

sistem pengisian berbasis LED. Maka dari pernyataan Ha, sama seperti hipotesis 

pada penelitian ini yaitu ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara peserta 

didik  yang menggunakan alat peraga sistem pengisian yang dipakai di sekolah 

dengan peserta didik yang menggunakan alat peraga sistem pengisian berbasis 

LED. 
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3. Analisis Indikator 

Analisis indikator kognitif sebagai berikut. 

Tabel 4.14 Analisis Indikator Kognitif 

No Indikator 
Jumlah  

Soal 

Rata-rata Hasil Belajar 

Kontrol Eksperimen 

1 Peserta didik dapat memahami pengertian 

sistem pengisian 
6 87,50 90,63 

2 Peserta didik dapat mengetahui proses 

membongkar dan merakit alterntor  
6 84,38 85,42 

3 Peserta didik dapat mengetahui cara 

menentukan diode positif dan negatif 
5 80,63 83,13 

4 Peserta didik dapat mengetahui cara 

memeriksa stator dan rotor  
7 84,38 88,83 

5 Peserta didik dapat mengetahui proses 

merangkai sistem pengisian  
8 82,81 84,38 

  

Analisis indikator psikomotorik sebagai berikut. 

 

Tabel 4.15 Analisis Indikator Psikomotorik 

No Indikator 

Jumlah 

Langkah 

Kerja 

Rata-tata Hasil Belajar 

Kontrol Eksperimen 

1 
Menunjukan Alat Praktik Sistem 

Pengisian 
3 96,97 98,99 

2 Membongkar dan Merakit Alternator 8 82,58 89,02 

3 Menentukan Dioda Postif fan Negatif 4 80,30 87,88 

4 Memeriksa Stator dan Rotor 6 79,30 88,89 

5 Merangkai sistem pengisian 12 83,59 84,60 

 

C. Pembahasan 

Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu 

untuk menciptakan pembelajaran yang efektif.  Penggunaan alat peraga dalam 

proses pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan tetapi mempunyai fungsi 

tersendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang 

efektif (Sudjana, 2014: 99).  
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Kegiatan pembelajaran di sekolah adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh pendidik kepada peserta didik sehingga terjadi perubahan peserta didik ke 

arah yang lebih baik.  Hasil penggunaan alat peraga sistem pengisian berbasis 

LED yang telah dirancang dan dibuat sebagai media pembelajaran yang 

sebelumnya telah diujikan kepada ahli media dan ahli materi dengan kriteria 

sangat layak ini berhasil membantu pemahaman peserta didik dalam memahami 

mata pelajaran Praktik Listrik Otomotif sub kompetensi memelihara sistem 

pengisian kelas XI SMK N 1 Adiwerna tahun ajaran 2014/2015. Pada kompetensi 

memelihara sistem pengisian alat peraga sistem pengisian berbasis LED ini 

menampilkan proses membongkar dan merakit alternator dalam bentuk gambar, 

menampilkan cara menentukan dioda positif dan negatif dalam bentuk gambar, 

menampilkan cara memeriksa stator dan rotor dalam bentuk gambar dan panel 

untuk merangkai sistem pengisian yang dibantu dengan LED.  

Menurut Sudjana (2014: 99) alat peraga dalam mengajar memegang 

peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses pembelajaran yang 

efektif. Pada proses pembelajaran peserta didik memperoleh pengalaman secara 

langsung yaitu peserta didik secara langsung mempraktikan kompetensi 

memelihara sistem pengisian, hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh 

Sudjana (2014: 107) pengalaman manusia dibagi menjadi dua jenis, yakni 

pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Dengan alat peraga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai karena peserta didik tidak hanya diberikan materi 

saja, tetapi bisa secara langsung melihat dan mempraktikan materi pelajaran.  
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Hasil dari penelitian menunjukan dengan alat peraga sistem pengisian 

berbasis LED mampu membantu peserta didik untuk aktif dalam  proses 

pembelajaran. Hasil penilaian keaktifan peserta didik memperoleh skor 109 yang 

mana skor tersebut masuk dalam kategori sangat aktif ketika proses pembelajaran 

menggunakan alat peraga sistem pengisian berbasis LED. Hasil tersebut selaras 

dengan yang dijelaskan oleh Sadiman, dkk (2010: 17) secara umum media 

pendidikan jika digunakan secara tepat dan dan bervariasi dapat mengatasi sikap 

pasif peserta didik. 

Keberhasilan alat peraga sistem pengisian berbasis LED telah terbukti 

dengan adanya perbedaan hasil belajar yang signifikan antara peserta didik kelas 

kontrol yang menggunakan alat peraga yang dipakai di sekolah dan peserta didik 

kelas eksperimen yang menggunakan alat peraga sistem pengisian berbasis LED 

yaitu dengan nilai rata-rata kelas eksperimen sebesar 88,15 dan nilai rata-rata 

kelas kontrol sebesar 84,10. Setelah diuji t menghasilkan bahwa nilai thitung = 2,69 

lebih besar daripada ttabel = 1,6702 sehingga hipotesis dari penelitian ini terbukti 

bahwa ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara peserta didik yang 

menggunakan alat peraga sistem pengisian berbasis LED dengan peserta didik 

yang menggunakan alat perag siste pengisian yang dipakai di sekolah.  

Penelitian ini menunjukan adanya perbedaan hasil belajar yang signifikan 

antara peserta didik yang menggunakan alat peraga sistem pengisian berbasis 

LED (kelas eksperimen) dibandingkan dengan peserta didik yang menggunakan 

alat peraga di sekolah (kelas kontrol) yaitu dengan nilai rata-rata kelas eksperimen 

sebesar 88,15 dan nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 84,10. Hal ini selaras 
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dengan yang disimpulkan Putra dan Sulistyo (2011: 5) bahwa penggunaan alat 

peraga sistem pengisian efektif sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Hal ini 

selaran juga dengan hasil penelitian yang disimpulkan oleh Kusari dan Wahyudi 

(2011: 24) bahwa alat peraga berbasis light emittig diode memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap prestasi belajar. Maka alat peraga sistem pengisian 

berbasis LED sangat layak digunakan sebagai alat bantu pembelajaran pada 

kompetensi memelihara sistem pengisian. 

 

Gambar 4.2 Grafik Posttest Nilai Rata-rata Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Berdasarkan rumusan masalah pada bab 1. Maka dapat disimpulkan bahwa 

alat peraga sistem pengisian berbasis LED sangat layak digunakan sebagai alat 

pembantu pada saat melaksanakan praktik sistem pengisian. Alat peraga sistem 

pengisian berbasis LED dapat membantu peserta didik untuk aktif dalam praktik 

sistem pengisian agar hasil belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, dalam hal 

ini keaktifan peserta didik masuk dalam kategori sangat aktif dengan skor 109. 

Alat peraga sistem pengisian berbasis LED dapat membedakan hasil belajar antara 

peserta didik yang menggunakan alat peraga sistem pengisian berbasis LED 

dengan peserta didik yang menggunakan alat peraga sistem pengisian yang 

dipakai di sekolah. 

84,10 88,15 

0

20

40

60

80

100

Kontrol Eksperimen

N
il

ai
 

Kelas 



 
 

79 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Hasil uji kelayakan alat peraga sistem pengisian berbasis LED yang dilakukan 

oleh 2 ahli media dan 2 ahli materi didapatkan skor dari masing-masing 

validator 69 dan 68 masuk dalam kriteria sangat layak kemudian perolehan 

skor dari ahli materi didapatkan skor dari masing-masing validator 40 dan 37  

masuk dalam kategori sangat layak, dari ke dua kategori tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa alat peraga sistem pengisian berbasis LED sangat layak 

digunakan sebagai alat bantu pembelajaran pada kompetensi memelihara 

sistem pengisian. 

2. Hasil penilaian keaktifan peserta didik yang menggunakan alat peraga sistem 

pengisian berbasis LED skor yang diperoleh sebesar 109 masuk dalam 

kategori sangat aktif. Dapat disimpulkan bahwa alat peraga sistem pengisian 

berbasis LED membantu peserta didik aktif dalam proses belajar mengajar. 

3. Ada perbedaan hasil belajar peserta didik yang menggunakan alat peraga 

sistem pengisian berbasis LED (kelas eksperimen) dengan peserta didik yang 

menggunakan alat peraga sistem pengisian yang ada dipakai di sekolah (kelas 

kotrol). Hasil belajar peserta didik kelas eksperimen lebih besar daripada hasil 

belajar peserta didik kelas kontrol yaitu dengan rata-rata hasil belajar peserta 

didik kelas eksperimen sebesar 88,15 dan peserta didik kelas kontrol sebesar 

84,10.  
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B. Saran 

1. Penggunaan alat peraga sistem pengisian berbasis LED dapat membedakan 

hasil belajar peserta didik pada kompetensi memelihara sistem pengisian yang 

mana hasil belajar peserta didik yang menggunaka alat peraga sistem 

pengisian berbasis LED lebih baik dibandingkan dengan yang menggunakan 

alat peraga yang dipakai di sekolah maka sebaiknya pendidik menggunakan 

alat peraga sistem pengisian berbasis LED sebagai alat bantu dalam proses 

belajar mengajar dan pendidik dapat mengembangkan alat peraga pada materi 

lain dengan LED.  

2. Kepada peneliti lain alat peraga sistem pengisian konvensional berbasis LED 

ini masih perlu untuk dikembangkan lagi, karena terdapat  kekurangan,  yaitu  

tidak dilengkapinya  alat  untuk  mengatur  putaran  mesin. Alat  peraga  

sistem pengisian  ini  perlu  dikembangkan  lagi  yaitu  dengan  menambahkan  

alat untuk  mengatur  putaran  mesin  sehingga alat peraga dapat digunakan  

dengan  lebih  baik lagi. 
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Lampiran 1. 

Daftar Nama Peserta Didik Kelas Uji Coba Instrumen (XI TKR 2) 

No NIS NAMA PESERTA DIDIK Kode 

1 13.12711 ANGGI LISTIONO U-1 

2 13.12712 
ANUGRAH SASI 

RAMADHAN 
U-2 

3 13.12713 
AZZI 

TAUFIQURRAHMAN  
U-3 

4 13.12714 CERTAINLY P DUMADI U-4 

5 13.12715 DICKY RIZALDI U-5 

6 13.12716 EGA WIRAWAN U-6 

7 13.12717 FAQIH HILMI FAUZAN U-7 

8 13.12718 IBNU SOFYAN U-8 

9 13.12719 
ICHWAN RESCUEANDI 

PRATAMA 
U-9 

10 13.12720 JEFRI ANGGARA U-10 

11 13.12721 KHOIRUL ANAM U-11 

12 13.12722 KIKI RIZKI SALAM U-12 

13 13.12723 KUSWANTO U-13 

14 13.12724 LUKMANUL KHAKIM U-14 

15 13.12725 M. BAGUS SAEN WH U-15 

16 13.12726 M. BAYU SETIAWAN U-16 

17 13.12727 MOHAMAD ABDULOH U-17 

18 13.12728 
MOHAMMAD 

SYAHRUL GUNAWAN 
U-18 

19 13.12729 
MUHAMMAD 

BAYHAQQI 
U-19 

20 13.12730 
MUHAMMAD FATIKH 

MAULANA 
U-20 

21 13.12731 
MUHAMMAD SABILIL 

HAQ 
U-21 

22 13.12733 NANANG SUBAGJA U-22 

23 13.12734 NUR AZIZAH U-23 

24 13.12735 RIZKI PRAYOGI U-24 

25 13.12736 SASI OKIDAH U-25 

26 13.12737 TEGUH PRASETYO U-26 

27 13.12738 TEGUH WIRAWANTO U-27 

28 13.12739 WAHYUDI U-28 

29 13.12740 YOGI ANGGARA U-29 

30 13.12741 YUSRIL AYUB FARIZA U-30 

31 13.12742 ZULFATUR ROHMAH U-31 
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Lampiran 2. 

Daftar Nama Peserta Didik Kelas Kontrol (XI TKR 1) 

No NIS NAMA PESERTA DIDIK Kode 

1 13.12679 AFGHANI KHUBAISY K-1 

8 13.12680 AHMAD DAFIQ MAOLANA K-2 

3 13.12681 AKHMAD RIYAN KHUMEDI K-3 

4 13.12682 
AKHMAD SYAHIRUZ 

ZUHRI 
K-4 

5 13.12683 ALI NUR WAIDIN K-5 

6 13.12684 AMARULLAH AL HAQIQI K-6 

7 13.12685 EKO YUNI PRASETYO K-7 

8 13.12686 FAHMI RAHMANY K-8 

9 13.12687 FAJAR ARIF MUNANDAR K-9 

10 13.12688 HARYONO K-10 

11 13.12689 
ICHFIRUL ACHYAR AL 

FAHRI 
K-11 

12 13.12690 IRKHAS ADAM MUZARI K-12 

13 13.12691 
KERVIN ZUNIFAR 

REINALDY  
K-13 

14 13.12692 LUTFIATUL LATIFAH K-14 

15 13.12693 M MISBAKHUL MUNIR K-15 

16 13.12694 M. IRFAN RISKI K-16 

17 13.12695 MOHAMAD FAHRUR ROJI  K-17 

18 13.12696 MUH. FAHMI NAIM K-18 

19 13.12697 MUHAMAD AINUN YAKIN K-19 

20 13.12698 MUHAMAD DIAUDIN K-20 

21 13.12699 MUKTI SABILAH K-21 

22 13.12700 MUSLIMIN SEPTIANTO K-22 

23 13.12701 NUR AFNI SOFYAN K-23 

24 13.12702 PERA AMBARWATI K-24 

25 13.12703 
RIANDI HIDAYAT 

SAPUTRA UTAMA 
K-25 

26 13.12704 RIZAL WIBOWO K-26 

27 13.12705 RIZQI GUNAWAN K-27 

28 13.12706 RIZQI IMAN YULIANTO K-28 

29 13.12707 SIGIT NUGROHO K-29 

30 13.12708 SUGENG PRAYITNO K-30 

31 13.12709 VEMBRI RIYAN DIANSAH K-31 

32 13.12710 YUSUF ABDULAH K-32 
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Lampiran 3.  

Daftar Nama Peserta Didik Kelas Eksperimen (XI TKR 4) 

No NIS NAMA PESERTA DIDIK Kode 

1 13.12775 ABDUL JAMIL E-1 

2 13.12776 ADI DARMA KUSUMA E-2 

3 13.12777 AHMAD MUZAINI E-3 

4 13.12778 AHSAN TUDONI E-4 

5 13.12779 ARDI ARIYANTO E-5 

6 13.12780 BAGUS PAMUNGKAS E-6 

7 13.12781 DENI DIYAN NUGGROHO E-7 

8 13.12782 DWI HARYANTO E-8 

9 13.12783 FADIL MUHAMMAD E-9 

10 13.12784 FAHRIZAL NURDIN SUMIRTO E-10 

11 13.12785 FATKHUROHMAN E-11 

12 13.12786 FIRMAN NURHAMZAH E-12 

13 13.12787 IBNU AZAKIR E-13 

14 13.12788 IMAMMUDIN E-14 

15 13.12789 KHUBANI MUSLIM E-15 

16 13.12790 M. FAISAL ANDIKA E-16 

17 13.12791 M. IMAM SUBEKHI E-17 

18 13.12792 MOH. AGUNG WIJOYO E-18 

19 13.12793 MOHAMAD TOPIK E-19 

20 13.12794 
MUHAMAD REZA 

FERDIANSYAH 
E-20 

21 13.12795 MUHAMMAD ANGGI AFRIZA E-21 

22 13.12796 MUHAMMAD FAISAL ARFANI E-22 

23 13.12797 MUHAMMAD NUROHMAN E-23 

24 13.12798 MUKHLIS NUR IMANNUDIN E-24 

25 13.12799 NURKHOLIS E-25 

26 13.12800 PANGGI DWI PERMANA E-26 

27 13.12801 
PRIEYUDA AKADITA 

SUSTONO 
E-27 

28 13.12802 SHIYAMI AZHAR E-28 

29 13.12803 TOFIK NUR HIDAYAT E-29 

30 13.12804 YUSUF ERFAN E-30 

31 13.12805 ZAKY AMI FIKRI E-31 

32 13.12806 ZHAFRAN ARKAN E-32 
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Lampiran 4.  

Silabus 

BIDANG STUDI KEAHLIAN  :  TEKNOLOGI DAN REKAYASA 

PROGRAM STUDI KEAHLIAN  :  TEKNIK OTOMOTIF 

KOMPETENSI KEAHLIAN  :  TEKNIK KENDARAAN RINGAN  

MATA PELAJARAN  :  PEMELIHARAAN KELISTRIKAN KENDARAAN RINGAN 

KELAS  :  XI 

 

3.3. Memahami Sistem 
Pengisian 

4.1. Memelihara 

Sistem Pengisian 

 

 Tugas, cara kerja dan 
konstruksi generator 

 Tugas dan cara kerja 

regulator tegangan 

 Pengukuran arus & 

tegangan generator 

 Pendahuluan  
 Tugas alternator dan 

perbedaannya dengan 

generator 

 Pembangkit listrik 3 

pase dengan rangkaian 
bintang dan segitiga 

 Penyearah alternator 

(diode) 

 Regulator tegangan 

konvensional 

 Regulator elektronik 
 Bermacam-macam 

sistem arus medan 

Mengamati 

Tayangan/gambar 

tentang Sistem 

Pengisian 

 

Menanya 

Mengajukan 

pertanyaan 

menyangkut 

tayangan/gambar 

atau teks 

pembelajaran 

tentang Sistem 

Observasi 

Ceklis 

pengamatan 

pada saat 

presentasi dan 

praktik 

berkelompok, 

 

Portfolio 

Laporan 

tertulis  

 

Tes 

Tes tertulis 

uraian 

54  JP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Film/ rekaman / 
teks 

 Buku paket 

 Bahan bacaan 
yang relevan 
tentang 

Memperbaiki 

kerusakan ringan 

pada rangkaian/ 

sistem Pengisian 
dan kelengkapan 

tambahan  

 Gambar (Wall 
Chart) 

 Objek langsung 
(Kendaraan) 

 Buku yang 
berhubungan 

dengan sistem 
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 Syarat pengisian, cara 

mengukur dan tabel 

 Mengetes alternator 

pada mobil dan pada 
tes bench 

 Membongkar dan 

merakit alternator 

 Pengetesan dan 

penggantian diode 

 Pengontrolan dan 
perbaikan startor dan 

rotor 

 Pengetesan & 

penggantian regulator 

 Pengetesan alternator 
dengan osiloskop 

 Merangkai sistem 

pengisian alternator 

 

Pengisian 

 

Mengeksplorasi 

Membuat gambar 

rangkaian Sistem 

Pengisian 

 

Mengasosiasi 

Mengelompokkan 

Sistem Pengisian 

 

 

 

Mengkomunikasi

kan 

Menyampaikan 

hasil analisis 

dalam bentuk 

gambar rangkaian 

Sistem Pengisian 

dan/atau 

pilihan ganda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pengisian 

 Trainer Sistem 
Pengisian 

 Majalah yang 
berhubungan  

Sistem Pengisian 
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Lampiran 5. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

                           Sekolah   = SMK Negeri 1 Adiwerna  

                           Jurusan   = Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 

                           Mata Pelajaran  = Praktik Listrik Otomotif 

                           Kelas/Semester  = XI/II 

   Materi Pokok = Membongkar dan merakit alternator,  

   Menentukan diode postif dan negatif,  

   Memeriksa stator dan rotor dan merangkai  

   sistem pengisian. 

                           Alokasi Waktu   = 6 × 45 menit / Pertemuan 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun, responsive, dan proaktif 

dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan 

mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. 

B. Kompetensi Dasar 

1.1 Lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai anugrah Tuhan yang maha 

Esa harus dijaga keletarian dan kelangsungan hidupnya. 
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1.2 Pengembangan dan penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar harus 

selaras dan tidak merusak dan mencemari lingkungan, alam dan manusia. 

1.1 Menunjukkan sikap cermat dan teliti dalam menginterpretasikan dan 

mengidentifikasi pemeliharaan sistem kelistrikan, sistem pengapian, sistem 

starter, sistem pengisian. 

1.2 Menunjukkan sikap cermat dan teliti dalam memahami dan membaca simbol-

simbol sistem kelistrikan, system pengapian, sistem starter, sistem pengisian. 

1.3 Menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam mengikuti langkah-

langkah kerja sesuai dengan SOP. 

1.4 Menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan melalui kegiatan yang 

berhubungan dengan pemeriksaan, perawatan dan perbaikan sistem 

kelistrikan, sistem pengapian, sistem starter, sistem pengisian kendaraan 

ringan. 

4.4 Pemeliharaan sistem pengisian 

Indikator:  

1. Membongkar dan merakit alternator 

2. Menentukan diode positif dan negatif 

3. Memeriksa stator dan rotor  

4. Merangkai sistem pengisian alternator. 

C. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan dari pembelajaran sebagai berikut. 

1. Peserta didik dapat membongkar dan merakit alternator 

2. Peserta didik dapat mengetes diode 

3. Peserta didik dapat mengontrol dan memperbaiki stator dan rotor  

4. Peserta didik dapat merangkai sistem pengisian alternator. 

D. Materi Pembelajaran 

Terlampir 

E. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran menggunakan metode ceramah dan tanya jawab 
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F. Media Pembelajaran 

1. Media   =  Alat peraga sistem pengisian 

2. Sumber Belajar =  Buku New Step 2, Buku Sekolah Elektronik 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan kesatu 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Pendidik memberi salam dan mengecek 

kehadiran peserta didik. 

2. Pendidik memberikan gambaran tentang 

materi yang akan dipelajari yaitu langkah-

langkah membongkar dan merakit alternator,  

pemeriksaan stator dan rotor dan 

mengidentifikasi diode postif dan negatif. 

3. Pendidik menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai.  

4. Sebagai apersepsi pendidik memberikan 

motivasi dan mengingatkan pelajaran sistem 

pengisian. 

20 menit 

Inti Mengamati 

Peserta didik mengamati penjelasan 

mengenai proses membongkar dan merakit 

alternator, menentukan diode positif dan 

negatif dan memeriksa stator dan rotor. 

45 menit 

 Menanya 

Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait 

meteri pelajaran. 

20 menit 

 Mengeksplorasi 

Peserta didik menjawab pertanyaan yang 

diajukan pendidik. 

20 menit 

 Mengasosiasi 

Peserta didik membuat kesimpulan materi 

pelajaran. 

20 menit 

 Mengkomunikasikan 

Peserta didik melakukan praktik 

membongkar dan merakit alternator,  

pemeriksaan stator dan rotor dan 

mengidentifikasi diode postif dan negatif. 

 125 

menit 
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Penutup 

1. Pendidik membuat kesimpulan tentang apa 

yang telah dipelajari hari ini secara mandiri 

atau bersama-sama. 

2. Pendidik menugaskan kepada siswa untuk 

mendalami materi yang dipelajari dari 

berbagai sumber sehingga meningkatkan rasa 

gemar membaca, ulet, dan bertanggung 

jawab. 

3. Membersihkan tempat belajar, dan menata 

kembali kursi dan meja sebagai wujud 

kepedulian terhadap lingkungan. 

4. Menutup kegiatan pembelajaran dengan 

Berdo’a dan saling berjabat tangan. 

20 menit 

 

Pertemuan kedua 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Pendidik memberikan salam kemudian 

memeriksa kehadiran siswa. 

2. Pendidik memberikan gambaran tentang 

materi yang akan dipelajari yaitu merangkai 

sistem pengisian. 

3. Pendidik menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai.  

4. Sebagai apersepsi pendidik memberikan 

motivasi. 

20 menit 

Inti Mengamati 

Peserta didik mengamati penjelasan tentang 

proses merangkai sistem pengisian 

menggunakan alat peraga. 

44 menit 

 Menanya 

Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait 

proses merangkai sistem pengisian. 

20 menit 

 Mengeksplorasi 

Peserta didik menjawab pertanyaan terkait 

proses merangkai sistem pengisian. 

20 menit 

 Mengasosiasi 

Peserta didik membuat kesimpulan proses 

20 menit 



92 
 

 

merangkai sistem pengisian. 

 Mengkomunikasikan 

Peserta didik melakukan praktik merangkai 

sistem pengisian.  

125 

menit 

 

Penutup 

1. Pendidik membuat kesimpulan tentang apa 

yang telah dipelajari hari ini secara mandiri 

atau bersama-sama. 

2. Pendidik menugaskan kepada siswa untuk 

mendalami materi yang dipelajari dari 

berbagai sumber sehingga meningkatkan rasa 

gemar membaca, ulet, dan bertanggung 

jawab. 

3. Membersihkan tempat belajar dan menata 

kembali kursi dan meja sebagai wujud 

kepedulian terhadap lingkungan. 

4. Menutup kegiatan pembelajaran dengan 

Berdo’a dan saling berjabat tangan. 

20 menit 
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Lampiran 6. 

SMK NEGERI 1 ADIWERNA 

TAHUN AJARAN 2014/2015 

 

LEMBAR SOAL 

Mata Pelajaran  = Praktik Listrik Otomotif 

Kompetensi  = Memelihara Sistem Pengisian 

Tingkat  = XI 

Jurusan/Program = Teknik Kendaraan Ringan (TKR) 

Waktu   = 45 menit 

 

PETUNJUK UMUM :   

1. Tulislah terlebih dahulu nama dan nomor presensi anda pada kolom di atas 

pada lembar jawaban yang telah disediakan.  

2. Kerjakan soal-soal dengan pena tinta hitam. 

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

4. Laporkan kepada guru mata pelajaran jika terdapat tulisan atau soal yang 

kurang jelas, rusak, atau pun kurang. 

5. Jawablah soal-soal yang anda anggap paling mudah terlebih dahulu. 

6. Perbaikan dilakukan dengan cara mencoret jawaban yang salah dengan 

memberi dua garis. Contoh: 

   

7. Perbaikan jawaban hanya boleh dilakukan paling banyak 2 kali.  

8. Periksalah kembali hasil pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada guru 

mata pelajaran. 

   

 

~ SELAMAT MENGERJAKAN ~ 
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1.  

 

     Sistem apakah yang ditunjukan pada gambar tersebut?  

     a.  Sistem pengapian   d.  Sistem pelumasan 

     b.  Sistem pengisian   e.  Sistem starter 

     c.  Sistem bahan bakar  

2. Diantara pernyataan berikut yang merupakan pengertian dari sistem pengisian 

(charging system) adalah ...   

a. Sistem yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik pada saat 

memulai menghidupkan mesin kendaraan. 

b. Sistem yang memproduksi listrik untuk mengisi kembali baterai dan 

mensuplai kebutuhan kelistrikan pada kendaraan. 

c. Sistem yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik  pada saat 

memulai menghidupkan mesin kendaraan. 

d. Sistem yang mencampur bahan bakar dengan udara dan 

menyemprotkannya kedalam silinder. 

e. Sistem yang berfungsi mencegah panas yang berlebihan dalam kendaraan 

3. Pada saat operasi puncak pada sistem pengisian, beban kelistrikan mendapat 

suplai arus listrik dari ... 

a. Baterai    d.   Alternator 

b. Baterai dan alternator  e.   Alternator dan regulator 

c. Baterai dan regulator 
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4.  

 

      Proses apakah yang ditunjukan gambar tersebut? 

a. Melepas rotor coil  d.   Melepas unit kipas pendingin alternator 

b. Melepas stator coil  e.    Melepas roda dan puli 

c. Melepas pelat diode 

5.  

 

      Proses apakah yang ditunjukan gambar tersebut? 

a. Melepas rotor coil  d.   Melepas alternator 

b. Melepas stator coil  e.    Mengontrol kondisi mekanis alternator 

c. Melepas unit kipas pendingin  

Alternator 

6. Rangkaian diode positif dan negatif pada alternator dirangkai secara : 

a. Seri   d.   Seri, seri 

b. Parallel  e.    Parallel, parallel 

c. Kombinasi 
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7.  

 

Perhatikan gambar tersebut. Perhatikan gambar tersebut. Mengidentifikasi  

diode menggunakan Ohm meter, ketika probe positif dihubungkan dengan 

terminal B dan probe negatif dihubungkan dengan terminal E jarum Ohm 

meter bergerak maka bagian sebelah kanan adalah? 

a. Diode positif dan negatif  d.  Diode negatif dan positif  

b. Diode positif     e.  Diode pemancar cahaya (LED) 

c. Diode negatif 

8.  

 

Perhatikan gambar tersebut. Perhatikan gambar tersebut. Mengidentifikasi  

diode menggunakan Ohm meter, ketika probe positif dihubungkan dengan 

terminal B dan probe negatif dihubungkan dengan terminal E jarum Ohm 

meter bergerak maka bagian sebelah kiri adalah? 

d. Diode positif dan negatif  d.  Diode negatif dan positif  

e. Diode positif     e.  Diode pemancar cahaya (LED) 

f. Diode negatif 

 

Bagian 

kiri 

Bagian 

kanan 

Bagian 

kiri 

Bagian 

kanan 
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9. 

     

Perhatikan gambar tersebut. Mengidentifikasi  diode menggunakan Ohm 

meter, ketika probe positif dihubungkan dengan terminal E dan probe negatif 

dihubungkan dengan terminal B jarum Ohm meter tidak bergerak maka 

bagian sebelah kiri adalah? 

g. Diode positif dan negatif  d.  Diode negatif dan positif  

h. Diode positif     e.  Diode pemancar cahaya (LED) 

i. Diode negatif 

10.  

     

Perhatikan gambar tersebut. Mengidentifikasi  diode menggunakan Ohm 

meter, ketika probe positif dihubungkan dengan terminal E dan probe negatif 

dihubungkan dengan terminal B jarum Ohm meter tidak bergerak maka 

bagian sebelah kanan adalah? 

a. Diode positif dan negatif  d.  Diode negatif dan positif  

b. Diode positif     e.  Diode pemancar cahaya (LED) 

c. Diode negatif 

 

 

Bagian  

Kiri 

Bagian 

Kanan 

Bagian  

Kiri 

Bagian 

Kanan 
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11.  

 

Perhatikan gambar tersebut. Dengan menggunakan ohm meter, dilakukan 

pemeriksaaan kemungkinan adanya sirkuit terbuka pada stator coil. Bila jarum 

ohm meter tidak bergerak maka .. 

a. Stator coil harus diganti atau diperbaiki 

b. Stator coil dalam keadaan baik 

c. Stator coil terjadi hubungan pendek 

d. Stator coil mengeluarkan asap 

e. Stator coil tidak membangkitkan medan listrik 

12.  

 

Perhatikan gambar tersebut. Pada pemeriksaan stator coil dengan 

menggunakan baterai dan lampu, pemeriksaan dilakukan  pada tiap ujung 

gulungan. Jika lampu menyala maka ... 

a. Stator coil harus diganti atau diperbaiki 

b. Stator coil dalam keadaan baik 

c. Stator coil terjadi hubungan pendek 

d. Stator coil mengeluarkan asap 

e. Stator coil tidak membangkitkan medan listrik 
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13.  

 

Perhatikan gambar tersebut. Pemeriksaan hubungan singkat pada massa 

menggunakan tegangan bolak – balik 110 Volt dan lampu 15 Watt antara tiap 

ujung gulungan dengan pol stator. Jika lampu menyala maka ...   

a. Stator coil harus diganti atau diperbaiki 

b. Stator coil dalam keadaan baik 

c. Stator coil terjadi hubungan pendek 

d. Stator coil mengeluarkan asap 

e. Stator coil tidak membangkitkan medan listrik 

14.  

 

Perhatikan gambar tersebut. Pada pemeriksaan rotor coil dengan 

menggunakan ohm meter dari kemungkinan adanya sirkuit yang terbuka 

(putus), bila tidak ada hubungan maka ... 

a. Rotor coil dalam kedaan baik  

b. Rotor coil  terjadi hubungan pendek 

c. Rotor coil  tidak terjadi kemagnetan 

d. Rotor coil  harus diganti 

e. Rotor coil  mengeluarkan asap 
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15.  

 

Perhatikan gambar tersebut. Pada saat pemeriksaan rotor coil dengan 

menggunakan lampu, bila lampu menyala maka ... 

a. Rotor coil dalam kedaan baik  

b. Rotor coil  terjadi hubungan pendek 

c. Rotor coil  tidak terjadi kemagnetan 

d. Rotor coil  harus diganti 

e. Rotor coil  mengeluarkan asap 

16.  

 

Perhatikan gambar tersebut. Dengan menggunakan ohm meter dilakukan 

pemeriksaan apakah rotor coil berhubungan dengan massa. Bila jarum 

petunjuk bergerak berarti terdapat hubungan ke massa, maka ... 

a. Rotor coil dalam kedaan baik  

b. Rotor coil  terjadi hubungan pendek 

c. Rotor coil  tidak terjadi kemagnetan 

d. Rotor coil  harus diganti 

e. Rotor coil  mengeluarkan asap 

17. Sistem pengisian mempunyai 3 komponen penting yakni ...  

a. Baterai, koil dan busi  

b. Alternator, busi dan baterai 

c. Baterai, alternator dan regulator 

d. Baterai, karburator dan koil 
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e. Regulator, koil dan busi 

18. Cara kerja dari alternator dalam sistem pengisian adalah ...  

a. Menyimpan dan mensuplai arus listrik 

b. Menyalurkan arus listrik yang menuju kumparan rotor melalui slip ring 

c. Generator pembangkit listrik yang mengubah energi mekanik dari putaran 

mesin menjadi tenaga listrik 

d. Untuk menyearahkan arus listrik 

e. Mengatur tegangan pengisian sesuai standar yang sudah ditentukan 

19. Fungsi dari regulator dalam sistem pengisian adalah ... 

a. Menyimpan dan mensuplai arus listrik 

b. Generator pembangkit listrik yang mengubah energi mekanik dari putaran 

mesin menjadi tenaga listrik 

c. Untuk menyearahkan arus listrik 

d. Menghasilkan medan magnet pada kuku-kuku rotor 

e. Mengatur tegangan pengisian sesuai standar yang sudah ditentukan 

20.  

 

      Proses apakah yang ditunjukan gambar tersebut? 

a. Memisahkan unit rumah belakang dari unit rumah depan 

b. Melepas pelat diode 

c. Melepas rotor coil 

d. Melepas stator coil 

e. Melepas unit kipas pendingin alternator 
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21.  

 

Proses apakah yang ditunjukan gambar tersebut? 

a. Memisahkan unit rumah belakang dari unit rumah depan 

b. Melepas pelat diode 

c. Melepas rotor coil 

d. Melepas stator coil 

e. Melepas unit kipas pendingin alternator 

22. Stator coil pada alternator berfungsi untuk ... 

a. Membangkitkan medan magnet saat dialiri arus listrik 

b. Menghasilkan medan magnet saat alternator diputar 

c. Menghasilkan arus listrik saat berpotongan dengan medan magnet pada 

rotor coil 

d. Membantu rectifier dalam proses penyearahan arus listrik 

e. Mengatur tegangan pengisian sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan 

23. Pada saat kunci kontak posisi On, mesin mati lampu kontrol CHG pada dash 

board seharusnya :  

a. Mati 

b. Hidup 

c. Redup 

d. Mati hidup lagi  

e. Hidup terus mati 

24. Pada saat kunci kontak posisi On dan mesin hidup pada putaran 700 sampai 

900 lampu kontrol CHG pada dash board seharusnya :  

a. Mati 

b. Hidup 
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c. Redup 

d. Mati hidup lagi  

e. Hidup terus mati 

25. Pada saat kunci kontak ON , mesin mati , seharusnya  pada kumparan rotor 

adalah :  

a. Lampu menyala 

b. Ada Tahanan listrik 

c. Terjadi magnit 

d. Lampu mati 

e. Lampu meredup 

Untuk no 26-30 

 

26. Berdasarkan gambar tersebut, ketika merangkai sistem pengisian positif (+)     

baterai dirangkai dengan ... 

a. Terminal L Regulator  

b. Lampu CHG 

c. Fuse 15 A 

d. Terminal B Alternator 

e. Terminal IG Regulator 
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27. Berdasarkan gambar tersebut, ketika merangkai sistem pengisian lampu CHG 

dirangkai dengan ... 

a. Terminal N Alternator 

b. Terimal E Regulator 

c. Terminal IG Regulator 

d. Terminal L Regulator 

e. Terminal N Regulator 

28. Berdasarkan gambar tersebut, ketika merangkai sistem pengisian terminal B 

alternator dirangkai dengan ... 

a. Terminal N Regulator dan Terminal F Regulator 

b. Terminal B Regulator dan Terminal B Regulator 

c. Terminal B Regulator dan Fuse 15 A 

d. Terminal N Regulator dan Fuse 15 A 

e. Terminal F Regulator dan terminal E Regulator 

29. Berdasarkan gambar tersebut, ketika merangkai sistem pengisian kunci kontak 

dirangkai dengan ... 

a. Fuse 10 A 

b. Terminal IG Regulator 

c. Terminal L Regulator 

d. Terminal N Alternator 

e. Terminal F Alternator 

30. Berdasarkan gambar tersebut, ketika merangkai sistem pengisian terminal F 

Regulator dirangkai dengan ... 

a. Terminal E Alternator 

b. Terminal N Alternator 

c. Terminal F Alternator 

d. Terminal B Alternator 

e. Massa 
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31.  

 

Proses apakah yang ditunjukan gambar tersebut? 

a. Memasang pelat diode dan rumah belakang 

b. Memasang rotor dengan rumah belakang 

c. Memasang unit kipas 

d. Mengontrol kondisi mekanis alternator 

e. Memasang unit rumah depan dan unit rumah belakang 

32.  

 

Proses apakah yang ditunjukan gambar tersebut? 

a. Memasang pelat diode dan rumah belakang 

b. Memasang rotor dengan rumah belakang 

c. Memasang unit kipas 

d. Mengontrol kondisi mekanis alternator 

e. Memasang unit rumah depan dan unit rumah belakang 
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Lampiran 7. 

Lembar Jawab 

 

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

No. Absen : ................................................ 

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

 

 

 

 

 

1.   A     B     C     D     E  17.    A     B     C     D     E 

2.   A     B     C     D     E  18.    A     B     C     D     E 

3.   A     B     C     D     E  19.    A     B     C     D     E 

4.   A     B     C     D     E  20.    A     B     C     D     E 

5.   A     B     C     D     E  21.    A     B     C     D     E 

6.   A     B     C     D     E  22.    A     B     C     D     E 

7.   A     B     C     D     E  23.    A     B     C     D     E 

8.   A     B     C     D     E  24.    A     B     C     D     E 

9.   A     B     C     D     E  25.    A     B     C     D     E 

10.   A     B     C     D     E  26.    A     B     C     D     E 

11.   A     B     C     D     E  27.    A     B     C     D     E 

12.   A     B     C     D     E  28.    A     B     C     D     E 

13.   A     B     C     D     E  29.    A     B     C     D     E 

14.   A     B     C     D     E  30.    A     B     C     D     E 

15.   A     B     C     D     E  31.    A     B     C     D     E 

16.   A     B     C     D     E  32.    A      B     C     D     E 

   

 

 

 

Tanda Tangan 
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Lampiran 8.  

Kunci  Jawaban 

 

1. B   11.   A   21.   C  31.   A 

2. C   12.   B   22.   C  32.   B 

3. B   13.   A   23.   B 

4. C   14.   D   24.   A 

5. E   15.   A   25.   C 

6. A   16.   D   26.   C 

7. B   17.   C   27.   D 

8. C   18.   C   28.   C 

9. C   19.   E   29.   A 

10. B   20.   A   30.   C 
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Lampiran 9. 

Check-List Praktik Sistem Pengisian 

No Kegiatan Langkah Kerja 
Cek 

B TB 

1 Menunjukan Alat Praktik 

Sistem Pengisian 

Tool Set   

Multi Tester   

Test Lamp   

2 Membongkar Alternator Lepaskan rakitan drive end 

frame dan rotor dari stator 

  

Lepas puli dan kipas   

Lepas rectifier end frame   

Lepas rectifier holder  

dan stator perhatikan tanda pada  

stator core 

  

3 Menentukan Diode Diode positif 

a. Langkah pertama ada 

kontinuitas 

  

b. Langkah kedua tidak ada 

kontinuitas 

  

Tes diode negatif 

a. Langkah pertama ada 

kontinyuitas 

  

b. Langkah kedua tidak ada 

kontinyuitas 

  

4 Memeriksa Rotor 

 

Periksa hubungan ke masa pada 

rotor dengan ohm meter. 

Tidak ada kontinyuitas 

  

Periksa hubungan ke masa pada 

rotor dengan test lamp. 

Tidak ada kontinyuitas 

  

Periksa terputusnya sirkuit rotor 

Ada kontinyuitas 

  

5 Memeriksa Stator Periksa adanya sirkuit terbuka 

pada  stator coil dengan Ohm 

meter 

  

Periksa putus tidaknya gulungan 

stator coil dengan test lamp 

  

Periksa hubungan singkat 

dengan massa 

  

6 Merakit Alternator  Pasang rectifier holder  pada 

stator 

  

Pasang rectifier end  frame pada 

rectifier holder 

  

Pasang puli dan kipas   
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Pasang rakitan drive end  

frame 

 dan rectifier end frame 

 Periksa kelembutan putaran 

rotor 

  

7 Merangkai Sistem Pengisian Merangkai dari positif baterai ke 

fuse 15 A  

  

  Merangkai dari fuse 15 A ke 

terminal B kunci kontak 

  

  Merangkai dari terminal IG 

kunci kontak ke fuse 10 A  

  

  Merangkai dari fuse 10 A ke 

lampu CHG 

  

  Merangkai dari lampu CHG ke 

terminal L regulator 

  

  Merangkai dari fuse 10 A ke 

terminal IG regulator 

  

  Merangkai dari terminal F 

regulator ke terminal F 

alternator 

  

  Merangkai dari terminal E 

regulator ke massa 

  

  Meranngkai dari terminal E 

alternator ke massa 

  

  Merangkai dari terminal B 

alternator ke terminal B 

regulator 

  

  Merangkai dari terminal N 

alternator ke terminal N 

regulator 

  

  Merangkai dari terminal B 

alternator ke fuse 15 A 

  

Jumlah   

Keterangan.     Point. 

B = Bisa     B = 1 

TB = Tidak Bisa     TB = 0 

       Adiwerna,   

       Eksperimenter 

 

       Ahmad Najib Priyanto 

       NIM. 5201411075 
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Lampiran 10.  

Daftar Nilai Pengetahuan Kelas XI TKR 1 Mata Pelajaran Praktik Listrik 

Otomotif (PLO) 

No NAMA NILAI 

1 AFGHANI KHUBAISY 84,83 

2 AHMAD DAFIQ MAOLANA 82,50 

3 AKHMAD RIYAN KHUMEDI 76,50 

4 AKHMAD SYAHIRUZ ZUHRI 79,00 

5 ALI NUR WAIDIN 81,67 

6 AMARULLAH AL HAQIQI 77,50 

7 EKO YUNI PRASETYO 83,83 

8 FAHMI RAHMANY 85,50 

9 FAJAR ARIF MUNANDAR 85,00 

10 HARYONO 85,17 

11 ICHFIRUL ACHYAR AL FAHRI 76,50 

12 IRKHAS ADAM MUZARI 81,00 

13 KERVIN ZUNIFAR REINALDY 83,33 

14 LUTFIATUL LATIFAH 77,67 

15 M MISBAKHUL MUNIR 83,83 

16 M. IRFAN RISKI 76,00 

17 MOHAMAD FAHRUR ROJI 81,00 

18 MUH. FAHMI NAIM 84,67 

19 MUHAMAD AINUN YAKIN 86,50 

20 MUHAMAD DIAUDIN 79,50 

21 MUKTI SABILAH 83,83 

22 MUSLIMIN SEPTIANTO 82,50 

23 NUR AFNI SOFYAN 80,33 

24 PERA AMBARWATI 83,00 

25 RIANDI HIDAYAT SAPUTRA UTAMA 79,50 

26 RIZAL WIBOWO 87,33 

27 RIZQI GUNAWAN 80,00 

28 RIZQI IMAN YULIANTO 83,50 

29 SIGIT NUGROHO 83,50 

30 SUGENG PRAYITNO 83,00 

31 VEMBRI RIYAN DIANSAH 77,00 

32 YUSUF ABDULAH 83,50 

Rata –rata                                                                              81,83 
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Lampiran 11. 

Daftar Nilai Pengetahuan Kelas XI TKR 2 Mata Pelajaran Praktik Listrik 

Otomotif (PLO) 

No NAMA NILAI 

1 ANGGI LISTIONO 86,67 

2 ANUGRAH SASI RAMADHAN 79,67 

3 AZZI TAUFIQURRAHMAN 80,33 

4 CERTAINLY P DUMADI 84,67 

5 DICKY RIZALDI 81,50 

6 EGA WIRAWAN 86,17 

7 FAQIH HILMI FAUZAN 80,67 

8 IBNU SOFYAN 84,17 

9 ICHWAN RESCUEANDI PRATAMA 80,83 

10 JEFRI ANGGARA 79,00 

11 KHOIRUL ANAM 80,33 

12 KIKI RIZKI SALAM 79,17 

13 KUSWANTO 85,50 

14 LUKMANUL KHAKIM 78,83 

15 M. BAGUS SAEN WH 80,50 

16 M. BAYU SETIAWAN 86,50 

17 MOHAMAD ABDULOH 85,00 

18 MOHAMMAD SYAHRUL GUNAWAN 78,50 

19 MUHAMMAD BAYHAQQI 80,67 

20 MUHAMMAD FATIKH MAULANA 86,83 

21 MUHAMMAD SABILIL HAQ 83,33 

22 NANANG SUBAGJA 82,83 

23 NUR AZIZAH 79,33 

24 RIZKI PRAYOGI 80,83 

25 SASI OKIDAH 80,17 

26 TEGUH PRASETYO 80,17 

27 TEGUH WIRAWANTO 79,33 

28 WAHYUDI 78,50 

29 YOGI ANGGARA 84,00 

30 YUSRIL AYUB FARIZA 83,83 

31 ZULFATUR ROHMAH 80,33 

Rata-rata 81,88 
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Lampiran 12.  

Daftar Nilai Pengetahuan Kelas XI TKR 3 Mata Pelajaran Praktik Listrik 

Otomotif (PLO) 

No NAMA NILAI 

1 AGUS SETIAWAN 84,17 

2 AHMAD ABDUL BASIR 81,67 

3 ARIEF HARYANTO 82,17 

4 BAIHAQQI PURWO AJI 78,83 

5 DANI ADITYA PRATAMA 82,67 

6 DIMAS AJI PANGESTU 79,67 

7 FAUZI SONIF SETIAWAN 83,50 

8 FENI AYU LESTARI 83,17 

9 HERU DWI ANTORO 81,50 

10 IKA AFRIYANTI 81,83 

11 JEFRI NAKHORI 79,83 

12 KHASANUDIN 82,83 

13 M. AMIRUL MU'MININ 79,83 

14 MOH. FAIZ SUKRON 82,67 

15 MOH. ILHAM PRASETYO 82,17 

16 MOH. RIZKY PEBRIANTO 82,17 

17 MOHAMAD NURJEN ISMAIL 79,83 

18 MUCHAMAD IVAN MUZANI 85,83 

19 MUHAMAD MA'RUF 81,50 

20 MUHAMAD NUR FAOJI 81,50 

21 MUHAMMAD TUBAGUS FAHMI 82,33 

22 RAPI NUR INSANI 86,33 

23 RAY SABASTIAN AL BUKHORI 78,33 

24 RENDI ADITIYA SAPUTRA 81,33 

25 RIYAN IBRA F 82,00 

26 RIZQI KHANAFI 81,50 

27 RUDI FIRMAN ALAMSYAH 79,67 

28 SALMAN AL FARIZI 82,00 

29 SUPARDI 82,17 

30 TEGUH WIBOWO 83,67 

31 YANUAR RIZKY ROMADHON 80,17 

Rata-rata 81,83 

 

 

 

 



113 
 

 

Lampiran 13. 

Daftar Nilai Pengetahuan Kelas XI TKR 4 Mata Pelajaran Praktik Listrik 

Otomotif (PLO) 

No Nama Nilai 

1 ABDUL JAMIL 79,17 

2 ADI DARMA KUSUMA 79,00 

3 AHMAD MUZAINI 80,33 

4 AHSAN TUDONI 83,50 

5 ARDI ARIYANTO 86,17 

6 BAGUS PAMUNGKAS 81,17 

7 DENI DIYAN NUGGROHO 81,33 

8 DWI HARYANTO 81,83 

9 FADIL MUHAMMAD 80,50 

10 FAHRIZAL NURDIN SUMIRTO 81,33 

11 FATKHUROHMAN 83,83 

12 FIRMAN NURHAMZAH 78,50 

13 IBNU AZAKIR 82,50 

14 IMAMMUDIN 80,50 

15 KHUBANI MUSLIM 84,83 

16 M. FAISAL ANDIKA 83,17 

17 M. IMAM SUBEKHI 86,00 

18 MOH. AGUNG WIJOYO 83,33 

19 MOHAMAD TOPIK 75,83 

20 MUHAMAD REZA FERDIANSYAH 79,17 

21 MUHAMMAD ANGGI AFRIZA 77,83 

22 MUHAMMAD FAISAL ARFANI 83,17 

23 MUHAMMAD NUROHMAN 83,83 

24 MUKHLIS NUR IMANNUDIN 84,17 

25 NURKHOLIS 81,67 

26 PANGGI DWI PERMANA 80,83 

27 PRIEYUDA AKADITA SUSTONO 85,83 

28 SHIYAMI AZHAR 81,17 

29 TOFIK NUR HIDAYAT 78,50 

30 YUSUF ERFAN 78,17 

31 ZAKY AMI FIKRI 86,50 

32 ZHAFRAN ARKAN 88,00 

Rata-rata                                                                          81,93 
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Lampiran 14.  

Contoh Perhitungan Validitas Butir Soal Nomor 1 

No Kode Butir soal no 1 (X) Skor Total (Y) Y
2
 XY 

1 U1 1 30 900 30 

2 U2 1 28 784 28 

3 U3 1 29 841 29 

4 U4 1 22 484 22 

5 U5 1 29 841 29 

6 U6 1 17 289 17 

7 U7 1 23 529 23 

8 U8 1 11 121 11 

9 U9 1 28 784 28 

10 U10 0 15 225 0 

11 U11 1 28 784 28 

12 U12 1 27 729 27 

13 U13 1 30 900 30 

14 U14 1 29 841 29 

15 U15 1 13 169 13 

16 U16 1 10 100 10 

17 U17 1 29 841 29 

18 U18 1 27 729 27 

19 U19 1 28 784 28 

20 U20 1 20 400 20 

21 U21 1 30 900 30 

22 U22 1 26 676 26 

23 U23 1 28 784 28 

24 U24 1 30 900 30 

25 U25 0 14 196 0 

26 U26 1 26 676 26 

27 U27 1 26 676 26 

28 U28 1 25 625 25 

29 U29 1 31 961 31 

30 U30 1 30 900 30 

31 U31 1 30 900 30 

Jumlah 29 769 20269 740 
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Untuk menguji validitas instrumen menggunakan point biserial 

correlation atau korelasi point biserial. Rumus korelasi point biserial (Arikunto, 

2010: 326). 

 

Keterangan sebagai berikut. 

rpbis = korelasi point biserial 

Mp = rata-rata skor yang menjawab benar pada butir soal 

Mt = rata-rata skor total 

St = standart deviasi skor total 

p = proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

q = 1 - p 

Berdasarkan tabel tersebut dipeoleh: 

Mp = 
                                                

                                                     
 

 = 
   

  
 

 = 25,52 

Mt = 
                  

                
 

 = 
   

  
 

 = 24,81 

p = 
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 = 
  

  
 

 = 0,94 

q = 1 – p 

 = 1- 0,94 

 = 0,06 

St =  √
      – 

      

  

  
 

 = 6,20 

rpbis = 
            

    
 √

    

    
 

 = 0,463 

Pada taraf signifikan   = 5 % dengan n -2= 29 diperoleh rtabel = 0,367.  Karena 

rpbis  >  rtabel, atau 0,463 > 0,367, maka soal nomor 1 VALID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

Lampiran 15. 

Hasil Uji Validasi Instrumen Penelitian 

 



118 
 

 

Lampiran 16.  

Contoh Perhitungan Daya Pembeda Soal Nomor 1 

  

No Kode 
Nomor Soal 

Jumlah Jawaban yang Benar 
1 

1 U29 1 31 

2 U1 1 30 

3 U13 1 30 

4 U21 1 30 

5 U24 1 30 

6 U30 1 30 

7 U31 1 30 

8 U3 1 29 

9 U5 1 29 

10 U14 1 29 

11 U17 1 29 

12 U2 1 28 

13 U9 1 28 

14 U11 1 28 

15 U19 1 28 

16 U23 1 28 

17 U12 1 27 

18 U18 1 27 

19 U22 1 26 

20 U26 1 26 

21 U27 1 26 

22 U28 1 25 

23 U7 1 23 

24 U4 1 22 

25 U20 1 20 

26 U6 1 17 

27 U10 0 15 

28 U25 0 14 

29 U15 1 13 

30 U8 1 11 

31 U16 1 10 

 
JBA 9  

 
JBB 7  

 
JSA 9  
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Rumus daya pembeda untuk soal tipe objektif sebagai berikut. 

DP = 
       

   
 

Keterangan sebagai berikut. 

JBA = jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar 

JBB = jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

JSA = jumlah siswa kelompok atas 

Dengan klasifikasi sebagai berikut. 

DP ≤ 0,00   sangat jelek 

0, 00 < DP ≤ 0,20  jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40  cukup 

0,40 < DP ≤ 0,70  baik 

0,70 < DP ≤ 1,00  sangat baik 

(Sundayana, 2014: 76-77) 

Diketahui dari tabel 4.1  

JBA = 9    

JBB = 7    

JSA = 9 

Maka  DP = 
       

   
 

  = 
      

 
  

                = 0,22 
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Lampiran 17. 

Hasil Perhitungan Daya Pembeda 
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Lampiran 18. 

Contoh Perthitungan Tingkat Kesukaran Soal Nomor 1 

Rumus tingkat kesukaran untuk tipe soal objektif sebagai berikut.  

   TK = 
         

        
 

Keterangan sebagai berikut. 

JBA = jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar 

JBB = jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

JSA = jumlah siswa kelompok atas 

Dengan klasifikasi sebagai berikut. 

    TK  = 0,00 terlalu sukar 

   0,00 < TK ≤ 0,30 sukar 

   0,30 < TK ≤ 0,70 sedang/cukup 

   0,70 < TK ≤ 1,00 mudah 

    TK  = 1,00 terlalu mudah 

No Kode 
Nomor Soal 

Jumlah Jawaban yang Benar 
1 

1 U29 1 31 

2 U1 1 30 

3 U13 1 30 

4 U21 1 30 

5 U24 1 30 

6 U30 1 30 

7 U31 1 30 

8 U3 1 29 

9 U5 1 29 

10 U14 1 29 

11 U17 1 29 

12 U2 1 28 

13 U9 1 28 

14 U11 1 28 
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15 U19 1 28 

16 U23 1 28 

17 U12 1 27 

18 U18 1 27 

19 U22 1 26 

20 U26 1 26 

21 U27 1 26 

22 U28 1 25 

23 U7 1 23 

24 U4 1 22 

25 U20 1 20 

26 U6 1 17 

27 U10 0 15 

28 U25 0 14 

29 U15 1 13 

30 U8 1 11 

31 U16 1 10 

 
JBA 9  

 
JBB 7  

 
JSA 9  

 

JBA = 9    

JBB = 7    

JSA = 9 

Maka  TK =  
          

        
 

  =  
      

       
 

  =  0,89 

Berdasarkan klasifikasi tingkat kesukaran, maka soal nomor 1 dengan nilai tingkat 

kesukaran sebesar 0,89 mempunyai kriteria mudah. 
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Lampiran 19. 

Hasil Perhitungan Tingkat Kesukaran 
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Lampiran 20. 

Perhitungan Reliabilitas 

Tabel 4.4 Penolong Perhitungan Reliabilitas 

No Kode X Y XY X
2
 Y

2
 

1 U1 13 14 182 169 196 

2 U2 11 13 143 121 169 

3 U3 14 12 168 196 144 

4 U4 11 9 99 121 81 

5 U5 13 13 169 169 169 

6 U6 7 9 63 49 81 

7 U7 8 12 96 64 144 

8 U8 6 5 30 36 25 

9 U9 12 14 168 144 196 

10 U10 5 8 40 25 64 

11 U11 13 14 182 169 196 

12 U12 14 12 168 196 144 

13 U13 14 14 196 196 196 

14 U14 13 14 182 169 196 

15 U15 6 4 24 36 16 

16 U16 3 5 15 9 25 

17 U17 13 13 169 169 169 

18 U18 12 13 156 144 169 

19 U19 12 14 168 144 196 

20 U20 8 9 72 64 81 

21 U21 14 14 196 196 196 

22 U22 11 12 132 121 144 

23 U23 14 11 154 196 121 

24 U24 14 14 196 196 196 

25 U25 6 4 24 36 16 

26 U26 12 11 132 144 121 

27 U27 13 11 143 169 121 

28 U28 14 9 126 196 81 

29 U29 13 14 182 169 196 

30 U30 13 14 182 169 196 

31 U31 14 13 182 196 169 

  
∑ X ∑ Y ∑ XY ∑ X

2
 ∑ Y

2
 

  
346 348 4139 4178 4214 

 

Keterangan sebagai berikut. 

X = belahan atas  Y = belahan bawah 
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Diketahui. 

N  = 31  ∑ XY  = 4139  

∑ X  = 346  ∑ X
2
  = 4178 

∑ Y  = 348  ∑ Y
2
  = 4214 

 

rxy  = 
            –            

√                                         
 

      = 
    

    
 

      = 0,82 

Selanjutnya menghitung nilai koefisien reliabilitas rumusnya sebagai berikut. 

 

r11    = 
        

        
 

      = 0,90 
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Lampiran 21.  

Hasil Uji Validasi Media 

 

Skor maksimal = banyak butir angket x banyak responden x 5 

   = 7 x 2 x 5 

   = 70 

Skor minimal  = banyak butir angket x banyak responden x 1 

   = 7 x 2 x 1 

   = 14 

Rentang  = skor maksimal – skor minimal 

   = 70 – 14 

   = 56 

Panjang kelas (p) = 
       

               
 

   = 
  

 
 

   = 11,2 

     14    25,2   36,4     47,6  58,8  70 

  

 

Keterangan kriteria. 

Sangat tidak layak = 14 sampai dengan 25,2 

Tidak Layak  = 25,3 sampai dengan 36,4 

Cukup Layak  = 36,5 sampai dengan 47,6 

Layak   = 47, 7 sampai dengan 58,8 

Sangat layak   = 58,9 samapi dengan 70 

Sangat tidak 

layak 

Tidak 

Layak 

Kurang 

Layak 

    Layak Sangat  

Layak 
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Lampiran 22.  

Hasil Uji Validasi Materi 

 

Skor maksimal = banyak butir angket x banyak responden x 5 

   = 4 x 2 x 5 

   = 40 

Skor minimal  = banyak butir angket x banyak responden x 1 

   = 4 x 2 x 1 

   = 8 

Rentang  = skor maksimal – skor minimal 

   = 40 – 8 

   = 32 

Panjang kelas (p) = 
       

               
 

   = 
  

 
 

   = 6,4 

     8     14,4  20,8  27,2  33,6            40 

  

 

Keterangan kriteria. 

Sangat tidak layak = 8 sampai dengan 14,4 

Tidak layak  = 14,5 sampai dengan 20,8 

Cukup layak  = 20,9 sampai dengan 27,2 

Layak   = 27,3 sampai dengan 33,6 

Sangat layak   = 33,7 samapi dengan 40 

Sangat tidak 

layak 

Tidak 

Layak 

Cukup 

Layak 

   Layak Sangat layak 
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Lampiran 23. 

Perhitungan Nilai Keaktifan Peserta Didik 

 

Skor maksimal = banyak butir angket x banyak responden x 4 

   = 32 x 1 x 4 

   = 128 

Skor minimal  = banyak butir angket x banyak responden x 1 

   = 32 x 1 x 1 

   = 32 

Rentang  = skor maksimal – skor minimal 

   = 128 – 32 

   = 96 

Panjang kelas (p) = 
       

               
 

   = 
  

 
 

   = 24 

     32       56    80   104  128             

  

 

Keterangan kriteria. 

Kurang aktif  = 32 sampai dengan 56 

Cukup aktif = 57 sampai dengan 80 

Aktif  = 81 sampai dengan 104 

Sangat aktif = 105 sampai dengan 128 

 

  Tidak aktif Cukup 

aktif 

    Aktif Sangat 

aktif 
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Lampiran 24. 

LEMBAR PENILAIAN KEAKTIFAN  

 

                  Mata Pelajaran  =  Praktik Listrik Otomotif 

                  Kelas/Semester  = XI / II 

      Materi pokok  = Membongkar dan merakit alternator,  

   Menentukan diode positif dan negatif,  

   Memeriksa startor dan rotor dan  

   merangkai sistem pengisian alternator. 

      Waktu Pengamatan        = Selama proses pembelajaran 

        Kelas   = XI TKR 4 

Indikator keaktifan. 

5) Kurang aktif jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam 

pembelajaran. 

6) Cukup aktif jika menunjukkan sudah ada  usaha (kadang-kadang) ambil 

bagian dalam pembelajaran  tetapi belum ajeg/konsisten. 

7) Aktif jika menunjukkan sudah ada  usaha  (sering) ambil bagian dalam 

pembelajaran  tetapi belum ajeg/konsisten.  

8) Sangat aktif jika menunjukkan sudah ambil bagian (selalu)  dalam 

menyelesaikan tugas kelompok  secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 
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Bubuhkan tanda centang (√) pada kolom penilaian keaktifan 

No Nama Peserta Didik Kode 
Keaktifan 

1 2 3 4 

1 ABDUL JAMIL E-1   √  

2 ADI DARMA KUSUMA E-2   √  

3 AHMAD MUZAINI E-3  √   

4 AHSAN TUDONI E-4   √  

5 ARDI ARIYANTO E-5   √  

6 BAGUS PAMUNGKAS E-6   √  

7 DENI DIYAN NUGGROHO E-7   √  

8 DWI HARYANTO E-8    √ 

9 FADIL MUHAMMAD E-9    √ 

10 FAHRIZAL NURDIN SUMIRTO E-10    √ 

11 FATKHUROHMAN E-11    √ 

12 FIRMAN NURHAMZAH E-12    √ 

13 IBNU AZAKIR E-13    √ 

14 IMAMMUDIN E-14   √  

15 KHUBANI MUSLIM E-15   √  

16 M. FAISAL ANDIKA E-16   √  

17 M. IMAM SUBEKHI E-17    √ 

18 MOH. AGUNG WIJOYO E-18   √  

19 MOHAMAD TOPIK E-19    √ 

20 
MUHAMAD REZA 

FERDIANSYAH 
E-20 

   √ 

21 MUHAMMAD ANGGI AFRIZA E-21    √ 

22 MUHAMMAD FAISAL ARFANI E-22    √ 

23 MUHAMMAD NUROHMAN E-23    √ 

24 MUKHLIS NUR IMANNUDIN E-24    √ 

25 NURKHOLIS E-25    √ 

26 PANGGI DWI PERMANA E-26  √   

27 
PRIEYUDA AKADITA 

SUSTONO 
E-27 

 √   

28 SHIYAMI AZHAR E-28   √  

29 TOFIK NUR HIDAYAT E-29   √  

30 YUSUF ERFAN E-30   √  

31 ZAKY AMI FIKRI E-31    √ 

32 ZHAFRAN ARKAN E-32    √ 

Jumlah  6 39  64 

Total Skor 109 

1  =  Kurang aktif  3    = Aktif 

2  =  Cukup aktif  4   = Sangat aktif 
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Lampiran 25. 

Perhitungan Uji Normalitas Data Awal 

Rumus Chi-kuadrat hitung (Sundayana, 2014: 88): 

X
2
  = ∑

        

  
 

 

dengan K = banyaknya kelas interval 

kriteria pengujian: jika χ
2

hitung  <  χ
2
tabel maka data distribusi normal    

keterangan sebagai berikut. 

X
2
 : chi-kuadrat 

fi : frekuensi yang diperoleh dari sampel 

Ei : frekuensi yang diharapkan dari sampel 

1. Uji Chi-kuadrat kelas kontrol 

Skor tertinggi   = 87 

Skor Terendah    =76 

Rentang   = 11 

Rata-rata   = 81,83 

Simpangan Baku  = 3,14 

Banyak kelas interval  = 1 + 3,3 log n 

    = 1 + 3,3 log 32 

    = 5,98 diambil 6 

Panjang kelas interval  = 10/6 

    = 1,83 diambil 2 
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Tabel Lembar Kerja Uji Chi-kuadrat kelas kontrol 

Nilai fi Batas xi Nilai z Luas z Ei (fi-E1)^2/E1 

    75,5 -2,014403204       

76 – 77 4     0,06212716 1,9880691 2,0360791 

    77,5 -1,377940896       

78 – 79 3     0,14509089 4,64290836 0,581348515 

    79,5 -0,741478588       

80 – 81 6     0,22897979 7,32735329 0,240450635 

    81,5 -0,105016281       

82 – 83 6     0,24426369 7,81643802 0,422116453 

    83,5 0,531446027       

84 – 85 10     0,176133 5,63625587 3,378530591 

    85,5 1,167908334       

86 – 87 2     0,08583526 2,74672832 0,203006309 

    87,5 1,804370642       

Jumlah 31         6,861531602 

 

Taraf signifikan = 5 %,  

Menentukan Chi-kuadrat tabel = χ
2 

(ɑ) (k-3)  

      = χ
2 

(0,05) (6-3) 

      = χ
2 

(0,05) (3) 

      = 7,81 

Kriteria pengujian: Jika χ
2 

hitung < χ
2 

tabel maka data berdistribusi normal. 

Karena nilai χ
2 

hitung = 6,86  <  χ
2 

tabel  = 7,81 maka data berdistribusi normal. 

2. Uji Chi-kuadrat kelas eksperimen 

Skor tertinggi  = 88 

Skor Terendah   = 76 

Rentang  = 12 

Rata-rata  = 81,93 

Simpangan Baku = 2,90 
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Banyak kelas interval = 1 + 3,3 log n 

   = 1 + 3,3 log 32 

   = 5,98 diambil 6 

Panjang kelas interval = 12/6 

   = 2 

Tabel Lembar Kerja Uji Chi-kuadrat Kelas Eksperimen 

Nilai fi Batas xi Nilai z Luas z Ei (fi-E1)^2/E1 

    75,5 -2,213767624       

76 – 77 1     0,050225 1,607196 0,22939736 

    77,5 -1,524858123       

78 – 79 7     0,137945 4,414229 1,514695101 

    79,5 -0,835948622       

80 – 81 8     0,239959 7,678677 0,013446098 

    81,5 -0,147039122       

82 – 83 6     0,264496 8,463857 0,71723693 

    83,5 0,541870379       

84 – 85 5     0,184751 5,912042 0,140699264 

    85,5 1,23077988       

86 – 87 5     0,081754 2,616129 2,172232959 

    87,5 1,91968938       

Jumlah 32         4,787707713 

 

Taraf signifikan = 5 %,  

Menentukan Chi-kuadrat tabel = χ
2 

(ɑ) (k-3)  

      = χ
2 

(0,05) (6-3) 

      = χ
2 

(0,05) (3) 

      = 7,81 

Kriteria pengujian: Jika χ
2 

hitung < χ
2 

tabel maka data berdistribusi normal. 

Karena nilai χ
2 

hitung = 4,78  <  χ
2 

tabel  = 7,81 maka data berdistribusi normal. 
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Lampiran 26. 

Perhitungan Uji Homogenitas Data Awal 

Langkah-langkah pengujian homogenitas: 

Menentukan nilai Fhitung dengan rumus:  

Fhitung = 
            

            
 

  = 
       

       
 

  = 1,17 

Menentukan nilai Ftabel dengan rumus: 

Ftabel = Fɑ (
            

            
) 

 = F0,01 (
         

        
) 

 = F0,01 (30/30) 

F0,01(30/30)  =  2,39 

Kriteria pengujian: Jika Fhitung  <  Ftabel maka varians homogen. Karena 

nilai Fhitung = 21,17  <  Ftabel  = 2,36 maka kedua varians homogen. 
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Lampiran 27. 

Perhitungan Uji t Data Awal 

Ho = tidak perbedaan kemampuan awal antara peserta didik kelas kontrol dan  

               peserta didik kelas eksperimen 

Ha = ada perbedaan kemampuan awal antara peserta didik kelas kontrol dan  

               peserta didik kelas eksperimen 

Kriteria pengujian hipotesisnya:  jika  -ttabel  ≤  thitung  ≤  ttabel maka Ho 

diterima. jika  thitung  >  ttabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima 

Sgabungan = √
         

            
 

         
 

  = √
                              

         
 

  = 3,02 

thitung  = 
  
     

  

         √
      
       

 

  = 
      –       

     √
      

      

 

  = 0,13 

 Menentukan nilai ttabel: ttabel = tɑ (db = n1 + n2 -2) = t0,05 (60) 

t0,05 (60) = 1,6706  

Karena nilai thitung = 0,13  >  ttabel  = 1,67, maka Ho diterima yaitu tidak 

perbedaankemampuan awal antara peserta didik kelas kontrol dan peserta didik 

kelas eksperimen. 
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Lampiran 28. 

Nilai Posttest Kelas Kontrol 

No Nama Kode Nilai Akhir 

1 AFGHANI KHUBAISY K-1 83,09 

2 AHMAD DAFIQ MAOLANA K-2 79,975 

3 AKHMAD RIYAN KHUMEDI K-3 79,975 

4 AKHMAD SYAHIRUZ ZUHRI K-4 83,09 

5 ALI NUR WAIDIN K-5 78,41 

6 AMARULLAH AL HAQIQI K-6 84,605 

7 EKO YUNI PRASETYO K-7 86,175 

8 FAHMI RAHMANY K-8 83,005 

9 FAJAR ARIF MUNANDAR K-9 78,41 

10 HARYONO K-10 86,225 

11 ICHFIRUL ACHYAR AL FAHRI K-11 84,565 

12 IRKHAS ADAM MUZARI K-12 78,41 

13 KERVIN ZUNIFAR REINALDY  K-13 84,605 

14 LUTFIATUL LATIFAH K-14 86,175 

15 M MISBAKHUL MUNIR K-15 87,69 

16 M. IRFAN RISKI K-16 87,69 

17 MOHAMAD FAHRUR ROJI  K-17 84,66 

18 MUH. FAHMI NAIM K-18 83,05 

19 MUHAMAD AINUN YAKIN K-19 89,255 

20 MUHAMAD DIAUDIN K-20 83,09 

21 MUKTI SABILAH K-21 78,41 

22 MUSLIMIN SEPTIANTO K-22 87,69 

23 NUR AFNI SOFYAN K-23 89,255 

24 PERA AMBARWATI K-24 86,12 

25 

RIANDI HIDAYAT SAPUTRA 

UTAMA K-25 87,69 

26 RIZAL WIBOWO K-26 86,12 

27 RIZQI GUNAWAN K-27 84,675 

28 RIZQI IMAN YULIANTO K-28 84,66 

29 SIGIT NUGROHO K-29 84,605 

30 SUGENG PRAYITNO K-30 87,69 

31 VEMBRI RIYAN DIANSAH K-31 83,09 

32 YUSUF ABDULAH K-32 83,09 

Rata-rata              84,23 
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Lampiran 29.  

Nilai Posttest Kelas Eksperimen 

No Nama Kode Nilai Akhir 

1 ABDUL JAMIL E-1 87,635 

2 ADI DARMA KUSUMA  E-2 81,535 

3 AHMAD MUZAINI E-3 81,535 

4 AHSAN TUDONI  E-4 86,12 

5 ARDI ARIYANTO E-5 95,315 

6 BAGUS PAMUNGKAS E-6 87,635 

7 DENI DIYAN NUGGROHO E-7 81,49 

8 DWI HARYANTO E-8 83,005 

9 FADIL MUHAMMAD E-9 96,875 

10 FAHRIZAL NURDIN SUMIRTO E-10 92,285 

11 FATKHUROHMAN E-11 84,565 

12 FIRMAN NURHAMZAH E-12 95,315 

13 IBNU AZAKIR E-13 84,605 

14 IMAMMUDIN E-14 92,33 

15 KHUBANI MUSLIM E-15 87,69 

16 M. FAISAL ANDIKA E-16 96,875 

17 M. IMAM SUBEKHI E-17 84,66 

18 MOH. AGUNG WIJOYO E-18 87,69 

19 MOHAMAD TOPIK E-19 95,315 

20 

MUHAMAD REZA 

FERDIANSYAH E-20 81,535 

21 MUHAMMAD ANGGI AFRIZA E-21 84,565 

22 MUHAMMAD FAISAL ARFANI E-22 87,69 

23 MUHAMMAD NUROHMAN  E-23 95,315 

24 MUKHLIS NUR IMANNUDIN E-24 89,15 

25 NURKHOLIS E-25 87,69 

26 PANGGI DWI PERMANA E-26 87,635 

27 PRIEYUDA AKADITA SUSTONO E-27 87,74 

28 SHIYAMI AZHAR  E-28 84,66 

29 TOFIK NUR HIDAYAT E-29 92,285 

30 YUSUF ERFAN E-30 87,69 

31 ZAKY AMI FIKRI  E-31 87,635 

32 ZHAFRAN ARKAN E-32 84,605 

Rata-rata 88,16 
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Lampiran 30.  

Penghitungan Uji Normalitas Analisis Data Akhir 

Rumus Chi-kuadrat hitung (Sundayana, 2014:88): 

X
2
  = ∑

        

  
 

 

dengan K = banyaknya kelas interval 

kriteria pengujian: jika χ
2

hitung  <  χ
2
tabel maka data distribusi normal     

keterangan sebagai berikut. 

X
2
 : chi-kuadrat 

fi : frekuensi yang diperoleh dari sampel 

Ei : frekuensi yang diharapkan dari sampel 

1. Uji Chi-kuadrat Kelas Kotrol  

Skor tertinggi  = 89 

Skor Terendah   = 78 

Rentang  = 11 

Rata-rata  = 84,10 

Simpangan Baku = 3,17 

Banyak kelas interval = 1 + 3,3 log n 

   = 1 + 3,3 log 32 

   = 5,98 diambil 6 

Panjang kelas interval = 11/6 

   = 1,83 diambil 2 
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Tabel Lembar Kerja Uji Chi-kuadrat kelas kontrol 

Nilai Fi Batas xi Nilai z Luas z Ei (fi-E1)2/E1 

    77,50 -2,08       

78,00 - 79,00 4,00     0,05 1,75 2,89 

    79,50 -1,45       

80,00 - 81,00 2,00     0,13 4,25 1,19 

    81,50 -0,82       

82,00 - 83,00 8,00     0,22 7,01 0,14 

    83,50 -0,19       

84,00 - 85,00 7,00     0,25 7,87 0,10 

    85,50 0,44       

86,00 - 87,00 7,00     0,19 6,00 0,17 

    87,50 1,08       

88,00 - 89,00 4,00     0,10 3,11 0,25 

    89,50 1,71       

Jumlah 32,00         4,74 

 

Taraf signifikan = 5 %,  

Menentukan Chi-kuadrat tabel = χ
2 

(ɑ) (k-3)  

      = χ
2 

(0,05) (6-3) 

      = χ
2 

(0,05) (3) 

      = 7,81 

Kriteria pengujian: Jika χ
2 

hitung < χ
2 

tabel maka data berdistribusi normal. 

Karena nilai χ
2 

hitung = 4,74  <  χ
2 

tabel  = 7,81 maka data berdistribusi normal. 

2. Uji Chi-kuadrat Kelas Eksperimen 

Skor tertinggi   = 96,88 

Skor Terendah    = 81,49  

Rentang   = 15,39 

Rata-rata   = 88,15 

Simpangan Baku  = 4,73 
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Banyak kelas interval  = 1 + 3,3 log n 

    = 1 + 3,3 log 32 

    = 5,98 diambil 6 

Panjang kelas interval  = 15,39/6 

    = 2,57 diambil 3 

Tabel Lembar Kerja Uji Chi-kuadrat Kelas Eksperimen 

Nilai Fi Batas xi Nilai z Luas z Ei (fi-E1)2/E1 

    80,50 -1,62       

81,00 - 83,00 5     0,11 3,52 0,62 

    83,50 -0,98       

84,00 - 86,00 7     0,20 6,43 0,05 

    86,50 -0,35       

87,00 - 89,00 11     0,25 7,96 1,16 

    89,50 0,29       

90,00 - 92,00 3     0,21 6,68 2,02 

    92,50 0,92       

93,00 - 95,00 4     0,12 3,80 0,01 

    95,50 1,55       

96,00 - 98,00 2     0,05 1,46 0,20 

    98,50 2,19       

Jumlah 32         4,07 

 

Taraf signifikan = 5 %,  

Menentukan Chi-kuadrat tabel = χ
2 

(ɑ) (k-3)  

      = χ
2 

(0,05) (6-3) 

      = χ
2 

(0,05) (3) 

      = 7,81 

Kriteria pengujian: Jika χ
2 

hitung < χ
2 

tabel maka data berdistribusi normal. 

Karena nilai χ
2 

hitung = 4,07  <  χ
2 

tabel  = 7,81 maka data berdistribusi normal. 
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Lampiran 31. 

Hasil Uji Homogenitas Analisis Data Akhir 

Data Uji Homogenitas Analisis Data Akhir 

Kelas Sampel Banyak Data Rata-rata Simpangan Baku 

Kontrol 32 84,10 3,17 

Eksperimen 32 88,15 4,73 

 

Menentukan nilai Fhitung dengan rumus:  

Fhitung = 
            

            
 

  = 
       

       
 

  = 2,23 

Menentukan nilai Ftabel dengan rumus: 

Ftabel = Fɑ (
            

            
) 

 = F0,01 (
         

        
) 

 = F0,01 (31/31) 

Karena nilai tersebut tidak terdapat pada tabel, maka dicari dengan cara 

interpolasi sebagai berikut: 

F0,01(30/30)  =  2,39 

F0,01(40/40)  = 2,11 

F0,01(31/31)  = 2,39 – (1/10) . (2,39 – 2,11)   

        = 2,36 

Kriteria pengujian: Jika Fhitung  <  Ftabel maka varians homogen. Karena 

nilai Fhitung = 2,23  <  Ftabel  = 2,36 maka kedua varians homogen. 
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Lampiran 32.  

Hasil Uji t Analisis Data Akhir 

Ho = tidak ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara peserta didik   

yang menggunakan alat peraga sistem pengisian yang dipakai di sekolah 

dengan peserta didik yang menggunakan alat peraga sistem pengisian 

berbasis LED. 

Ha = ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara peserta didik yang 

menggunakan alat peraga sistem pengisian yang dipakai di sekolah dengan 

peserta didik yang menggunakan alat peraga sistem pengisian berbasis 

LED. 

Kriteria pengujian hipotesisnya:  jika  -ttabel  ≤  thitung  ≤  ttabel maka Ho 

diterima. jika  thitung  >  ttabel, maka Ho ditolak atau Ha diterima 

Menentukan simpangan baku gabungan: 

Sgabungan = √
         

            
 

         
 

  = √
                              

         
 

  = 2,72 

 Menentukan nilai thitung dengan rumus: 

thitung  = 
  
     

  

         √
      
       

 

  = 
      –       

     √
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  = 2,69 

 Menentukan nilai ttabel: ttabel = tɑ (db = n1 + n2 -2) = t0,05 (62) 

karena tidak terdapat dalam tabel t, maka dicari dengan interpolasi: 

t0,05 (60) = 1,6706  

t0,05 (120) = 1,6577 

t0,05 (62) = 1,6706 – (
 

  
) (1,6706 – 1,6577) 

   = 1,6702 
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Lampiran 33. 

Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 34. 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 35.  

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran 36.  

Formulir Laporan Selesai Bimbingan 
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Lampiran 37. 

Foto-foto Penelitian 

  

          Uji Validasi Alat Peraga   Uji Instrumen Penelitian 

 

  

Pembelajaran Kelas Eksperimen 

 

  

Pembelajaran Kelas Kontrol 
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     Posttest Kognitif Kelas Eksperimen          Posttest Kognitif Kelas Kontrol 

 

  

Posttest Psikomotorik Kelas Eksperimen 

 

  

Posttest Psikomotorik Kelas Kontrol 


