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ABSTRAK 

 

Buyung Iman Taka, 2016. Efektifitas Penggunaan Media Video Terhadap Hasil 

Belajar Siswa pada Kompetensi Memahami dan Memelihara Sistem Starter 

Reduksi. Skripsi. Jurusan Teknik Mesin. Universitas Negeri Semarang. Dr. Dwi 

Widjanarko, S.Pd., ST., MT. 

 

Kata Kunci : Media Video, Hasil Belajar, Sistem Starter 

  

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui efektifitas pengunaan media 

video dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi memahami dan 

memelihara sistem starter reduksi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan pola 

pretest dan posttest control design. Dengan menggunakan tes sebagai alat 

pengumpul data penelitian. Populasi penelitian adalah siswa kelas XI Teknik 

Otomotif Kendaraan Ringan (TOKR) SMK Palapa Semarang semester ganjil 

2015/2016 yang terdiri dari 5 kelas. Sampel diambil dengan metode acak, 

kemudian diperoleh 2 kelas dengan cara acak, 1 kelas sebagai kelompok control 

yang berjumlah 40 siswa dan 1 kelas sebagai kelompok eksperimen yang 

berjumlah 28 siswa. Kelompok kontrol akan memperoleh pembelajaran dengan 

metode ceramah, sedangkan kelompok eksperimen memperoleh pembelajaran 

dengan menggunakan media video pada kompetensi memahami dan memelihara 

sistem starter. 

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata hasil belajar pada kelompok kontrol 

semula 60,725 meningkat menjadi 72,45 dengan peningkatan sebesar 0,299 yang 

termasuk dalam kategori “rendah”. Sedangkan pada kelompok eksperimen rata-

rata hasil belajar semula 62,357 meningkat menjadi 84,57, sehingga terjadi 

peningkatan sebesar 0.602 yang termasuk dalam kategori ”sedang”. Selisih 

peningkatan hasil belajar pada pembelajaran dengan menggunakan media video 

lebih besar daripada selisih peningkatan pembelajaran dengan menggunakan 

metode ceramah (0,602 > 0,299), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

media video efektif dalam pembelajaran terutama pada kompetensi memahami 

dan memelihara sistem starter bila di bandingkan dengan metode ceramah pada 

siswa kelas XI TOKR SMK Palapa Semarang. 

Saran yang diberikan kepada guru supaya menggunakan media video pada 

saat pembelajaran sistem starter karena efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Pendidikan dan teknologi merupakan tuntunan yang harus dipenuhi dalam 

rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan 

dapat diandalkan di era ranah globalisasi. Pendidikan sangat penting bagi manusia 

untuk membina hidup yang lebih baik. Sedangkan teknologi mendorong manusia 

untuk menciptakan suatu alat. Manusia dalam meningkatkan kuatitas SDM nya, 

mereka hendaknya belajar. Menurut Rahyubi (2012: 1) bahwa belajar merupakan 

proses hidup yang sadar atau tidak dijalani semua manusia untuk mencapai 

berbagai macam kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Arsyad 

(2014: 1) juga menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang kompleks 

yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya, sedangkan menurut 

Baharuddin dan Wahyuni (2012: 11) mengatakan bahwa belajar merupakan 

proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan 

sikap”. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses yang dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayat 

untuk mencapai berbagai jenis kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Dalam menunjang seseorang ketika belajar, memerlukan beberapa proses supaya 

seseorang tersebut bisa menguasa yang dipelajari. “Proses pembelajaran adalah 

praksis yang unsur-unsurnya adalah anak berfikir, anak berkata, dan anak 

berbuat” Dananjaya (2013: 16), sedangkan menurut Baharuddin dan Wahyuni
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(2012: 16) bahwa proses belajar adalah serangkaian aktivitas yang terjadi pada 

pusat saraf individu yang belajar”. Rahyubi (2012: 3) juga berpendapat bahwa 

“proses belajar terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap informasi, transformasi, dan 

evaluasi”, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran adalah 

serangkaian aktivitas yang terjadi pada siswa dengan menempatkan siswa sebagai 

pusat perhatian untuk mendapatkan informasi yang kemudian di trasformasikan 

ke dalam ingatan peserta didik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

juga mendorong upaya pembaharuan dalam proses belajar, seperti hanya 

penyampaian materi pembelajaran yang dilaksanakan di SMK sudah 

bertransformasi dari  awalnya menggunakan metode ceramah dan sekarang 

menggunakan media pembelajaran. 

Arsyad (2014: 10) menyatakan bahwa “media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam 

proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa 

dalam belajar”, sedangkan Musfiqon (2012: 28) mengatakan bahwa “media 

pembelajaran dapat didefinisikan sebagai alat bantu berupa fisik maupun non fisik 

yang sengaja digunakan sebagai perantara antara guru dan siswa dalam 

memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien”. Dari hasil 

observasi siswa kelas XI TOKR (Teknik Otomotif Kendaraan Ringan) semester 

genap SMK Palapa Semarang yang terletak di Jl. Untung Suropati, Kedungpani 

Mijen, Kota Semarang pada mata diklat Sistem Starter dan Pengisian sub-

kompetensi Sistem Starter dalam proses belajar mengajar guru menggunakan 

metode ceramah dan media power point dalam proses belajar mengajar, akan 
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tetapi dalam penyampaiannya, banyak kendala yang dihadapi seperti dalam 

mengikuti proses belajar mengajar, sebagai contoh siswa yang duduk di kursi 

belakang banyak yang ngobrol sendiri dengan teman sebangku, dan ada yang 

sampai tidur di kelas, hal ini dikarenakan materi yang disampaikan guru 

menggunakan metode ceramah hanya memusatkan pada siswa yang duduk di 

depan, dan juga tampilan materi dalam power point kurang menarik karena 

banyak berisi tulisan sedangkan komposisi gambarnya kurang, sehingga siswa 

sulit menyerap materi apalagi materi yang diajarkan adalah praktek. Selain itu 

mata pelajaran kejuruan pada kelas TOKR juga dilakukan satu hari penuh 

sehingga ketika menjelang siang siswa sudah enggan menerima materi yang 

diajarkan guru, hal ini bisa terlihat dari nilai hasil tes uji coba ujian teori dan 

praktek sistem starter siswa kelas XII TOKR 1 dan 2, hasil nilai kelas XII TOKR 

1 dan 2 terdapat nilai rata-rata siswa masih di bawah Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) sebesar 34% dari yang ditentukan sekolah yaitu 75.00, dengan 

rata-rata kelas 74,00. 

Dari data di atas, untuk menarik perhatian siswa dan meningkatkan hasil 

belajar bisa didapatkan dengan media alternatif lain yang lebih menarik salah 

satunya media video. Menurut Daryanto (2010: 88) bahwa media video adalah 

segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan 

gambar bergerak secara sekuensial. Dalam dunia pendidikan video mempunyai 

beberapa kelebihan diantaranya : “video dapat diulangi bila perlu untuk 

menambah kejelasan, semua peserta didik dapat belajar dari video baik yang 

pandai maupun kurang pandai, menumbuhkan minat dan motivasi belajar, sangat 
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baik menjelaskan suatu proses dan ketrampilan, memperjelas hal-hal yang abstrak 

dan memberikan gambaran yang lebih realistik” (Munadi, 2013: 127). Dari 

keunggulan media video diatas, dapat dijadikan pilihan dalam penyampaian 

materi di sekolah. Oleh sebab itu, penggunakan media video bisa dilakukan dalam 

penyampaian materi kepada siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya disekolah 

khususnya pada materi pembelajaran sistem starter. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah:  

1. Kurangnya nilai hasil belajar siswa sehingga 66% nilai siswa yang masih di 

bawah KKM. 

2. Kurangnya perhatian siswa dalam proses pembelajaran dikarenakan media 

yang diajarkan kurang menarik minat dan motivasi belajar siswa, sehingga 

terdapat nilai rata-rata siswa per kelas kurang dari 75.00. 

3. Belum adannya media yang membantu guru dalam penyampaian materi kepada 

siswa secara efektif dan efisien. 

4. Belum adanya media yang cocok untuk membantu siswa memahami 

pembelajaran sistem starter. 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah mengacu pada belum adanya media yang cocok untuk 

membantu siswa dalam memahami pembelajaran sistem starter. Dari penjelasan 

latar belakang masalah, media video terpilih untuk dijadikan media pembelajaran 

pada materi sistem starter. Isi dari media video meliputi : pengenalan nama dan 

fungsi komponen, pemeriksaan, pengukuran, dan pengetesan. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pembelajaran yang menggunakan media video lebih efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi memahami dan 

memelihara sistem starter reduksi? 

2. Apakah ada perbedaan nilai hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan 

pada kelas kontrol? 

3. Apakah ada peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

pembelajaran menggunakan media video. 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui efektifitas penggunaan media video dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa pada kompetensi memahami dan memelihara sistem starter 

reduksi. 

2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. 

3. Untuk mengetahui peningkatan nilai hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

pembelajaran dengan menggunakan media video. 

F. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan yang tercantum di atas, diharapkan penelitian ini memberikan 

manfaat diantaranya : 
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1. Bagi guru : 

a) Dengan adanya media video sistem starter reduksi, bisa dimanfaatkan guru 

dalam pembelajaran di sekolah terutama dalam menjelaskan materi sistem 

starter, pengenalan nama dan fungsi komponen sistem starter reduksi, cara 

kerja sistem starter reduksi, rangkaian sistem starter reduksi, pemeriksaan dan 

pengukuran motor starter reduksi, serta pengetesan motor starter reduksi 

tanpa membaca lagi dari buku. 

b) Mempermudah guru dalam menjelaskan materi kepada siswa mengenai 

sistem starter, pengenalan nama dan fungsi komponen sistem starter reduksi, 

cara kerja sistem starter reduksi, rangkaian sistem starter reduksi, 

pemeriksaan dan pengukuran motor starter reduksi, pengetesan motor starter 

reduksi. Hal ini dikarenakan penjelasan materi sistem starter reduksi yang 

menggunakan media video ini lebih jelas dan lebih efektif ditangkap materi 

oleh siswa dibandingkan dengan ceramah maupun kata-kata. Dikatakan lebih 

jelas karena, media video tidak hanya menampilkan, gambar, suara, dan kata-

kata saja, melainkan menampilkan video urutan pengenalan apa itu sistem 

starter reduksi, nama dan fungsi komponen sistem starter reduksi, cara kerja 

sistem starter reduksi, rangkaian sistem starter reduksi, pemeriksaan dan 

pengukuran motor starter reduksi, pengetesan motor starter reduksi dengan 

menunjukkan benda aslinya. 

2. Bagi Siswa : 

a) Dengan adanya media ini, siswa akan lebih mudah untuk memahami materi 

sistem starter reduksi yang dimulai dari pengenalan sistem starter reduksi, 
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nama dan fungsi komponen sistem starter reduksi, cara kerja sistem starter 

reduksi, rangkaian sistem starter reduksi, pemeriksaan dan pengukuran motor 

starter reduksi, pengetesan motor starter reduksi dengan menunjukkan benda 

aslinya, bila dibandingkan dengan membaca buku maupun melihat tampilan 

kata-kata. 

b) Siswa dapat belajar mengenai materi sistem starter reduksi secara mandiri 

dirumah dengan cara menonton video praktik yang berisikan pengenalan  

sistem starter reduksi, nama dan fungsi komponen sistem starter reduksi, cara 

kerja sistem starter reduksi, rangkaian sistem starter reduksi, pemeriksaan dan 

pengukuran motor starter reduksi, pengetesan motor starter reduksi tanpa 

bergantung pada pembelajaran yang dilakukan guru disekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu usaha dalam belajar. Isi pembelajaran 

meliputi : belajar dan pembelajaran; faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran dan hasil belajar; dan hasil belajar. 

a. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Menurut Rahyubi (2012: 1) “belajar merupakan proses hidup yang sadar atau 

tidak dijalani semua manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap”. Arsyad (2014: 1) berpendapat bahwa 

“belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang 

sepanjang hidupnya”, sedangkan menurut Baharuddin dan Wahyuni (2012: 11) 

“belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, 

keterampilan, dan sikap”. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan suatu proses yang dimulai sejak manusia lahir sampai 

akhir hayat untuk mencapai berbagai jenis kompetensi, pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Salah satu tanda bahwa seseorang telah belajar adalah 

adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang kemungkinan 

disebabkan oleh perubahan tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. 

Istilah lain yang erat kaitannya dengan belajar adalah pembelajaran. 

“Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar” Rahyubi (2012: 6). Munadi (2013, 4) juga
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 berpendapat bahwa “pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam 

memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri 

siswa”. Sedangkan Dananjaya (2013,25) mengatakan bahwa “pembelajaran 

menunjuk peranan siswa aktif sekaligus mengoreksi peranan dominan guru”. Dari 

pengertian para ahli diatas disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu 

interaksi yang direncanakan oleh guru terhadap siswa dengan dengan 

memanipulasi sumber-sumber belajar dan menunjuk siswa sebagai subjek 

sehingga siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran di kelas. 

Dalam pembelajaran terdapat proses-proses yang mendorong siswa dalam 

belajar. “Proses pembelajaran adalah praksis yang unsur-unsurnya adalah anak 

berfikir, anak berkata, dan anak berbuat” Dananjaya (2013: 16).  Sedangkan 

menurut Baharuddin dan Wahyuni (2012: 16) “proses belajar adalah serangkaian 

aktivitas yang terjadi pada pusat saraf individu yang belajar”. Rahyubi (2012: 3) 

juga berpendapat bahwa proses belajar terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap 

informasi, transformasi, dan evaluasi”. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa proses pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang terjadi pada siswa 

dengan menempatkan siswa sebagai pusat perhatian untuk mendapatkan informasi 

yang kemudian di trasformasikan ke dalam ingatan peserta didik. Proses 

pembelajaran bisa berjalan dengan baik apabila dilakukan dengan mengacu 

kepada keaktifan siswa dalam belajar. Semakin aktif siswa dalam pembelajaran di 

kelas, maka semakin mudah siswa dalam mengembangkan potensinya sendiri dan 

hal tersebut juga berlaku kepada guru dalam mengoreksi peranannya dalam 

mengajar. 
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b. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013: 3) “hasil belajar merupakan hasil dari 

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar 

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar sedangkan dari sisi siswa, hasil 

belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar”. Hasil belajar 

untuk sebagian besar berasal dari tindakan guru dalam mengajar yang merupakan 

hasil pencapaian tujuan pembelajaran. Dimyati dan Mudjiono (2013: 4-5) 

menagatakan bahwa “hasil belajar dapat dibedakan menjadi 2 yaitu dampak 

pengajaran dan dampak pengiring. Dampak pembelajaran adalah hasil yang dapat 

diukur, seperti tertuang dalam rapot, angka ijazah dll. Sedangkan dampak 

pengiring adalah terapan pengetahuan dan kemampuan dibidang lain suatu 

transfer belajar”, sedangkan menurut Rifa‟i dan Anni (2011:85) “hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami 

kegiatan belajar”. Dari pendapat ahli diatas disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil dari proses belajar mengajar yang disertai perubahan perilaku 

peserta didik. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah siswa dapat mengetahui 

nama dan komponen sistem starter, siswa dapat mengetahi nama dan fungsi 

komponen sistem starter reduksi, siswa dapat mengetahui cara kerja sistem starter 

reduksi, siswa dapat melakukan pemeriksaan dan pengukuran motor starter 

reduksi, siswa dapa melakukan pengetesan motor starter reduksi. Dan itu 

ditunjukkan oleh siswa dengan nilai hasil belajar siswa meningkat lebih dari 20% 

dari nilai rata-rata awal siswa. 
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c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran dan Hasil Belajar 

Menurut Sanjaya (2007: 52-57), “faktor yang mempengaruhi kegiatan proses 

sistem pembelajaran diantaranya : faktor guru, faktor siswa, faktor sarana dan 

prasarana, dan faktor lingkungan. Faktor guru yaitu guru tidak hanya berperan 

sebagai model atau teladan bagi siswa melainkan juga sebagai pengelola 

pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi siswa meliputi aspek latar belakang 

yang meliputi jenis kelamin, tempat lahir, tempat tinggal, tingkat ekonomi siswa, 

dll; sedangkan dari sifatnya meliputi kemampuan dasar, pengetahuan dan 

sikap.Faktor sarana adalah segala yang mendukung secara langsung dalam proses 

pembelajaran, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak 

langsung mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Sedangkan faktor 

lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran yaitu faktor organisasi 

kelas dan faktor iklim sosial psikologis”. 

Baharuddin dan Wahyuni (2012: 19-25) juga berpendapat bahwa “faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan atas dua kategori, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari 

dalam individu dan dapat memengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal 

meliputi faktor fisiologis dan psikologis. 

Faktor-faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

individu. Faktor- faktor ini dibedakan menjadi dua macam. Pertama, keadaan 

tonus jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. 

Kedua, keaadan fungsi jasmani/fisiologis. Selama proses belajar berlangsung, 

peran fungsi fisiologi pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, 



12 

 

 

 

terutama pancaindra. Faktor-faktor psikologis adalah keadaan seseorang yang 

dapat memengaruhi proses belajar. 

Beberapa faktor psikologis yang utamanya memengaruhi proses belajar 

adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat. 

Kecerdasan/inteligensi siswa diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik dalam 

mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara 

yang tepat. Semakin tinggi tingkat intelegensi seorang individu, maka semakin 

besar peluang individu meraih sukses dalam belajar. Motivasi adalah faktor yang 

mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasi juga diartikan sebagai 

pengaruh kebutuhan-kebutuhan dan keinginan terhadap intensitas dan arah 

perilaku seseorang. Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan 

gairah yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.  Namun lepas dari 

kepopulerannya, minat sama halya dengan kecerdasan dan motivasi, karena 

memberikan pengaruh terhadap aktivitas belajar. Menurut Syah Sikap adalah 

gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau 

merespons dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa, dan 

sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Bakat adalah kemampuan 

seseorang yang dimiliki seseorang yang menjadi salah satu komponen yang 

diperlukan dalam proses belajar seseorang”. 

Sedangkan faktor-faktor eksternal menurut Baharrudin dan Wahyuni (2012: 

26-28) dapat digolongkan menjadi dua, yaitu “faktor lingkungan sosial dan faktor 

lingkungan nonsosial. Lingkungan sosial yang terdiri dari lingkungan sosial 

sekolah, lingkungan sosial masyarakat, lingkungan sosial keluarga. Faktor-faktor 
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yang termasuk lingkungan non sosial adalah : lingkungan alamiah (kondisi 

lingkungan), faktor instrumental (perangkat belajar), dan faktor materi pelajaran 

(yang diajarkan ke siswa)”. 

Munadi (2013: 24-32) mengatakan bahwa “faktor-faktor yang mempengaruhi 

proses dan hasil belajar ada 2 yaitu : faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-

faktor internal diantaranya meliputi : Faktor fisiologis dan faktor psikologis 

Faktor fisiologis meliputi kesehatan yang prima, tidak dalam kondisi lelah dan 

capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani dan sebagainya, semuanya akan 

membantu dalam proses dan hasil belajar, sedangkan faktor psikologis dapat 

diuraikan diantaranya : 

a) Intelegensi 

Intelegensi hanya sebuah potensi, artinya seseorang yang mempunyai 

intelegensi tinggi mempunyai peluang yang lebih besar untuk memperoleh hasil 

belajar yang lebih baik. 

b) Perhatian 

Menurut Slameto dalam Munadi mengatakan perhatian adalah keaktifan jiwa 

yang dipertinggi, jiwa semata-mata tertuju pada suatu obyek ataupun sekumpulan 

obyek. 

c) Minat dan bakat 

Minat diartikan oleh Hilgard dalam Slameto sebagai kecenderungan yang 

tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Sedangkat bakat 

adalah kemampuan untuk belajar. 
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d) Motif dan motifasi 

Sardiman dalam Munadi mengatakan kata motif diartikan sebagai daya upaya 

yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan motivasi 

merupakan usaha dari pihak luar dalam hal ini adalah guru untuk mendorong, 

mengaktifkan, dan menggerakkan siswa secara sadar untuk terlibat secara aktif 

dalam proses pembelajaran. 

e) Kognitif dan daya nalar 

Menurut Munadi pembahasan mengenai hal ini meliputi 3 hal, yakni persepsi, 

mengingat, dan berfikir. Persepsi adalah pengindraan terhadap suatu kesan yang 

timbul dalam lingkungannya. Mengingat adalah suatu aktivitas kognitif, dimana 

orang menyadari bahwa pengetahuannya berasal dari masa lampau”, sedangkan 

berfikir menurut Rahmat dalam Munadi ada 2 macam, yakni berfikir autistik dan 

berfikir realistik.  

Faktor-faktor eksternal meliputi : faktor lingkungan dan faktor instrumental. 

Faktor lingkungan ini dapat berupa lingkungan fisik atau alam dan dapat pula 

berupa lingkungan social, sedangkan faktor-faktor instrumental adalah faktor 

yang keberadan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang 

diharapkan. Faktor-faktor instrumental ini berupa kurikulum, sarana dan fasilitas, 

dan guru. 

Sedangkan Rifa‟i dan Anni (2011: 97) berpendapat bahwa “faktor-faktor 

yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi 

internal dan eksternal peserta didik. Kondisi internal mencangkup kondisi fisik 

seperti kesehatan organ tubuh; kondisi psikis seperti kemampuan intelektual, 
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emosional; dan kondisi sosial seperti kemampuan bersosialisasi dengan 

lingkungan. Sedangkan faktor eksternal seperti variasi dan tingkat kesulitan 

materi belajar yang dipelajari, tempat belajar, iklim, suasana lingkungan dan 

budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil 

belajar”. 

Dari pendapat para ahli diatas, bisa disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari siswa sendiri seperti: kondisi 

fisik, kondisi psikis, sifat yang memuat (kemampuan dasar, pengetahuan dan 

sikap), dan latar belakang siswa yang memuat (jenis kelamin, tempat lahir, tempat 

tinggal, tingkat ekonomi siswa). Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor 

yang berasal dari luar seperti : guru; sarana dan prasarana; kondisi lingkungan 

sosial di masyarakat; dan kondisi alamiah lingkungan seperti faktor iklim, cuaca, 

dll. 

Media video dalam penelitian ini termasuk faktor eksternal dalam kategori 

faktor instrumental (perangkat belajar), hal ini dikarenakan media video 

merupakan salah satu sarana pembelajaran yang diharapkan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

„tengah‟, „perantara‟, „atau pengatar‟. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Heinich dkk dalam 
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Arsyad (2014, 3) mengemukakan “istilah medium sebagai perantara yang 

mengantar informasi antar sumber dan penerima. Jadi, televisi, film, foto, radio, 

rekaman audio, gambar yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan, dan sejenisnya 

adalah media komunikasi”. “Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal” (Arsyad, 2014: 3), oleh sebab itu Arsyad (2014, 10) menyatakan 

bahwa “media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga 

dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar”. Munadi (2013: 5) 

berpendapat “media pembelajaran merupakan sumber-sumber belajar selain guru 

inilah yang disebut sebagai penyalur atau penghubung pesan ajar yang diadakan 

dan atau diciptakan secara terencana oleh para guru atau pendidik”. Dari pendapat 

ahli diatas bisa disimpulkan media pembelajaran adalah sumber-sumber belajar 

yang digunakan untuk menyalurkan materi pembelajaran dalam bentuk media. 

sehingga “fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar 

yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru” (Arsyad, 2014 :19). 

b. Macam-Macam media 

Macam-macam media pembelajaran diantaranya : media cetakan, media audio, 

media visual, media audio-visual. 

1) Arsyad (2014, 85-88) mengatakan bahwa “Materi pembelajaran berbasis 

cetakan yang paling dikenal umumnya adalah buku teks, buku penuntun, 
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jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Beberapa cara yang digunakan untuk 

menarik perhatian pada media berbasis cetakan adalah warna, huruf, dan 

kotak”. 

2) “Media audio merupakan media yang didapat melalui pendengaran. “Unsur-

unsur mendengarkan meliputi : 1. Mendengar, memperhatikan memahami dan 

mengingat. Jenis-jenis media audio meliputi : Fonograf (Phonograph), 

Gulungan kaset terbuka (Open Reel Tapes), Perekam kaset audio (cassete 

tapes), Compact disk (CD), Radio, dan laboratorium bahasa” (Munadi, 2013: 

59-76). 

3) “Media visual  adalah media yang melibatkan indra penglihatan. Terdapat dua 

jenis pesan yang dimuat dalam media visual, yakni pesan verbal dan non 

verbal” (Munadi, 2013:81). “Visual dapat menumbuhkan minat siswa dan 

dapat memberikan hubungan antara materi pembelajaran dan dunia nyata” 

(Arsyad, 2014: 89). Keberhasilan penggunaan media berbasis visual ditentukan 

oleh kualitas dan efektivitas bahan-bahan visual dan grafik. “Unsur-unsur yang 

terdapat dalam media visual yaitu : garis, bentuk, warna, tekstur, 

kesederhanaan, penekanan, keterpaduan. Karakteristik media visual meliputi : 

gambar, grafik, diagram, bagan,dan peta”(Munadi, 2013: 81-96). 

4) Media audio-visual merupakan gabungan dari media audio dan visual.  “Media 

audio visual dapat dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama dilengkapi fungsi 

peralatan suara dan gambar dalam satu unit (media audio visual murni) seperti 

film gerak bersuara (movie), televisi dan video. Jenis kedua adalah media audio 

visual tidak murni seperti slide, opaque, OHP, dll”  (Munadi, 2013: 113). 
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c. Pemilihan media 

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan 

kuatilas pembelajaan. Media pembelajaran yang  beraneka ragam jenisnya  

tentunya  tidak akan digunakan seluruhnya secara serentak dalam kegiatan 

pembelajaran, namun hanya beberapa saja. Untuk itu perlu di lakukan pemilihan 

media tersebut. Menurut Munadi (2013: 187) “kriteria-kriteria yang menjadi fokus 

pemilihan media antara lain: 1) karakteristik siswa, 2) tujuan pembelajaran, 3) 

bahan ajar, 4) karakteristik media itu sendiri, dan 5) sifat pemanfaatan media”. 

Disamping itu, Pemilihan media menurut Arsyad (2014: 74-76)  diantaranya 

“sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai; tepat untuk mendukung isi pelajaran 

yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi; praktis, luwes, dan 

bertahan; guru terampil menggunakannya; dan mutu teknis”. 

Sedangkan Musfiqon (2012: 118-121) mengatakan kriteria pemilihan media 

yang perlu diperhatikan yakni: “kesesuaian dengan tujuan, ketepatgunaan, 

keadaan peserta didik, ketersediaan, biaya kecil, keterampilan guru, mutu teknis”. 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, memiliki kesamaan dan saling 

melengkapi. Sehingga dapat disimpulkan yang perlu dipertimbangkan dalam 

pemilihan media yaitu , karakteristik siswa, sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai, praktis, luwes, dan bertahan, biaya kecil, keterampilan guru, dan mutu 

teknis. 

d. Keuntungan dan Kerugian media 

Media juga mempunyai keuntungan dan kerugian, diantaranya : 

1) Media Audio 
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Keuntungan dari media audio diantaranya : “1) Mampu mengatasi 

keterbatasan ruang dan waktu, 2) Mampu mengembangkan daya imajinasi 

pendengar, 3) Sangat cocok untuk mengajarkan musik. Sedangkan kerugian dari 

media audio adalah : 1) Hanya mengandalkan salah satu indra dari kelima indra 

kita, 2) Sifat komunikasi satu arah” (Munadi, 2013: 64-65). 

Sedangkan menurut Arsyad (2014: 47-48) mengatakan keuntungan radio tape 

“1) radio tape telah menjadi peralatan yang sangat lumrah karena harga yang 

cukup terjangkau dalam masyarakat, 2) merekam peristiwa atau isi pelajaran 

untuk digunakan kemudian, 3) rekaman memberikan kesempatan siswa untuk 

mendengarkan diri sendiri sebagai alat diagnosis guna membantu meningkatkan 

keterampilan mengucapkan, membaca, mengaji atau berpidato. Sedangkan 

keterbatasannya yaitu: 1) dalam suatu rekaman, sulit menentukan lokasi suatu 

pesan atau informasi, 2) kecepatan merekam dan pengaturan trek yang bermacam-

macam menimbulkan kesulitan untuk memainkan kembali”. 

2) Media Visual 

Dalam media visual, juga memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan 

dari media visual diantaranya : “1) Mutu penyajian lebih baik dibanding dengan 

media audio, 2) Miniatur dapat digunakan untuk memperagakan dan menjelaskan 

suatu objek. Sedangkan kerugian dari media visual diantaranya : 1) Biaya mahal 

pada aspek tertentu, contohnya periklanan, 2) Komunikasi bisa menjadi satu arah 

dan pembacanya cenderung pasif, contohnya buku” (Munadi, 2013: 65-108). 

Sedangkan Arsyad (2014: 40-45) mengatakan keuntungan media visual 

diantaranya : “1) perpaduan teks dan gambar dalam halaman dapat menambah 
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daya tarik serta dapat memperlancar pemahaman informasi, 2) mudah 

dipersiapkan dan materinya mudah digunakan, 3) dapat menjangkau kelompok 

besar. Sedangkan keterbatasannya yaitu : 1) sulit menampilkan gerak dalam 

halaman media cetakan, 2) mungkin tidak dianggap penting jika dibandingkan 

dengan media-media yang diproyeksikan, 3) harus memiliki teknik khusus untuk 

pengaturan urutan baik dalam penyajian da maupun penyimpanan”.   

3) Media Audio Visual 

Dan yang terakhir media audio visual, media audio visual merupakan 

gabungan dari media audio dan media visual. Disamping itu, media audio visual 

juga mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungan media audio visual 

diantaranya : “1) Mengembangkan imajinasi peserta didik, 2) Sangat baik dalam 

menjelaskan suatu proses dan dapat menjelaskan suatu ketrampilan, 3) 

Memperjelas hal yang abstrak dan memberikan gambaran yang lebih realistik. 

Sedangkan kerugian dari media audio visual yaitu : 1) Terlalu menekan 

pentingnya materi ketimbang proses pengembangan materi, 2) pemanfaatan untuk 

pendidikan dan pembelajaran dinegara kita masih sangat sedikit, 3) Memakan 

biaya yang cukup tinggi” (Munadi, 2013: 116-117). 

Sedangkan Arsyad (2014: 50-51) mengatakan keuntungan film dan video :1) 

film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat 

disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu, 2) film dan video dapat 

menyajikan peristiwa yang berbahaya bisa dilihat secara langsung seperti lahar 

gunung berapi, 3) film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau 

kelompok kecil, kelempok heterogen maupun perorangan. Sedangkan 
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keterbatasannya yaitu : 1) pengadaan film dan video umumnya memerlukan biaya 

mahal dan waktu yang banyak, 2) pada saat film ditunjukkan, gambar-gambar 

bergerak terus sehingga tidak semua siswa mampu mengikuti informasi yang 

ingin disampaikan melalui film terserbut, 3) film dan video yang tersedia tidak 

selalu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan”. 

e. Video 

Video diambil dari bahasa latin yang artinya “saya lihat”. Menurut Daryanto 

(2010: 86) “video merupakan medium yang sangat efektif untuk membantu proses 

pembelajaran, baik untuk pembelajaran missal, individual, maupun 

berkelompok”, sedangkan Munadi (2013: 154) berpendapat bahwa “video bersifat 

interaktif tutorial membimbing peserta didik untuk memahami sebuah materi 

melalui visualisasi”. Oleh sebab itu diharapkan peserta didik bisa mengikuti 

kegiatan  praktik sesuai yang diajarkan dalam video. 

1) Keuntungan dan Kekurangan Video 

Video juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan video meliputi 

: (a) mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, (b) memperjelas hal-hal yang 

abstrak dan memberikan gambaran yang lebih realistik, (c) sangat baik 

menjelaskan suatu proses dan keterampilan, (d) menumbuhkan minat dan 

motivasi belajar, (e) mengembangkan imajinasi peserta didik (Munadi, 2013:127). 

Sedangkan kekurangan video diantaranya : (a) fine details artinya media 

tayangnya tidak dapat menampilkan obyek yang sampai yang sekecil-kecilnya 

dengan sempurna, (b) size information atinya tidak dapat menampilkan ukuran 
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yang seberanya, (c) budget artinya biaya untuk membuat program video 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit (Daryanto, 2010: 90). 

2) Pembuatan Video 

Pada pembuatan Video pembelajaran dibutuhkan perencanaan yang matang. 

Hal ini bertujuan untuk menekankan tujuan pembelajaran menggunakan video 

tersebut. Tujuan dari pembuatan video yang peneliti lakukan adalah siswa mampu 

memahami dan memelihara sistem starter reduksi dengan baik dan benar. 

Tahap-tahap dalam pembuatan video meliputi 

a) Tahap awal 

Tahap awal pembuatan video yaitu pembuatan naskah, sebelum membuat 

naskah video yang harus dilakukan yaitu : “(1) menentukan ide, (2) rumusan 

masalah, (3) melakukan survey(mengumpulkan bahan materi), (4) membuat garis 

besar isi, (5) membuat sinopsis, (6) membuat treatment, (7) membuat storyboard, 

(8) membuat naskah. Sedangkan unsur-unsur yang ada di dalam naskah video 

adalah adanya (1) pemain (orang), (2) setting (tempat), (3) properties, (4) lighting 

atau pencahayaan, (5) Gerak, (6) suara pemain, (7) sound effect, (8) musik” 

(Daryanto, 2010: 94-106). 

b) Tahap inti 

Tahap inti dari pembuatan video yaitu proses pembuatan video yang 

disesuaikan dengan naskah yang dibuat. 

c) Tahap akhir 

Sedangkan tahap akhir dalam pembuatan video yaitu proses finishing. Proses 

ini merupakan proses dimana video yang sudah jadi tersebut diedit kembali 
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sesuai dengan materi pembelajaran yang siap dipakai didalam pembelajaran 

dikelas. 

3. Sistem starter 

a. Pengertian sistem starter 

 “Karena mesin tidak dapat berputar dengan sendirinya, dibutuhkan tenaga 

dari luar untuk melakukan siklus operasional berulang-ulang yang dilakukan dan 

membantunya untuk hidup” (Toyota, 1994: 1). Sistem starter adalah bagian dari 

sistem pada kendaraan yang berfungsi untuk memberikan putaran awal untuk 

engine agar dapat menjalankan siklus kerjanya. Dalam Sullivan (1998 : 1) 

mengatakan bahwa “Starting the engine is possibly the most important function of 

the vechile's electrical system. The starting system performs this function by 

changing electrical energy from the battery to mechanical energy in the starting 

motor”. Terjemahan dari pendapat di atas adalah sistem starter merupakan sistem 

yang paling penting dalam sistem kelistrikan kendaraan, sistem ini bekerja dengan 

mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik dalam motor starter. 

Sullivan (1998: 4-1) juga menyatakan “ the starter motor drive the engine through 

a pinion gear that engages the ring gear on the flywheel”. Inti dari keterangan 

tersebut adalah motor starter memutar mesin melalui roda gigi pinion yang 

terhubung dengan ring gear yang berada di flywheel(roda gila). Dari pendapat di 

atas, bisa disimpulkan bahwa motor starter adalah motor listrik yang digunakan 

untuk memutarkan poros engkol dengan cara mengubah energi listrik menjadi 

energi gerak melalui roda gigi pinion yang terhubung dengan ring gear sehingga 

mesin bisa dihidupkan.  
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 Motor starter yang dipergunakan pada kendaraan dilengkapi dengan magnetic 

switch (saklar magnet) yang berfungsi untuk memindahkan gigi yang berputar 

(selanjutnya disebut gigi pinion) sehingga bisa berkaitan atau lepas dari ring gear 

yang dipasangkan mengelilingi flywheel (roda gila) yang dibaut pada poros engkol 

(alat pemutar untuk menghidupkan mesin). Dengan memutar fly wheel (roda gila) 

dan poros engkol dapat berputar, sehingga engine (mesin) mendapat putaran awal 

dan selanjutnya dapat bekerja memberikan putaran dengan sendirinya melalui 

siklus pembakaran pada ruang bakar. 

b. Komponen dan Fungsi Komponen 

 Ada beberapa komponen pada Sistem Starter berdasarkan gambar diatas  

yaitu: 

1. Kunci Kontak (Sarting Switch) 

 “Kelistrikan otomotif pada mobil menggunakan kunci kontak (Ignition 

Switch) sebagai saklar utama yang menghubungkan semua sistem kelistrikan 

dengan sumber tenaga (baterai)”(Depdiknas, 2008). 

 
Gambar 2.1 Kunci Kontak (Depdiknas, 2008) 

2. Baterai (Aki) 

 “Baterai berfungsi sebagai sumber arus searah DC (Dirrect Current) pada 

sistem kelistrikan otomotif. Umumnya baterai yang digunakan sebagai sumber 
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tenaga pada sistem kelistrikan otomotif mempunyai tegangan 12 Volt dan 

kapasitasnya berkisar 40–70 AH (Ampere Hour)” (Depdiknas, 2008). 

 
Gambar 2.2 Baterai (Depdiknas, 2008) 

3. Motor Starter 

 Sullivan (1998 :1)  menjelaskan “The Starting System : 1) Uses a powerful 

electric motor to drive the engine at about 200 rpm (fast enough to allow the fuel 

and ignition system to operate), 2) Drives the engine through a pinion gear 

engaged with a ring gear on the flywheel, 3) Disengages as soon as the engine 

starts”. Jadi bisa diartikan bahwa motor starter adalah motor listrik yang 

digunakan untuk memutar mesin sekitar 200 rpm (sistem bahan bakar dan 

pengapian untuk beroperasi) melalui roda gigi pinion yang berkaitan dengan ring 

gear pada roda gila agar mesin bisa beroperasi. “Motor starter ada dua tipe utama 

yang dipergunakan pada kendaraan khususnya pada mobil-mobil dan truk kecil 

yaitu : konvensional dan reduksi” (Toyota, 1994 :7). 



26 

 

 

 

  Gambar 2.3 Motor Starter (Sullivan, 1998: 4) 

 Motor starter yang digunakan pada saat ini kebanyakan adalah motor starter 

reduksi, istilah reduksi pada motor starter berarti mengurangi atau menurunkan. 

Jadi motor starter jenis reduksi merupakan motor starter yang putaran 

armaturenya diturunkan dengan sistem penurun putaran berupa roda gigi (idle 

gear) pada perbandingan gigi-gigi (gear ratio) tertentu. Sullivan (1998, 4-4) 

mengatakan “this type of starter has a compact, high speed motor and set of 

reduction gears. the reduction gears transfer this torque to the pinion gear at ¼ to  

1/3 the motor speed”. Inti dari keterangan di atas  adalah sistem starter adalah 

sistem yang sangat lengkap dengan motor berkecepatan tinggi dan sekumpulan 

gigi reduksi yang digunakan untuk memperlambat putaran motor sampai 

seperempat atau sampai sepertiga putaran dan memindahkan putaran tersebut 

menuju pinion gear. Karena kemampuan motor starter reduksi dalam 

membangkitkan momen yang jauh lebih besar dari pada motor starter yang bertipe 
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konvensional meskipun ukuran dan beratnya sama, motor starter jenis ini 

sekarang jadi penganti motor starter tipe konvensional. 

Sebelum memperlajari materi sistem starter lebih lanjut, pada dasarnya sistem 

starter terdiri dari beberapa komponen yang menyusunnya sehingga dapat 

terbentuk suatu sistem starter yang bisa berfungsi dengan baik. Komponen-

komponen pada motor starter tipe reduksi (Toyota, 2003 :27-28) diantaranya : 

1. Yoke dan pole core 

Yoke dibuat dari logam yang berbentuk silinder dan berfungsi sebagai tempat 

pole core yang diikatkan dengan sekrup. Sedangkan pole core berfungsi sebagai 

penopang field coil dan memperkuat medan magnet yang ditimbulkan oleh field 

coil. 

2. Field coil (Kumparan medan) 

Field coil dibuat dari lempeng tembaga dengan maksud dapat memungkinkan 

mengalirrnya arus listrik yang cukup kuat/besar. Field coil berfungsi untuk dapat 

membangkitkan medan magnet. Pada starter biasanya digunakan empat field coil 

yang berarti mempunyai empat kutub. 

3. Armature (rotor) dan shaft (poros) 

Armature terdiri dari sebatang besi yang berbentuk silindris dan diberi slot-

slot, poros, komutator serta kumparan armature. Armatur berfungsi untuk 

merubah energi listrik menjadi energi mekanik, dalam bentuk gerak putar”. 
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Gambar 2.4 Armature (Rotor) (Nurwijaya, 2012) 

4. Brush (sikat) 

Brush dibuat dari tembaga lunak, dan berfungsi untuk meneruskan arus listrik 

dari field coil ke armature coil langsung ke massa melalui komutator. Umumnya 

starter mempunyai empat buah brush, yang dikelompokkan menjadi dua. 

a. Dua buah disebut dengan brush positif. 

b. Dua buah disebut dengan brush negative. 

Untuk membedakan tipe brush pada motor starter lihatlah bagian bawah 

brush, pada brush positif terdapat isolatornya dan pada brush negatif tidak ada 

isolatornya. 

 

 

 

Gambar 2.5 Brush (sikat) (Depdiknas, 2008) 

5. Starter clutch (Kopling starter) 

Stater clutch berfungsi untuk memindahkan momen punter dari armature 

shaft kepada roda penerus, sehingga dapat berputar. Stater cluth juga berfungsi 

sebagai pengaman dari armature coil bila mana roda penerus cenderung memutar 

pinion gear. 
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Gambar 2.6 Kopling Starter (Sullivan, 1998,7) 

6. Sakelar magnet (magnetic switch) 

Sakelar magnet digunakan untuk menghubungkan dan melepaskan gigi 

pinion ke roda penerus maupun dari roda penerus, sekaligus mengalirkan arus 

listrik yang besar pada sirkuit motor starter melalui terminal utama. Bisa dilihat 

pada gambar 2.7. 

7. Pinion gear berfungsi untuk meneruskan momen puntir dari starter clutch ke 

roda penerus atau ring gear. 

8. Reduction Gear (Gigi reduksi) 

“Reduction gear berfungsi meneruskan daya putar motor ke gigi pinion dan 

meningkatkan torsi atau momen putar dengan mengurangi putaran motor. “the 

reduction gears transfer this torque to the pinion gear at 1/4 to 1/3 the motor 

speed” (Sullivan, 1998: 4). Reduction gear terdiri dari tiga gigi, yaitu drive gear, 

idle gear, dan clutch gear”. 

Setelah mengetahui komponen komponen dari motor starter, kita akan 

mengenal rangkaian sistem starter reduksi, sistem starter reduksi adalah kumpulan 

dari komponen komponen sistem starter reduksi. Bisa dilihat pada gambar lebar 

sebaliknya.  
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Gambar 2.7 Motor Starter Reduksi (Sullivan, 1998: 4) 

c. Rangkaian Sistem Starter Reduksi 

 
Gambar 2.8 Sistem Starter pada Kendaraan (Sullivan,1998:  1) 

Cara kerja motor starter ada 3 tahap. 

a. Kunci kontak pada posisi “START” 

Perhatikan gambar 2.9 dan gambar 2.10, “apabila kunci kontak diputar ke 

posisi START, maka terminal 50 dilalui arus listrik dari baterai ke hold-in dan 

pull-in” (Toyota, 1994: 15). Aliran arus pada kedua kumparan pull-in coil dan 

kumparan hold-in coil menyebabkan terjadinya kemagnetan pada kedua 
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kumparan tersebut. Sehingga menekan plunger ke kiri melawan return spring 

(pegas pengembali). 

 

Gambar 2.9 Aliran Kunci Kontak pada Posisi ST 

(Toyota, 1994; 15) 

Karena ada aliran arus (kecil) dari pull-in coil yang menuju ke Field coil 

(kumparan medan) dan armature (kumparan armatur), maka medan magnet yang 

terbentuk di dalam field coil dan armature lemah sehingga motor starter berputar 

lambat. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Aliran Arus Saat Kunci Kontak pada Posisi ST (Toyota, 1994: 

15) 
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b. Pinion dan ring gear berhubungan. 

Perhatikan gambar 2.11 dan gambar 2.12, “apabila magnetic switch dan alur 

spiral mendorong gigi pinion pada posisi dimana berkaitan penuh dengan ring 

gear, contact plate (plat kontak) menyentuh plunger membuat main swich on oleh 

hubungan singkat antara terminal 30 dan C” (Toyota, 1994; 16). 

Gambar 2.11 Aliran Saat Gigi Pinion Berhubungan dengan Ring Gear 

(Toyota, 1994 : 16) 

 

Arus yang besar melalui field coil dan armature menyebabkan terjadinya 

medan magnet yang sangat kuat, akibatnya arus yang mengalir melalui motor 

starter menjadi lebih besar yang mengakibatkan motor berputar dengan momen 

yang lebih besar pula. Alur spiral membantu gigi pinion berkaian lebih kuat 

dengan ring gear pada saat yang sama. Karena tegangan di terminal C sama 

dengan tegangan di terminal 50, maka tidak ada arus yang mengalir ke kumparan 
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pull-in coil dan kemagnetan di kumparan tersebut hilang. Plunger kemudian 

ditahan pada posisinya hanya dengan magnet yang dihasilkan oleh hold-in coil. 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Aliran Arus Saat Pinion dan Ring Gear Berhubungan 

(Toyota, 1994: 16) 

 

c. Kunci kontak pada posisi “ON” 

Perhatikan gambar 2.13 dan gambar 2.14, “apabila kunci kontak 

dikembalikan ke posisi ON, dari posisi start, maka tegangan yang diberikan ke 

terminal 50 akan terputus” (Toyota, 1994 : 17). Main switch akan tetap tertutup, 

akan tetapi sebagian arus mengalir dari terminal C ke hold-in coil melalui pull-in 

coil. 

 

Gambar 2.13 Aliran Arus Saat Kunci Kontak di Lepas 

(Toyota, 1994: 17) 
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Aliran arus dari terminal C ke kumparan pull-in coil dan kumparan hold-in 

coil mempunyai arah yang berlawanan dan kemagnetan yang dihasilkan juga akan 

berlawanan arah kutubnya sehingga terjadi demagnetisasi atau saling 

menghilangkan medan magnet yang terbentuk oleh kedua kumparan tersebut. 

Akibatnya plunger akan kembali pada posisi semula oleh return spring. Dengan 

demikian, arus yang besar yang diberikan kemotor akan terputus dan bersamaan 

dengan itu pula plunger akan membebaskan hubungan gigi pinion dengan ring 

gear. 

 

 

 

Gambar 2.14 Aliran Arus saat Kunci Kontak pada Posisi ON (Toyota, 1994: 17) 

Armature yang digunakan pada motor starter tipe reduksi ini mempunyai 

gaya inersia yang lebih kecil bila dibandingkan dengan tipe konvensional, 

sehingga akan segera berhenti bila terjadi gesekan. Oleh sebab itu, motor starter 

ini tidak memerlukan mekanisme pengereman seperti yang digunakan pada motor 

starter konvensional. 

B. Hasil-Hasil Penelitian yang Relavan 

Penelitian tentang penggunaan media video terhadap hasil belajar siswa juga 

pernah dilakukan oleh (Latif, 2012: 110) dan (Putri, 2012: 326). Pada penelitian 

(Latif, 2012: 110) yang menggunakan video pembelajaran materi sistem stater dan 

pengisisan pada kelas XI di SMK Walisongo Kaliori Rembang menunjukkan 

bahwa hasil prestasi belajar siswa pada kelas eksperimen mengalami 

peningkatan 35% menjadi 75,58; dan kelas kontrol meningkat 30% menjadi 68,9. 
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Penelitian yang dilakukan (Latif, 2012: 110) mempunyai kesamaan dengan 

penelitian yang sekarang yaitu menggunakan video di kelas eksperimen, akan 

tetapi dengan penelitian ini digunakan untuk mencari efektifitas penggunakan 

media video pada materi sistem starter reduksi dengan menggunakan video asli 

buatan sendiri. 

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Putri, 2012: 326) yang 

berisikan tentang efektifitas penggunaan media video, menunjukkan hasil 

penelitian penggunaan media video dapat meningkatkan kemampuan 

pengenalan alat musik daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2012: 326) 

mempunyai kesamaan yang dilakukan sekarang, akan tetapi penelitian yang 

dilakukan berisi tentang video sistem starter reduksi. 

C. Kerangka Berfikir 

Pada mata pelajaran sistem starter tipe reduksi siswa masih banyak yang 

mengalami kesulitan dalam memahami materi. Hal ini karena pada proses 

pembelajaran masih menggunakan metode ceramah yang berisi teori saja sehingga 

siswa cepat bosan, dan juga materi sistem starter tipe reduksi ini merupakan 

materi baru setelah materi sistem starter konvensional, sehingga banyak siswa 

yang merasa kesulitan memahaminya. Pelaksanaan penelitian ini pada kelas 

eksperimen dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media video sedangkan 

pada kelas kontrol dilakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 

ceramah. Pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dapat dilihat pada hasil 

belajar siswa, untuk melihat hasil belajar siswa dilakukan dengan melihat nilai 

siswa dari tes yang diberikan. Kemudian hasil belajar kelas eksperimen 
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dibandingkan dengan hasil belajar kelas kontrol. Dari hasil perbandingan tersebut 

akan terlihat bahwa adanya perbedaan hasil belajar pembelajaran dengan 

menggunakan media Video dengan pembelajaran menggunakan metode ceramah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Kerangka Berfikir 

D. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori di atas. Hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pembelajaran dengan menggunakan media video efektif dengan 

meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi memahami dan 

memelihara sistem starter reduksi”. 

2. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dengan  

perhitungan uji gain sebesar 30 - 70% bila dibandingan dengan kelas kontrol.

Menggunakan 

media video 

Eksperimen 

Pembelajaran 

Pembelajaran 

oleh Guru 

Menggunakan metode 

ceramah dan power 

point (berisikan hanya 

kata-kata) 

Hasil belajar 

siswa masih ada 

di bawah KKM 

1. Sangat baik dalam 

menjelaskan suatu proses 

dan keterampilan. 

2. Video dapat diulangi untuk 

menambah kejelasan. 

3. Menumbuhkan minat 

belajar siswa. 

4. Semua dapat belajar dari 

video, baik pandai maupun 

kurang pandai. 

5. Pesan yang disampaikan 

cepat dan mudah diingat. 

Proses pembelajaran 

menggunakan video 

Hasil belajar siswa 

diatas KKM 

Pembelajaran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu. “Misal pengaruh ruang 

kelas ber AC terhadap efektifitas pembelajaran” (Sugiyono, 2012: 12). “Dengan 

demikian metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan” (Sugiyono, 2012 :107). Didalam Penelitian 

eksperimen ini, dilakukan untuk melihat adanya akibat dari hasil perlakuan yang 

diberikan. Rancangan yang diberikan ditunjukkan pada Pretest dan Posttest 

Control Design dibawah ini. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

 

 

Keterangan : 

E :  Kelompok Eksperimen 

K :  Kelompok Kontrol 

T1 :  Tes sebelum diberi perlakuan 

T2 :  Tes sesudah diberi perlakuan 

X1 :   Siswa mendapat pembelajaran menggunakan video 

X2 : Siswa mendapat pembelajaran tanpa menggunakan video

Kelompok Pretest Perlakuan Tes akhir 

Eksperimen (E) T1 X1 Y1 

Kontrol (K) T2 X2 Y2 
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Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara 

random (R). Kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok yang lain tidak. 

“Kelompok yang diberi perlakuan (X1) disebut kelompok eksperimen dan 

kelompok yang tidak diberi perlakuan (X2) disebut kelompok control” (Sugiyono, 

2012 :112) Berdasarkan desain penelitian diatas tersusunlah alur rancangan dalam 

penelitian ini. Alur rancangan penelitian ini. Alur rancangan penelitian dapat 

ditunjukkan dalam gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Rancangan Penelitian 
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B. Populasi dan Sampel 

3. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI TOKR SMK 

Palapa Semarang pada kompetensi memahami dan memelihara sistem starter. 

4. Sampel Penelitian 

“Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti” (Arikunto, 2006: 

131). Pengambilan sampel dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah 

random Sampling (random sampel). Alasan di pilih random sampling karena 

semua kelas XI TOKR dianggap mempunyai level kepintaran yang sama. 

Sampel kelas kemudian di acak dan dipilih 2 kelas dari 5 kelas siswa kelas XI 

TOKR SMK Palapa Semarang. Hasilnya kelas XI TOKR 1 sebagai kelas 

eksperimen yang dilakukan pembelajaran menggunakan video dan kelas XI 

TOKR 2 sebagai kelompok kontrol yang dilakukan dengan metode ceramah. 

C. Teknik Pengumpulan data 

  Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam 

mengumpulkan data, teknik pengumpulan data yang direncanakan menggunakan 

teknik tes. 

Tes sangat dibutuhkan dalam teknik pengumpulan data, karena tes digunakan 

“untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya kemampuan objek yang 

diteliti” (Arikunto, 2006: 150). “Tes adalah serentetan pernyaataan atau latihan 

serta alat lain yang difunakan untuk mengukur keterampilan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok” (Arikunto, 
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2006 :150). Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa 

kelas eksperimen dan kelas control yang berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam kompetensi sistem starter. Tes diberikan kepada siswa di setiap akhir 

pembelajaran yang berguna untuk mengetahui hasil belajar siswa dan berfungsi 

untuk menjawab permasalahan penelitian yang dilaksanakan. Dalam penelitian 

ini, tes yang akan digunakan adalah tes pilihan ganda, dan materi yang digunakan 

dalam tes tersebut adalah materi tentang pengertian sistem starter reduksi, nama 

dan fungsi komponen sistem starter reduksi, cara kerja sistem starter reduksi, 

rangkaian sistem starter reduksi, pemeriksaan dan pengukuran motor starter 

reduksi, pengetesan motor starter reduksi. 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

  Dalam Arikunto (2006: 149) mengatakan bahwa instrumen adalah alat pada 

waktu penelitian menggunakan suatu metode. Menurut Sugiyono (2012: 148) 

mengatakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian ini, jenis 

instrumen yang digunakan adalah lembar uji validasi ahli media, lembar uji 

validasi ahli materi, lembar soal tes pilihan ganda, dan lembar penilaian praktik. 

Indikator soal dalam penelitian ini yaitu materi tentang memahami dan 

memelihara sistem starter reduksi. 

Lembar indikator ahli media di tunjukkan pada tabel 3.2 

Lembar indikator ahli materi di tunjukkan pada tabel 3.3 

Lembar indikator soal tes  di tunjukkan pada tabel 3.4 

Sedangkan lembar indikator penilaian praktek di tunjukkan pada tabel 3.5 
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1. Lembar Validasi ahli Media 

Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen untuk ahli media 

No Indikator Sub Indikator 

1 

 

 

 

 

 

 

Mutu Teknis 1. Pemain dapat memerankan 

adegan dengan baik 

2. Tempat yang digunakan sudah 

sesuai  

3. Alat dan bahan yang digunakan 

dalam video praktik layak  

4. Lighting video sesuai 

5. Penggunaan gerak efek dan 

transisi antar slide sudah tepat 

6. Kualitas suara  

7. Pemilihan sound efect sudah 

sesuai  

8. Pemilihan musik sudah sesuai 

2 Tepat untuk mendukung isi 

pelajaran yang sifatnya fakta dan 

konsep 

 

 

1. Penggunaan video tepat untuk 

memvisualisasikan pengenalan 

nama dan fungsi komponen 

sistem starter; nama dan 

komponen motor starter; cara 

kerja motor starter; 

pemeriksaan dan pengukuran 

motor starter; dan pengetesan 

motor starter. 

(Diadaptasi dari kajian media video dan kriteria pemilihan media oleh 

Daryanto dan unsur-unsur dalam naskah oleh Arsyad) 
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2. Lembar Validasi Ahli Materi 

Tabel 3.3 Kisi-kisi instrumen untuk ahli materi  

No Indikator Sub Indikator 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Curiculair relevance 

(Kesesuaian dengan 

kurikulum 

 

 

Content presentation 

(Kesesuaian penyajian 

materi) 

 

Konten Pemahaman Sistem 

Starter Reduksi 

 

 

Konten Pemeriksaan dan 

Pengukuran Komponen 

Sistem Starter Reduksi 

 

 

 

 

 

 

 

Konten Pengetesan Sistem 

Starter Reduksi 

1. Sesuai dengan perangkat pembelajaran 

2. Cakupan materi 

3. Ketuntasan materi 

4. Kesesuaian desain materi 

5. Relevansi video dengan materi 

1. Keruntutan materi 

2. Relevansi dengan kemampuan siswa 

3. Kejelasan dengan topik pembelajaran 

4. Kemudahan memahami materi 

1. Pengenalan nama dan komponen sistem 

starter reduksi sudah sesuai 

2. Cara kerja sistem starter reduksi sudah 

sesuai. 

1. Pemeriksaan komponen dan 

pemeriksaan armature sudah sesuai 

2. Pemeriksaan field coil sudah sesuai 

3. Pemeriksaan dan pengukuran brush 

sudah sesuai 

4. Pemeriksaan clutch dan roda gigi sudah 

sesuai 

5. Pemeriksaan magnetic switch sudah 

sesuai 

6. Pemeriksaan bantalan sudah sesuai 

1. Tes pull-in coil sudah sesuai 

2. Tes hold-in coil sudah sesuai 

3. Tes kembalinya pinion 

4. Tes tanpa beban 

(Diadaptasi dari kajian yang dikemukakan oleh Musfiqon dan modul perbaikan 

sistem starter) 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

3. Lembar Soal Tes 

Tabel 3.4 Kisi-kisi soal tes hasil belajar jenis pilihan ganda 

Indikator Sub indikator Jmlh Nomor 

Siswa dapat 

mengetahui nama 

komponen dan 

fungsi sistem 

starter 

Nama komponen dan Fungsi sistem 

starter 

3 1,19,31 

Siswa dapat 

memahami nama 

dan fungsi 

komponen motor 

starter reduksi 

1. Motor Starter 

a. Yoke dan pole core 

b. Field coil (kumparan medan) 

c. Armature (rotor) dan shaft (poros) 

d. Brush (sikat) 

e. Starter clutch (kopling starter) 

f. Magnetic switch (Saklar magnet) 

g. Pinion gear (gigi pinion) 

h. Reduction Gear (gigi reduksi) 

 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

 

12,32 

14,38 

2,15,20 

3,34 

16,21 

4 

17 

13,33 

Siswa dapat 

mengetahui cara 

kerja sistem 

starter reduksi 

1. Kunci kontak pada posisi 

“START” 

2. Pinion dan Ring gear berhubungan 

3. Kunci kontak pada posisi “ON” 

1 

 

2 

1 

5 

 

6,35 

22 

Siswa dapat 

menjelaskan cara 

pemeriksan dan 

pengukuran 

komponen sistem 

starter reduksi 

1. Armature 

2. Field coil 

3. Brush 

4. Pinion gear 

5. Magnetic switch 

4 

2 

2 

2 

1 

7,8,9,36 

24,27 

23,37 

25,26 

10 

Siswa dapat 

melakukan cara 

pengetesan sistem 

starter reduksi 

1. Tes pull-in coil 

2. Tes hold-in coil 

3. Tes kembalinya pinion 

4. Tes tanpa beban 

 

2 

2 

1 

2 

 

11,28 

39,40 

18 

29,30 

 

 Jumlah 40  
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4. Lembar Penilaian Praktek 

Tabel 3.5 Kisi-kisi soal tes hasi belajar penilaian praktek 

indikator Sub indikator 

Pengenalan nama 

dan fungsi 

komponen 

1.  Yoke dan pole core 

2. Field coil (kumparan medan) 

3. Armature (rotor) dan shaft (poros) 

4. Brush (sikat) 

5. Starter clutch (kopling starter) 

6. Magnetic switch (Saklar magnet) 

7. Pinion gear (gigi pinion) 

8. Reduction Gear (gigi reduksi) 

Membongkar 

motor starter 

reduksi 

      Membongkar motor starter sesuai prosedur 

Pemeriksaan dan 

pengukuran 

1 Armature 

a. Periksa komutator tidak berhubungan dengan 

massa 

b. Periksa komutator dari kemungkinan sirkuit 

terbuka 

c. Mengukur diameter komutator 

d. Mengukur kedalaman segmen 

2 Field coil 

a. Periksa field coil dari kemungkinan sirkuit 

terbuka 

b. Periksa field coil tidak berhubungan dengan 

massa 

3 Brush 

a. Ukur panjang brush 

b. Periksa isolasi brush holder 

4 Clutch dan roda gigi 

a. Periksa roda gigi 

b. Periksa kopling 

5 Magnetic switch 

a. Lakukan tes pada sirkuit terbuka pull-in coil 

b. Lakukan tes pada sirkuit terbuka hold-in coil 

6 Bantalan 

a. Periksa bantalan-bantalan dengan tangan 

Pengetesan 1. Tes pull-in coil 

2. Tes hold-in coil 

3. Tes kembalinya pinion 

4. Tes tanpa beban 

Merakit      Merakit sistem starter reduksi dengan benar 
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E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas Tes 

Validitas merupakan sebuah kata benda, sehingga ada istilah baru yang mulai 

diperkenalkan, yaitu sahih sehingga validitas diganti menjadi kesahihan. 

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan sesuatu instrumen” (Arikunto, 2006: 168). Suatu instrumen yang valid 

atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah. Makna dari validitas atau kesahihan yang dapat 

disimpulkan yaitu sesuatu yang dapat diterima karena dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk menghitung koefisien korelasi 

biserial bisa di lihat pada persamaan (3.1). 

     ............................................ (3.1) 

Keterangan :  

 pbi = Koefisien korelasi biserial 

Mp = Rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari 

validitasnya. 

Mt = Rerata skor total 

St = Standar deviasi dari skor total 

p   = Proporsi siswa yang menjawab benar (p = 
                       

                  
) 

q   = Proporsi siswa yang menjawab salah (q = 1 – P ). (Arikunto, 2008: 79) 

 Butir soal dikatakan valid jika mempunyai nilai 𝑟𝑝𝑏𝑖𝑠> r tabel. r tabel 

didapatkan dari tabel korelasi product moment. Jika butir soal dinyatakan tidak 

valid maka soal tidak dapat digunakan dalam penelitian. 

𝛾pbi  =   

Mp −Mt

St
 
𝑃

𝑞
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 Dari tabel korelasi product moment didapat r tabel adalah 0.361 dengan n = 5 

dan α sebesar 5%. Hasil uji coba instrumen menunjukkan 13 soal instrumen 

penelitian tidak valid. Sedangkan soal yang valid sebanyak 40 soal. Setelah 

dilakukan uji coba soal yang dipakai sebagai instrumen penelitian berjumlah 40 

butir soal, sedangkan 13 soal yang tidak dipakai karena dianggap sudah 

terwakilkan oleh soal yang lainnya. Hasil perhitungan validitas butir intrumen 

penelitian dapat dilihat pada lampiran 15. 

2. Reliabilitas Tes 

Reliabilitas adalah perihal sesuatu yang bersifat reliabel (bersifat dapat 

dipercaya). “Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik” (Arikunto, 2006: 178). Dengan adanya hal ini, 

peneliti menggunakan Rumus korelasi product moment (Arikunto, 2008: 72) yang 

di tunjukkan pada persamaan (3.2).    

𝑟   
  ∑    − ∑    ∑   

√[  ∑    − ∑    ][  ∑    − ∑    ]
 ........................  (3.2)  

           
 ⁄  

 ⁄              −    p    𝑟   𝑠𝑖 𝑝𝑟  𝑢 𝑡      𝑡 

N = banyaknya responden 

X = kelompok data belahan pertama 

Y = kelompok data belahan kedua 
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Menurut Arikunto (2008:93) untuk mengetahui reliabilitas seluruh tes harus 

digunakan rumus Spearman-Brown yang di tunjukkan pada persamaan (3.3). 

 𝑟   
   

 ⁄  
 ⁄

    
 ⁄  

 ⁄

......................................................................... (3.3)  

Untuk mengetahui kriteria koefisien reabilitas tes ditunjukkan pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Klasifikasi Koefisien Reliabilitas dari Guilford 

Koefisien Reliabilitas Interprestasi 

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 

Sumber: Sundayana (2015:70) 

Kemudian setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya soal yang valid di uji 

reliabilitasnya rumus dari Spearman-Brown atau teknik belah dua (ganjil genap). 

Sedangkan soal yang tidak valid tidak dilibatkan lagi dengan alasan soal tersebut 

sudah terwakili pada soal yang valid, sehingga jumlah soal yang semula 53 soal 

menjadi 40 soal.  

Hasil uji coba instrumen membuktikan instrumen penelitian reliabel dengan 

hasil perhitungan bahwa koefisien 𝑟  0,890 dan 𝑟  0,942. Hasil tersebut di 

interprestasikan ke tabel klasifikasi koefisien reliabilitas dari Guilford termasuk 

kategori sangat tinggi (reliabel). 

3. Tingkat Kesukaran  

“Soal yang yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar” (Arikunto, 2008: 207). Soal yang terlalau mudah tidak merangsang siswa 

untuk mempertinggi usaha untuk memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu 

sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat 
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untuk mencoba lagi karena diluar jangkauannya. Untuk menghitung tingkat 

kesukaran soal di tunjukkan pada persamaan (3.4). 

  
 

  
 ....................................................  (3.4)

 

Keterangan: 

  = indeks kesukaran 

  = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

   = jumlah seluruh siswa peserta tes (Arikunto, 2008: 208) 

Indek kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut: 

Soal dengan P 0,00 – 0,30 = soal sukar 

Soal dengan P 0,30 – 0,70 = soal sedang 

Soal dengan P 0,70 – 1,00 = soal mudah (Arikunto, 2008: 210). 

Hasil uji coba instrumen penelitian menunjukkan kriteria taraf kesukaran 

yang bervariasi. Soal dengan kriteria mudah berjumlah 12 butir soal dan kriteria 

sedang berjumlah 35 butir soal sedangkan soal dengan kriteria sukar berjumlah 6 

butir soal. Uji taraf kesukaran dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaran soal, 

sehingga soal yang dibuat merata tingkat kesukarannya. Hasil uji coba intrumen 

penelitian ini disajikan pada tabel 3.7 berikut ini. Perhitungan taraf kesukaran 

dapat di lihat pada lampiran 17. 
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Tabel 3.7 Hasil uji coba instrumen terhadap taraf kesukaran 

No Kriteria Butir soal Jumlah 

1 Sukar 15,20,25,31,41,53 6 

2 Sedang 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,16,19,21,22,226,27, 

28,30,32,33,34,35,37,38,39,42,43,44,46,47,49,52 
35 

3 Mudah 10, 17,18,23,24,29,36,40,45,48,50,51 12 

Jumlah 53 

 

4. Daya Pembeda 

“Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah)” (Arikunto, 2008 :226). Rumus untuk menentukan indek 

diskriminasi ditunjukkan pada persamaan (3.5): 

  
  

  
 

  

  
     𝑏 ....................................  (3.5)

 

Keterangan: 

J = jumlah peserta tes         (Arikunto, 2008: 213-214) 

JA   = banyaknya peserta kelompok atas 

JB   = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB  = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar 

PA  = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar   

PB = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 Butir soal yang baik adalah butir-butir soal yang mempunyai indeks 

diskriminasi 0,4 sampai dengan 0,7. 
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Klasifikasi daya pembeda soal adalah: 

D : 0,00 – 0,20 = jelek (poor) 

D  : 0,21 – 0,40 = cukup (satistifactory) 

D : 0,41 – 0,70 = baik (good) 

D  : 0,71 – 1,00 = baik sekali (excellent) 

D : negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai 

nilai D negatif  sebaiknya dibuang saja (Arikunto, 2008: 218) 

 Uji coba instrumen penelitian terhadap daya pembeda menunjukkan beragam 

kriteria. Perhitungan daya pembeda  instrumen penelitian dapat dilihat pada 

lampiran 18. Hasil perhitungan daya pembeda instrumen penelitian dapat di lihat 

pada tabel 3.8 berikut ini. 

Tabel 3.8 Hasil uji coba instrumen terhadap daya pembeda 

No Kriteria Butir soal Jumlah 

1 Jelek 15,20,22,24,25,31,40,41,50,51,53 11 

2 Cukup 1,4,5,8,9,11,12,14,16,17,18,21,23,27,28,29,32,35,36,38, 

39,4,44,45,46,47,48,49,52 
29 

3 Baik 2,3,6,7,10,13,19,26,30,33,34,37,42 13 

4 Baik 

sekali 
- 0 

Jumlah  53 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis tahap awal 

  Sebelum diberikan perlakuan kepada kelompok eksperimen, kedua kelompok 

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

mengetahui kemampuan awal dari kelompok yang akan diberi pembelajaran 

menggunakan video tentang memahami dan memelihara sister starter reduksi 

(kelompok eksperimen) dan kelompok yang diberikan pembelajaran 
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menggunakan media ceramah (kelompok kontrol). Menurut Sugiyono (2012:135) 

“untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, 

misalnya: (1) Sangat setuju/selalu/sangat positif diberi skor 5, (2) 

Setuju/sering/positif diberi skor 4, (3) Ragu-ragu/kadang-kadang/netral diberi skor 

3, (4) Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif diberi skor 2, dan (5) Sangat tidak 

setuju/tidak pernah diberi skor 1”. 

Sedangkan menurut Sundayana (2015:11) untuk pembuatan interprestasi 

secara umum dilakukan langkah sebagai berikut. 

1) Skor Maksimum = banyaknya butir angket x banyaknya responden x 5 

2) Skor Minimal = banyaknya butir angket x banyaknya responden x 1 

3) Rentang = skor maksimum – skor minimum 

4) Panjang Kelas (P) = rentang/ banyaknya kategori 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka range persentase dan kriteria 

kualitatif dapat ditetapkan sebagaimana tabel 3.9 berikut ini. 

Tabel 3.9 Skala Tanggapan 

No Menentukan Skala Tanggapan Kriteria Keterangan 

1 Smin + 4P ≤ ST ≤ Smaks Sangat Layak Sangat Valid 

2 Smin + 3P ≤ ST ≤ Smin + 4P Layak Valid 

3 Smin +2P ≤ ST ≤ Smin + 3P Cukup Layak Cukup Valid 

4 Smin + P ≤ ST ≤ Smin + 2P Tidak Layak Tidak Valid 

5 Smin ≤ ST ≤ Smin + P Sangat Tidak Layak Sangat Tidak Valid 

Sumber: Sundayana (2015:11) 

Keterangan : Smin = skor minimal 

Smaks = skor maksimal 

ST = skor total 

P = panjang kelas 
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 Penelitian ini dikatakan berhasil apabila dari angket diperoleh hasil yang 

berada pada Smin + 3P ≤ ST ≤ Smin + 4P (Layak) dan Smin + 4P ≤ ST ≤ Smaks 

(Sangat Layak).  

2. Analisis Tahap Akhir 

Setelah diberikan perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol 

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

eksperimen maupun kelas kontrol. Dari data hasil belajar tersebut kemudian 

dianalisis dan dibandingkan untuk mengetahui mana yang hasilnya lebih baik 

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

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data terdistribusi 

secara normal atau tidak. Untuk mengetahui distribusi data yang diperoleh 

dilakukan uji normalitas dengan rumus chi-kuadrat yang di tunjukkan pada 

persamaan (3.6). 

 





 

k

i i

ii

E

EO

1

2

2

  ...........................  (3.6)

 

Keterangan: 

χ²  = Chi-kuadrat 

Oi = Frekuensi Pengamatan 

Ei = Frekuensi yang diharapkan 

k = Banyaknya kelas interval    (Sudjana, 2005: 273) 

 Jika harga    dengan dk = (k-1) lebih kecil dari    tabel, maka data yang 

diperoleh terdistribusi normal. Distribusi data yang diujikan akan berdistribusi 

normal jika χ² data <  χ² tabel. 
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b. Uji Homogenitas 

Pada tahap ini, diuji homogenitas dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dengan menggunakan data dari nilai post-test siswa. 

a) Homogenitas Sampel 

 Pada tahap ini, akan diuji homogenitas dari kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan menggunakan data dari nilai akhir semester 1 siswa. Jika dua kelas 

tersebut mempunyai varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan 

homogen. 

Langkah-langkah uji homogenitas adalah sebagai berikut 

1. Menentukan Hipotesis 

Ho : m1 ≤ m2 

Ha : m1 > m2 

2. Menentukan nilai (α) 

3. Menentukan kriteria penerimaan Ho 

Ho diterima jika Fhitung < F1/2α(n1-1, n2-1) 

4. Menghitung F dengan menggunakan rumus dibawah ini: 

Rumus yang digunakan dalam uji homogenitas menggunakan 

persamaan (3.7). 

                       F = Varians Terbesar   ..................................................  (3.7) 

                             Varians terkecil 

        (Sudjana, 2005: 250) 

c. Uji Hipotesis 

Untuk uji satu pihak kanan dimisalkan bahwa kedua populasi berdistribusi 

normal dengan rata-rata µ1 dan µ2 dan simpangan baku σ1dan σ2. Karena  σ1dan σ2 
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tidak diketahui, maka akan ditinjau hal-hal tersebut untuk keadaan σ1 = σ2 atau σ1 

≠ σ2 (Sudjana, 2005: 242-243) 

Uji pihak kanan: 

 Ho : µ1 = µ2  

 Ha : µ1 > µ2  

Keterangan: 

μ1 = Hasil rata-rata pembelajaran sistem starter kelompok eksperimen 

μ2 = Hasil rata-rata pembelajaran sistem starter kelompok kontrol 

Jika σ1 =σ2 =σ, dan σ tidak diketahui, maka statistik yang digunakan adalah 

statistik t.  

Jika varians sama atau homogen, maka menggunakan rumus yang di 

tunjukkan pada persamaan (3.8)  

𝑡  
    −  x2 

  
 

  
 

 

  

  dengan  
2

)1()1(
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2
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  ................   (3.8) 

Keterangan: 

𝑡     = uji kesamaan dua rata-rata   s     = simpangan baku 

 ̅1   = nilai rata-rata kelompok eksperimen  s
2 

   = varians gabungan 

 ̅2   = nilai rata-rata kelompok kontrol 

 1   = banyaknya anggota kelompok eksperimen 

 2     = banyaknya anggota kelompok kontrol 

s1
2 
  = varians kelompok eksperimen 

s2
2   

= varians kelompok kontrol 
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Jika varians tidak sama atau tidak homogen, maka menggunakan rumus yang 

ditunjukkan pada persamaan (3.9). 

𝑡  
    −  x2 

√
  

 

  
 

  
 

  

 
   ...........................................................   (3.9) 

 Terima Ho bahwa hasil belajar kelompok eksperimen lebih baik daripada hasil 

belajar kelompok kontrol. Kriteria pengujiannya adalah: diterima Ho jika t hit < 

t(1-α),  dk = n1 – 1 dk = n2 – 1 dimana t tabel didapat dari daftar distribusi  dengan  

dk = n1 – 1 dk = n2 – 1 dan peluang (1-α). Untuk harga-harga t lainnya, H1 ditolak 

(Sudjana, 2005: 239). 

d. Uji gain 

Untuk menentukan efektif atau tidak efektifnya pembelajaran, bisa dihitung 

dengan menggukanan (uji gain). Uji gain memiliki tujuan untuk mengetahui 

seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. Perhitungan uji 

gain menggunakan rumus pada persamaan (3.10). 

     
         −        

     −       
  ................................................................................   (3.10) 

Keterangan :     

(g) = gain score ternormalisasi 

S post = Skor posttest 

S pre = Skor pretest 

 

 

 

Kategori faktor (g) sebagai berikut : 

(g) < 0,30  : Rendah 

0,30 ≤ (g) ≤ 0,70 : Sedang 

(g) > 70  : Tinggi 

  (Susanto, 2012: 75)
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Video Pembelajaran 

a. Deskripsi isi video 

Video ini adalah sebuah tayangan dokumenter tentang praktik sistem starter 

yang terdiri dari beberapa bagian yaitu pendahuluan, isi materi, dan penutup 

dengan durasi 28 menit. Pada pembukaan berisi judul video, tampilan profil dosen 

pembimbing, profil mahasiswa, tujuan pembelajaran, manfaat pembelajaran, 

keselamatan kerja, dan alat dan bahan sebelum praktik, dibagian isi menjelaskan 

pokok bahasan mengenai pengenalan nama dan fungsi komponen motor starter, 

cara kerja sistem starter, cara pembongkaran motor starter, praktik pemeriksaan 

dan pengukuran komponen motor starter, kemudian dibagian penutup diisi 

kesimpulan. Alur diagram bisa dilihat pada gambar (4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Isi Video

Isi 

Media Video 

Penutup Pendahuluan 

Kesimpulan - Tujuan 

pembelajaran 

- Keselamatan 

kerja 

- Alat dan bahan 

- Nama dan Komponen 

sistem starter 

- Cara kerja Sistem starter 

- Pembongkaran motor 

starter 

- Langkah pemeriksaan 

dan pengukuran 

komponen sistem starter 

- Perakitan motor starter 

- Pengetesan motor starter 
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Gambar 4.2 Beberapa Contoh Tampilan Pendahuluan 
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Gambar 4.3 Beberapa Contoh Tampilan Isi Bagian 1 
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Gambar 4.4 Beberapa Contoh Tampilan Isi Bagian 2 

  
Gambar 4.5 Bagian Penutup Video 

b. Uji ahli media dan ahli materi 

Sebelum dilakukan proses pembelajaran dedngan menggunakan media video 

maka uji validasi media video oleh ahli media dan ahli materi, hal ini dilakukan 

untuk menilai kelayakan/kevalidan produk yang telah dibuat sehingga dapat 

diterapkan pada tahap selanjutnya yaitu uji coba lapangan. Sesuai dengan skala 

tanggapan pada tabel 3.2 diperoleh hasil kriteria skala tanggapan ahli media dan 

ahli materi ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut ini. 
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Tabel 4.1 Hasil Validasi Ahli Media 

Validator 
Skor total yang 

diperoleh 
Skor Max Kriteria 

Imron S.Pd 62 70 Sangat layak 

Sumber : data yang diolah (lampiran 7) 

Skor yang diperoleh pada tabel 4.1 menunjukkan kriteria kelayakan media 

video yang telah dinilai oleh ahli media masuk pada jarak 58,8 sampai 70, pada 

kriteria “Sangat Layak” untuk digunakan dalam pembelajaran. 

Adapun hasil validasi ahli materi seperti terlihat pada tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 Hasil Validasi Ahli Materi 

Validator 
Skor total yang 

diperoleh 
Skor Max Kriteria 

Dimas Bayu S.Pd 95 105 

Sangat Layak Yoga Arif W S.Pd 97 105 

Rata-rata 96 105 

Sumber : data yang diolah (lampiran 9) 

Jumlah skor yang diperoleh pada tabel 4.2 menunjukkan kriteria kelayakan 

media video yang dinilai oleh ahli media masuk pada jarak 88,2 sampai 105 pada 

kriteria “Sangat layak” untuk digunakan dalam pembelajaran. 

c. Perbaikan media video 

Setelah media video diuji cobakan pada ahli media dan ahli materi, kemudian 

media video diperbaiki sesuai saran yang telah diberikan oleh ahli media dan ahli 

materi. Berikut tahapan perbaikan media video di tunjukkan pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Perbaikan Media Video 

Sebelum perbaikan Setelah perbaikan 

1. Penyampaian materinya terlalu cepat 

pada saat pemeriksaan dan 

pengukuran komponen-komponen 

Motor Starter Reduksi 

1. Video diperbaiki temponya saat 

proses pemeriksaan dan 

pengukuran komponen dalam 

Motor Starter Reduksi 

2. Ada yang perlu diulas lebih jelas 

pada beberapa pemeriksaan 

komponennya 

2. Video diperbaiki pada beberapa 

adegan pemeriksaan dan 

pengukurannya  

3. Back sound nya terlalu tinggi 

volumenya mengganggu 

penyampaian materi 

3. Back sound dikurangi 

volumenya 

4. Warna terlalu kontras dan 

penempatan tulisan belum tepat 

4. Warna tulisan diganti dengan 

warna yang tidak mengganggu 

mata dan penempatan tulisan 

diperbaiki 

 

2. Deskripsi Hasil Belajar 

Untuk mengetahui kemampuan siswa, pertama kali dilakukan tes awal (pre-

test). Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi kemampuan 

siswa tentang sistem starter Reduksi. Setelah menggunakan media video pada 

kelas eksperimen dan metode ceramah pada kelas kontrol data bisa di lihat pada 

tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Data Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan kontrol 

Kelas 
XI TOKR 1 

(Eksperimen) 

XI TOKR 2 

(Kontrol) 

Jumlah siswa   28 40 

Data pre-test 62,36 60,73 

Data post-test 84,57 72,45 

Uji gain 
0,590 

(Sedang) 

0,298 

(Rendah) 

  Sumber : data yang diolah (lampiran 26, dan 27) 

 Dari data tabel di atas, pembelajaran menggunakan media video lebih efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini bisa dilihat pada nilai kelas 

eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol. 
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B. Hasil 

1. Analisis pre-test 

Sebelum kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mendapatkan 

pembelajaran dengan menggunakan media. Dilakukan tes awal (pre-test) untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa pada siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol tentang materi memahami dan memelihara Sistem Starter Reduksi 

dimasing-masing kelas. Pretest pada peniliaian digunakan untuk mengetahui 

kemampuan awal dari kelompok eksperimen dan kontrol yang akan diberi materi 

pembelajaran tentang memahami dan memelihara sistem starter Reduksi.  

a. Deskriptif Data Kemampuan Awal Siswa (pre-test) 

Kemampuan awal siswa sebelum diadakan pembelajaran dari kedua 

kelompok dapat di lihat pada tabel 4.5 dibawah ini. 

Tabel 4.5 Data Kemampuan Awal Siswa (pre-test) 

Sumber variasi Eksperimen Kontrol 

N 28 40 

Rata-rata 62,36 60,73 

Varian 134,164 109,6917 

Standar Deviasi 11,58292 10,47338 

Maksimal 80,00 77,00 

Minimal 40,00 43,00 

Sumber: data yang diolah (Lampiran 24) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.5 dari 28 siswa kelompok eksperimen rata-rata 

kemampuan awalnya mencapai 62,36 dan kelompok kontrol mencapai 60,73. 

Kemampuaan awal tertinggi dari kelompok eksperimen mencapai 80,00 dan 

kemampuan terendahnya dengan nilai 40,00 sedangkan dari kelompok kontrol 

kemampuan tertingginya mencapai 77,00 dan kemampuan terendahnya dengan 

nilai 43,00. 
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b. Hasil Uji Normalitas Data 

Hasil uji normalitas data pre test dari kedua kelompok dapat di lihat pada 

tabel 4.6 dibawah ini: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Pre-test 

Data    Hitung Dk    Tabel  Kriteria 

Eksperimen 7,88 5 11,07 Normal 

Kontrol 8,39 5 11,07 Normal 

Sumber: data yang diolah (lampiran 28 dan 29) 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ² hitung pada kelompok 

eksperimen sebesar 7,88 dan kelompok kontrol sebesar 8,39. Kedua nilai tersebut 

kurang dari χ² tabel pada taraf signifikan 5% dengan dk=k-1 = 5 yaitu 11,07 maka 

kedua data tersebut berdistribusi normal. 

c. Hasil Uji Homogenitas Data 

Hasil uji homogenitas atau kesamaan varians data pre test antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol di lihat pada tabel 4.7 : 

Tabel 4.7 Hasil Uji Homogenitas Data Pre Test 

Kelompok Varians Dk Fhitung Ftabel 

Eksperimen 134,16 28 
1,2231 1,7736 

Kontrol 109,69 40 

Sumber : data yang diolah (lampiran 33) 

 

Berdasarkan analisis tersebut, Fhitung= 1,2231 < Ftabel= 1,7736 dengan dk=n-1 

dengan dk pembilang (28-1 = 27) dan dk penyebut (40-1 = 39) maka kedua 

kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda.  

d. Uji Perbedaan Rata-rata Pre Test 

Setelah data pre test diperoleh kemudian dilakukan uji-t untuk mengetahui 

kemampuan awal kedua kelompok tersebut. Hasil uji-t nilai pre test antara 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ditunjukkan pada tabel 4.8 berikut: 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Perbedaan Rata-rata Nilai Pre test 

Data Kelompok Rata-rata thitung ttabel Kriteria 

Pre-test 
Kontrol 60,73 

0,61 2,23 
Tidak berbeda 

nyata Eksperimen 62,36 

Sumber : data yang diolah (lampiran 36) 

 

Dari tabel tersebut, didapatkan bahwa hasil uji-t pada hasil belajar pre test 

thitung = 0,61< ttabel = 2,23 sehingga disimpulkan bahwa Ho diterima atau kedua 

kelompok penelitian berada pada kemampuan awal yang sama. 

2. Analisis Data Akhir (post-test) 

Setelah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mendapatkan 

pembelajaran dengan menggunakan media. Dilakukan tes akhir (post-test) untuk 

mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

sistem starter pada kompetensi memelihara dan memelihara sistem starter reduksi 

dimasing-masing kelas.  

a. Deskriptif (post-test) 

Deskriptif (posttest) dari kedua kelompok dapat di lihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Deskriptif (post–test) 

Sumber variasi Eksperimen Kontrol 

N 28 40 

Rata-rata 84,57 72,45 

Varian 55,14 78,31 

Standar Deviasi 7,43 8,85 

Maksimal 95,00 85,00 

Minimal 75,00 53,00 

Sumber : data yang diolah (lampiran 25) 

 

Hasil nilai rata-rata post-test kelompok kontrol adalah 72,45 dengan nilai 

tertinggi 85,00 dan nilai terendah 53,00 sedangkan kelompok eksperimen nilai 

rata-rata nya adalah 84,57 degan nilai tertinggi 95,00 dan nilai terendah 75,00. 
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Jadi dapat disimpulkan nilai kelompok eksperimen lebih baik dari pada kelompok 

kontrol. 

b. Hasil Uji Normalitas Posttest 

Dengan menggunakan uji chi kuadrat, apabila diperoleh nilai    hitung <   

tabel dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal di lihat pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Data Uji Normalitas Post-Test 

Data    Hitung Dk    Tabel  Kriteria 

Eksperimen 8,787 5 11,07 Normal 

Kontrol 6,924 5 11,07 Normal 

      Sumber : data yang diolah (lampiran 30 dan 31) 

Dari data uji normalitas post-test kelompok ekperimen menunjukan    

Hitung = 8,787<   Tabel  = 11,070. Sedangkan untuk kelompok kontrol 

menunjukan    Hitung = 6,924<   Tabel  = 11,070 yang berarti bahwa χ2 hitung 

< χ2 tabel, maka dapat disimpulkan bahwa kedua data terdistribusi normal. 

c. Hasil Uji Homogenitas Posttest 

Uji F ini digunakan untuk menentukan rumus uji hipotesis yang akan 

digunakan. Untuk α = 5% dengan dk pembilang = n-1, dk penyebut = n-1. Jika 

       ≤       , maka data homogen dilihat pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Homogenitas Post-Test 

Kelompok Varian  Dk Fhitung Ftabel 

Eksperimen 55,14 28 
1,420 1,77 

Kontrol 78,30 40 

 Sumber : data yang diolah (lampiran 35) 

 

Berdasarkan analisis tersebut, Fhitung= 1,420 < Ftabel= 1,77 dengan dk=n-1 

dengan dk pembilang (40-1 = 39) dan dk penyebut (28-1 = 27) maka kedua 

kelompok mempunyai varians yang tidak berbeda.  

d. Uji Hipotesis 
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Hipotesis yang menyatakan ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan media video dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan media gambar yang kemudian diuji menggunakan uji-t. 

Hasilnya dapat dilihat pada lampiran dan terangkum pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.12 Hasil Uji-t data Pre-test dan Post-test 

Data Kelompok Rata-rata thitung ttabel Kriteria 

Pre-test 
Eksperimen 62,36 

0,61 2,23 
Tidak berbeda 

nyata Kontrol 60,73 

Post-test 
Eksperimen 84,57 

5,93 2,31 Berbeda nyata 
Kontrol 72,45 

 Sumber : data yang diolah (lampiran 36 dan 37) 

Berdasarkan pada tabel 4.12, didapatkan perbedaan hasil uji posttest 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol sebesar thitung 0,59> ttabel 2,31 

yang berarti bahwa rata-rata posttest antara kedua kelompok berbeda nyata, ini 

berarti bahwa penggunaan media video efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada kompetensi memahami dan memelihara sistem starter reduksi . Hasil 

analisis ini juga menunjukkan bahwa nilai pretest dan nilai posttest kelompok 

eksperimen mengalami peningkatan dari rata-rata 62,36 menjadi 84,57. 

e. Uji Gain 

Uji peningkatan rata – rata (gain) dilakukan untuk melihat peningkatan hasil 

belajar kelas eksperimen yang mendapatkan pembelajaran dengan media video 

dan kelas kontrol yang mendapatkan pembelajaran dengan metode ceramah dapat 

diihat pada tabel 4.13 di bawah ini. 

Tabel 4.13 Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Kelompok 
Nilai rata-rata 

Pre-test 

Nilai rata-rata 

post-test 

Peningkatan 

(N-Gain) 
Kategori 

Kontrol 60,725 72,45 0,298 Rendah 

Eksperimen 62,357 84,57 0,590 Sedang 

 Sumber : data yang diolah (lampiran 26 dan 27) 
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Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa 

peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas 

kontrol. Hal ini dapat dilihat dari nilai selisih (gain) antara post-test dan pre-test. 

Pada kelompok kelas kontrol yang mendapatkan pembelajaran dengan metode 

ceramah memperoleh nilai gain sebesar 0,298 berada pada kriteria rendah dan 

kelas eksperimen yang mendapatkan pembelajaran dengan media video 

memperoleh nilai gain sebesar 0,590 pada kriteria sedang. 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada setiap pertemuan, 

penggunaan media pembelajaran menggunakan media video lebih efektif bila 

dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah. Dikatakan efektif karena 

media video mempunyai keunggulan tersendiri bila dibandingkan dengan metode 

ceramah. Hal ini bisa dijelaskan menerut para ahli seperti Daryanto (2010: 86) 

yang mengatakan “video merupakan medium yang sangat efektif untuk membantu 

proses pembelajaran, baik untuk pembelajaran massal, individual, maupun 

berkelompok”. Munadi (2013: 154) juga berpendapat bahwa “video bersifat 

interaktif tutorial membimbing peserta didik untuk memahami sebuah materi 

melalui visualisasi”. Sedangkan Arsyad (2014: 50) mengatakan bahwa” 

kemampuan film dan video melukiskan gambar hidup dan suara memberikan daya 

tarik tersendiri, mereka dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, 

menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat 

atau memperpanjang waktu dan mempengaruhi sikap”. Dari penjabaran video 

tersebut bisa disimpulkan bahwa media video merupakan media yang sangat 
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efektif dan bersifat interaktif dalam memberikan daya tarik tersendiri dalam 

menyampaikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang 

rumit pada pembelajaran masssal, individual, maupun kelompok. 

Efektifitas penggunaan media video diperkuat dengan keunggulan media 

video menurut para ahli. Arsyad (2014: 50-51) mengatakan keunggulan video 

diantaranya : “1)  film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar 

siswa ketika mereka membaca, berdiskusi, berpraktik, dll. 2) film dan video dapat 

menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-

ulang. 3) disamping mendorong dan meningkatkan motivasi, film dan video 

menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya. 4) film dan video mengandung 

nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok 

siswa. 5) film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kelompok 

kecil, kelompok heterogen maupun kelompok perorangan”. Daryanto (2010:90) 

juga mengatakan “ keuntungan menggunakan media video antara lain : ukuran 

tampilan video sangat fleksibel dan dapat diatur sesuai dengan kebetuhan, video 

merupakan bahan ajar non cetak yang kaya informasi dan lugas karena dapat 

disampaikan kepada siswa secara langsung, video menambah dimensi baru 

terhadap pembelajaran”. Sedangkan Munadi (2013: 127) mengatakan 

“karakteristik video diantaranya :  mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, pesan 

yang disampaikan cepat dan mudah diingat, mengembangkan pikiran dan 

pendapat para siswa, mengembangkan imajinasi peserta didik, sangat kuat 

mempengaruhi emosi seseorang, sangat baik dalam menjelaskan suatu proses dan 

keterampilan, menumbuhkan minat dan motivasi siswa”. 
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Melihat keunggulan media video tersebut,  hasil uji gain yang didapat dalam 

pembelajaran menggunakan media video memperoleh nilai gain sebesar 0,590 

yang termasuk dalam kategori “sedang”, sedangkan pembelajaran yang 

menggukanan metode ceramah memperoleh nilai gain sebesar 0,298 yang 

termasuk dalam kategori “rendah”. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian 

terdahulu, seperti yang dilakukan Putri (2012:326) yang mengatakan “hasil 

penelitian di lapangan menunjukkan media video efektif diterapkan dalam 

meningkatkan kemampuan mengenal alat musik daerah. Pembelajaran yang 

dilakukan menggunakan media video ini, siswa diminta untuk melihat dan 

mendengarkan video yang ditampilkan. Pembelajaran yang dilakukan dengan 

media video ternyata efektif membuat anak bisa menerima pembelajaran yang 

diberikan kepadanya. Media ini juga menimbulkan semangat dan antusias anak 

karena mereka belum pernah menggunakan media ini sebelumnya. Anak tidak 

bosan berada dalam kelas, tidak mengantuk dan ini sangat baik untuk suasana 

belajar dalam kelas”. 

Efektifitas pembelajaran menggunakan media video juga disertai dengan 

kelayakan dari media tersebut, hal ini akan berbanding terbalik jika media video 

tidak layak digunakan. Kelayakan dari media video bisa dilihat dari indikator 

menurut Sundayana (2015:11) “untuk pembuatan interprestasi secara umum 

dilakukan langkah sebagai berikut. Skor Maksimum = banyaknya butir angket x 

banyaknya responden x 5. Skor Minimal = banyaknya butir angket x banyaknya 

responden x 1. Rentang = skor maksimum – skor minimum. Panjang Kelas (P) = 

rentang/ banyaknya kategori”. 
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Penelitian ini berhasil karena dari angket ahli media memperoleh nilai 62 dari 

skor maksimal 70, sedangkan ahli materi memperoleh nilai 96 dari skor maksimal 

105. Kelayakan hasil angket ahli media dan ahli materi berada pada skala 

tanggapan Smin + 4P ≤ ST ≤ Smaks yang masuk dalam kategori “Sangat Layak”. 

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan 

Latif (2012:110) yang mengatakan “hasil prestasi belajar siswa pada kompetensi 

sistem stater dan pengisian yang tidak menggunakan media video sebesar 68,9 

sedangkan hasil prestasi belajar siswa pada kompetensi sistem stater dan 

pengisian yang menggunakan media video pembelajaran 75,58 sehingga bisa 

disimpulkan pembelajaran kompetensi sistem stater dan pengisian dengan 

menggunakan media video menghasilkan rata-rata lebih baik dibandingkan 

dengan metode pengajaran ceramah atau konvensional”. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SMK Palapa Semarang 

pada kelas XI TOKR 1  sebagai kelompok eksperimen dan kelas  XI TOKR 2 

sebagai kelompok kontrol dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pembelajaran yang menggunakan menggunakan media video lebih efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi memahami dan 

memelihara sistem starter reduksi. 

2. Ada perbedaan hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol dengan rata-rata kelompok eksperimen sebesar 84,57 dan rata-rata 

kelompok kontrol sebesar 72,45. 

3. Ada peningkatan nilai hasil belajar pretest dan posttest pada kelompok 

eksperimen dari 62,36 menjadi 84,57. Nilai yang di dapat dari perhitungan uji 

gain sebesar 0,590 (kategori sedang). 

B. Saran 

Dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan beberapa saran yang dijabarkan 

sebagai berikut:  

1. Disarankan kepada guru supaya menggunakan media video dalam 

pembelajaran praktik sistem starter karena terbukti efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Usahakan sebelum melakukan pembelajaran menggunakan video, persiapkan 

dulu komputer/laptop, LCD, dan ruangan yang redup. 
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3. Sebelum pembelajaran dimulai, guru terlebih dahulu mengkondisikan siswa 

supaya siap menerima pelajaran sistem starter yang menggunakan video 

pembelajaran, bila ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan saat video 

selesai diputar. 

4. Cara menggunakan video pembelajaran yaitu dengan memasukkan file yang 

berupa CD maupun flashdisk ke dalam komputer/leptop, kemudian di klik 

open/buka. 

5. Setelah pembelajaran selesai, guru bisa melakukan tanya jawab kepada siswa 

bila ada yang sulit dimengerti, bila perlu video bisa diputar kembali.
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Lampiran 1.  Surat Tugas Pembimbing 
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Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian 
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A. Latar Belakang 

   Dunia pendididkan memeliki peran yang penting dalam mencetak generasi 

muda, terutama pada tingkatan SD, SMP, dan SMA/SMK.. Proses perkembangan 

dalam pendidikan berlangsung melalui proses pembelajaran dan pengajaran. Dunia 

pengajaran menjadi penting karena ada salah satu unsur penting  untuk dicermati dan 

diperhatikan yaitu dengan memahami apa itu media pembelajaran dan fungsi dari 

media pembelajaran terhadap anak didik. Pada pembelajaran praktik suatu media 

pembelajaran dapat mempengaruhi berhasil tidaknya sebuah pembelajaran., oleh 

sebab itu seorang guru harus dapat memilih media yang tepat untuk menunjang hasil 

belajar siswa secara maksimal. 

   Pada pembelajaran teori dibutuhkan kecakapan guru dalam menerangkan 

pembelajaran supaya siswa memahami maksud dari guru tersebut, apabila guru 

kurang pandai dalam menjelaskan pembelajaran bisa ditambahkan dengan media lain. 

Dan pada pembelajaran praktik dibutuhkan penggambaran dan visualisasi yang jelas 

untuk lebih bisa dipahami oleh siswa. Hal ini dikarenakan pada pembelajaran praktik, 

memahami cara kerja suatu sistem dengan cara mengawang-awang lebih sulit 

dibandingkan dengan melihat gambar. Apabila suatu pembelajaran teori dan praktek 

ditambahkan dengan menggunakan media gambar maka yang bisa kita lihat hanyalah 

sebuah gambar diam yang dimana siswa dituntut untuk memahami gambar tersebut, 

untuk pembelajaran teori menggunakan gambar diam dirasa cukup untuk 

menunjukkan gambaran benda nya, akan tetapi pada pembelajaran praktik 

menggunakan gambar saja masih kurang dalam proses pemahaman siswa dalam 

pemeriksaan, pengukuran, dan pengetesan benda tersebut. Oleh sebab itu, dari 

pembahasan ini maka perlunya dibuat media pembelajaran yang lebih baik lagi dari 

media gambar, yaitu dengan menggunakan media video yang merupakan sebuah 

media yang mampu memeberikan gambaran dan visualisasi yang jelas. Dengan media 

video diharapkan proses pembelajaran pada kompetensi memahami dan memelihara 

sistem starter reduksi bisa mudah dipahami oleh siswa. 

B. Rumusan Tujuan 

Setelah menyaksikan video pembelajaran berbasis pengenalan, pemeriksaan, 

pengukuran dan pengetesan sistem starter reduksi diharapkan siswa mampu : 

1. Siswa dapat mengetahui nama komponen dan  fungsi dari sistem starter 

2. Siswa dapat mengetahui nama dan fungsi komponen motor starter reduksi 
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3. Siswa dapat melakukan pembongkaran dan pemeriksaan komponen sistem 

starter reduksi  

4. Siswa dapat melakukan  pengukuran komponen sistem starter reduksi dengan 

benar 

5. Siswa dapat merakit kembali komponen sistem starter dan melakukan 

pengetesan reduksi dengan benar 

6. Siswa dapat menggunakan alat ukur dengan benar dan sesuai SOP 

 

C. Survey (Mengumpulkan bahan materi) 

Dalam pembuatan video ini yang perlu dipersiapkan adalah tempat  dan 

peralatan komponen sistem starter reduksi yaitu di lab kelistrikan Teknik Mesin 

UNNES dan buku pedoman yang digunakan yaitu menggunakan buku  New step 2 dan 

artikel dari http://www.autoshop101.com. Dalam  pembuatan video ini juga melalui 

proses bimbingan dengan dosen pembimbing  skripsi. 

  

D. Garis Besar Isi 

Judul media Indikator media Rincian materi Referensi 

Pembelajaran 

dengan meng 

gunakan 

media video 

pada kompe 

tensi mema 

hami dan 

memelihara 

sistem starter 

reduksi 

Dapat mengidentifikasi 

sistem starter reduksi 

dan komponen-

komponennya 

Pemain menjelas 

kan nama dan 

fungsi komponen 

sistem starter 

reduksi 

Toyota Training 

Manual Step 2, 

1994, Starting 

System, Jakarta: 

PT. Toyota Astra 

Motor dan 

http://www.autosho

p101.com.  

Dapat mengetahui nama 

dan fungsi komponen 

motor starter reduksi. 

Pemain 

mengenalkan 

nama dan fungsi 

komponen motor 

starter reduksi 

Dapat menjelaskan 

langkah pembongkaran 

dan pemeriksaan pada 

komponen motor starter 

reduksi. 

Pemain memprak 

tikan pemeriksaan 

pada komponen 

motor starter 

reduksi 

Dapat menjelaskan 

langkah pengukuran 

Pemain memprak 

tikan pengukuran 

http://www.autoshop101.com/
http://www.autoshop101.com/
http://www.autoshop101.com/
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motor starter reduksi pada komponen 

motor starter 

reduksi. 

Dapat menjelaskan 

perakitan dan 

pengetesan motor 

starter reduksi 

Pemain memprak 

tikan perakitan 

dan pengetesan 

motor starter 

reduksi 

 

E. Sinopsis 

Video ini adalah sebuah tayangan dokumenter yang terdiri dari beberapa bagian 

yaitu pendahuluan, isi materi, dan penutup dengan durasi maksimal 30 menit. Pada 

pembukaan akan diisi dengan pengenalan kampus UNNES, dosen pembimbing, 

mahasiswa , dan penjelasan tentang persiapan sebelum praktik, dibagian isi akan 

menjelaskan pokok bahasan mengenai teori dan praktik sistem starter reduksi, 

kemudian dibagian penutup akan diisi kesimpulan. Dalam tayangan pendahuluan dan 

penutup juga akan diiringi dengan musik agar tidak ada suara yang sunyi dan bisa 

dinikmati oleh siswa. 

F. Treatment 

Supaya ada bayangkan, visualisasi tayangan pada video ini akan dijelaskan 

runtutan tayangan pada video sebagai berikut : 

1. Pada bagian pendahuluan dimulai dengan : 

a. tampilan count down (penghitung mundur), 

b. Kemudian dilanjutkan dengan tampilan logo UNNES, nama dan NIP 

dosen pembimbing, foto mahasiswa beserta nama dan NIM 

c. Tampilan judul video 

d. Tampilan tujuan pembelajaran dari penggunaan media video  

e. Tampilan manfaat pembelajaran dari penggunaan  media video 

f. Tampilan  Keselamatan kerja saat praktik 

g. Tampilan alat dan bahan yang perlu dipersiapkan  

2. Pada bagian isi dimulai dengan : 

a. Tampilan pemain menjelaskan nama dan fungsi sistem starter reduksi 

b. Tampilan pemain menjelaskan nama dan fungsi komponen motor starter 

reduksi 
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c. Tampilan pemain menjelaskan cara kerja motor starter reduksi 

d. Tampilan pemain menjelaskan pembongkaran motor starter reduksi 

e.  Tampilan pemain menjelaskan pemeriksaan dan pengukuran komponen 

motor starter 

f. Tampilan pemain  menjelaskan pengetesan motor starter reduksi. 

g. Tampilan pemain melakukan perakitan motor starter. 

3. Penutup 

Pada bagian penutup dimulai dengan : 

a. Tampilan kesimpulan 

b. Ucapan terima kasih  

c. Tampilan THE END 

G. Story board 

Video Kompetensi Memahami dan Memelihara 

Sistem Starter Reduksi 

Scene Video Audio 

1 Chapter : 

Count down timer 

Logo UNNES 

Mahasiswa 

Foto mahasiswa 

Buyung Iman Taka 

5291411063 

Pendidikan Teknik Mesin S1 

 

Dosen Pembimbing 

     Dwi Widjanarko, S. Pd., S. T, M. T 

NIP. 19690106 199403 1003 

Intro 

 Chapter : 

Video kompetensi Memahami dan 

Memelihara sistem starter Reduksi 

Intro 

2 Chapter : 

Tujuan Pembelajaran : 

1. Siswa dapat mengetahui nama komponen 

dan  fungsi dari sistem starter. 

2. Siswa dapat mengetahui nama dan fungsi 

komponen motor starter reduksi 

3. Siswa dapat mengetahui cara kerja motor 

starter reduksi 

4. Siswa dapat melakukan pembongkaran 

dengan benar 

5. Siswa dapat melakukan pemeriksaan dan 

pengukuran komponen sistem starter 

reduksi 

Intro 
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6. Siswa dapat melakukan pengetesan 

komponen sistem starter reduksi dengan 

benar 

7. Siswa dapat merakit kembali komponen 

sistem starter dan melakukan pengetesan 

reduksi dengan benar 

3 Chapter :  

Keselamatan Kerja : 

1. Gunakan alat dan bahan sesuai fungsinya 

2. Gunakan baju praktik/ Wearpack 

3. Sungguh-sungguh saat melaksanakan 

praktik 

Intro 

4 Chapter : 

Alat dan Bahan  

Tampilan dengan gambar 

Gambar tool set 

Gambar Jangka sorong 

Gambar Multimeter 

Gambar Baterai/accu 

Gambar Motor Starter Reduksi 

Intro 

5 Chapter : 

SISTEM STARTER REDUKSI 

 

Intro 

6 Tampilan dengan gambar : 

Gambar komponen sistem starter 

Gambar pemain menjelaskan nama dan 

komponen kunci kontak, baterai, kabel, dan 

motor starter 

NAR : Perhatikan komponen-

komponen pada kunci kontak,  

baterai, kabel, dan motor starter. 

7 Chapter : 

PENGENALAN NAMA DAN FUNGSI 

KOMPONEN MOTOR STARTER 

 

8 1. Yoke dan Pole core 

Pemain menunjukkan nama dan fungsi 

komponen kepada penonton 

 

NAR : yoke adalah logam yang 

berbentuk silinder yang 

berfungsi sebagai tempat pole 

core, sedangkan pole core 

berfungsi sebagai penompang 

field coil dan memperkuat 

medan magnet yang ditimbulkan 

oleh field coil 

9 2. Filed coil (kumparan medan) 

Pemain menunjukkannama dan fungsi 

komponen kepada penonton 

NAR : Field coil terbuat dari 

lempeng tembaga. Field coil 

berfungsi untuk membangkit kan 

medan magnet 
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10 3. Armature(Rotor) dan Shaft (poros) 

Pemain menunjukkan nama dan fungsi 

komponen kepada penonton 

 

NAR : Armature terdiri dari 

batang besi yang diberi slot-slot, 

poros komutator, serta armature. 

Armature berfungsi untuk 

merubah energy listrik menjadi 

energy mekanik, dalam bentuk 

gerak putar. 

11 4. Brush (Sikat) 

Pemain menunjukkan nama dan fungsi 

komponen kepada penonton 

 

NAR : Brush terbuat dari 

tembaga lunak. Dan berfungsi 

meneruskan arus listrik dari field 

coil ke armature coil langsung 

ke massa melalui komutator. 

Brush dikelompokkan menjadi 2 

yaitu brush (+) dan brush (-) 

Cara membedakan tipe brush 

pada motor starter lihatlah 

bagian bawah brush, pada brush 

positif terdapat isolatornya dan 

pada brush negatif tidak ada 

isolatornya 

12 5. Starter clutch (kopling starter) 

Pemain menunjukkan nama dan fungsi 

komponen kepada penonton 

 

NAR : Starter clutch berfungsi 

untuk memindahkan momen 

puntir dari armaatur shaft kepada 

roda penerus. Stater cluth juga 

berfungsi sebagai pengaman dari 

armature coil bila mana roda 

penerus cenderung memutar 

pinion gear  

13 6. Pinion gear (gigi pinion) 

Pemain menunjukkan nama dan fungsi 

komponen kepada penonton 

 

NAR : Pinion gear berfungsi 

untuk meneruskan momen puntir 

dari starter clutch ke roda 

penerus atau ring gear. 

14 7. Reduction Gear (Gigi Reduksi) 

Pemain menunjukkan nama dan fungsi 

komponen kepada penonton 

 

NAR : Reduction gear berfungsi 

meneruskan daya putar motor ke 

gigi pinion dan meningkatkan 

torsi atau momen putar dengan 

mengurangi putaran motor. 

Daya yang dihasilkan berasio 

1/3 sampai ¼. ). Reduction gear 

terdiri dari tiga gigi, yaitu drive 

gear, idle gear, dan clutch gear 

15 chapter : CARA KERJA MOTOR STARTER  

16 Tampilan dengan gambar : 

Cara kerja motor starter reduksi” 

Gambar : kunci kontak pada posisi “START” 

 

Gambar : Pinion dan ring gear berhubungan 

 

 Gambar : Gambar kunci kontak pada posisi 

“ON” 

NAR : Menjelaskan cara kerja 

starter  saat kunci kontak 

START, Pinion dan ring gear 

berhubungan, dan kunci kontak 

pada posisi “ON” 
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17 Chapter : 

MEMBONGKAR MOTOR STARTER 

Intro 

18 Gambar pemain sedang melepas mur dan baut 

yang terikat pada motor starter 

Ket : 

Lepas mur dan baut 

NAR : Lepaskan baut yang 

mengelilingi motor starter dan 

lepaskan juga mur pada terminal 

B 

19 Gambar praktikan sedang membongkar motor 

starter 

Ket : 

Bongkar motor starter 

NAR : Bongkar motor starter 

menjadi beberapa bagian suapa 

mudah dilakukan pemeriksaan 

20 Chapter : 

PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN 

KOMPONEN MOTOR STARTER 

Intro 

21 Gambar praktikan sedang memeriksa 

hubungan komutator dengan armatur 

Tema : 

Periksa hubungan antar komutator dengan 

armatur 

Alat : Ohmmeter 

Ket : 

Bila ada hubungan, ganti armatur! 

NAR : Pemeriksaan hubungan 

antar komutator dan armature. 

atur posisi  multimeter pada 

posisi ohmmeter. Kemudian 

periksa hubungan. 

22 Gambar praktikan sedang memeriksa 

hubungan antar segmen komutator 

Tema : 

Periksa hubungan antara segmen komutator 

Alat : Ohmmeter 

Ket : 

Bila tidak ada hubungan, ganti armatur! 

NAR : masih menggunakan 

ohmmeter, Periksa hubungan 

antara segmen komutator. 

23 Gambar praktikan sedang memeriksa 

permukaan komutator 

Tema :  

Periksa komutator 

Alat : visual 

Ket : 

Bila kotor, bershkan dengan mengamplas.  

NAR : lihat permukaan 

komutator. Bila kotor atau 

terbakar , bersihkan dengan 

amplas. 

24 Gambar praktikan sedang mengukur diameter 

komutator 

Alat : jangka sorong  

Ket : 

Bila diameter dibawah minimum, ganti 

armature 

NAR : ukur diameter komutator 

menggunakan jangka sorong. 

Diameter standar : 28 mm 

Diameter minimum ; 27 mm 

25 Gambar praktikan sedang memeriksa 

kedalaman segmen 

Alat : jangka sorong 

Ket : 

Bila kedalaman kurang, perbaiki 

menggunakan daun gergaji ! 

NAR : periksa semua segmen 

dalam keadaan bersih 

menggunakan jangka sorong 

Kedalaman standar : 0.6 mm 

Kedalaman minimum : 02 mm 

26 Gambar praktikum sedang memeriksa field 

coil dari kemungkinan sircuit terbuka 

Alat : multimeter 

NAR : Periksa hubungan kabel 

brush dengan field coil 

menggunakan multimeter. atur 
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Ket : 

bila tidak ada hubungan , ganti field frame! 

pada posisi ohmmeter 

27 Gambar praktikum sedang memeriksa 

hubungan field coil dengan massa 

Alat : multimeter 

Ket : 

Bila ada hubungan, ganti field frame 

NAR : dengan menggunakan 

ohmmeter, pastikan antar ujung 

field coil dan field frame tidak 

ada hubungan 

28 Gambar praktikum sedang memeriksa Brush 

Tema : 

Ukur panjang brush 

Alat : 

Jangka sorong  

Ket : 

Bila panjang brush kurang dari harga 

minimum, ganti brush! 

NAR : ukur panjang brush 

menggunakan jangka sorong. 

Panjang standar : 16 mm 

Panjang minimum : 10 mm 

29 Gambar praktikum sedang  memeriksa brush 

holder 

Alat : multimeter 

Ket : 

Bila ada hubungan, perbaiki brush atau ganti 

brush holdernya. 

NAR : Dengan menggunakan 

multimeter yang diatur pada 

posisi ohmmeter, periksa isolasi 

brush holder 

30 Gambar praktikum sedang memeriksa clutch  

roda gigi 

Alat : visual  

Ket : 

Bila rusak, ganti dengan yang baru. 

NAR : periksa roda gigi dengan 

cara dilihat dan dirasakan, bila 

rusak, ganti dengan yang baru. 

31 Gambar praktikan sedang memeriksa kopling 

Alat : tangan 

Ket : 

Bila diputar ke salah satu arah, harus terkunci, 

jika tdak. Ganti dengan yang baru 

NAR : putar pinion searah jarum 

jam, keadaanya harus bebas. 

Puta kembali pinion berlawanan 

jarum jam, keadaanya harus 

terkunci 

32 Gambar praktikan sedang memeriksa bantalan 

Alat : tangan 

Ket : 

Bila macet atau ada tahanan, ganti bantalan 

NAR : Putar bantalan sambil 

didorong ke dalam 

33 Gambar praktikan sedang melakukan tes pada 

sirkuit terbuka pull-in coil 

Alat : multimeter 

Ket : 

Bila tidak ada hubungan, ganti magnetic 

switch nya. 

NAR : dengan menggunakan 

ohmmeter, periksa hubungan 

antara terminal 50 dengan 

terminal C 

34 Gambar praktikan sedang melakukan tes pada 

sirkuit terbuka hold-in coil 

Alat : multimeter 

Ket : 

Bila tidak ada hubungan, ganti magnetic 

switch 

NAR : dengan menggunakan 

ohmmeter, periksa hubungan 

antara terminal 50 dengan massa 

bodi. 

35 Chapter PENGETESAN MOTOR STARTER  

36 Praktikan sedang melakukan tes pull-in 

Alat dan bahan: baterai, kabel, dan motor 

1. lepas kabel field coil pada 

terminal C 
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starter 

Ket : 

Bila pinion tidak keluar, periksa pull-in, 

kemungkinan plunger macet, atau ada sebab 

lain seperti kumparan pull-innya lemah. 

2. hubungkan baterai ke 

magnetic switch. Periksa bahwa 

pinion keluar. 

37 Praktikan sedang melakukan tes hold-in 

Alat dan bahan : baterai, kabel dan motor 

starter 

Ket : 

Bila pinion tertarik masuk, periksa kerusakan 

pada hold in, kemungkinan massa hold-in 

lemah . 

Dengan menghubungkan baterai 

seperti tes pull-in, lepas kabel 

negatif pada terminal C. periksa 

bahwa pinion tetap keluar. 

38 Praktikan sedang melakukan tes kembalinya 

pinion 

Alat dan bahan : baterai, kabel dan motor 

starter 

Ket : 

bila pinion tidak tertarik, periksa return 

spring, kemungkinan telah lemah, plunger 

macet atau ada sebab lain. 

lepas kabel negatif dari switch 

body dan periksa bahwa pinion 

kembali masuk. 

40 Praktikan sedang melakukan tes tanpa beban. 

Alat dan bahan : baterai, kabel dan motor 

starter 

1. Hubungkan kabel field coil ke 

terminal C 

2. hubungkan terminal dengan 

baterai 

41 Praktikan sedang melakukan tes 

menggunakan  relay 

Alat dan bahan : baterai, kabel, kunci kontak, 

relay, dan motor starter 

1. Hubungkan terminal (B) 

kunci kontak dengan (+) baterai 

2. Hubungkan terminal (ST) 

pada relay 85. 

3. hubungkan relay 86 ke massa 

4. hubungkan (+) baterai dengan 

terminal  relay 30 

5. hubungkan terminal relay 87 

ke terminal 50 motor starter 

6. hubungkan (+) baterai ke 

terminal 30  motor Starter. 

7. hubungkan (-) baterai ke 

massa motor starter 

42 KESIMPULAN 

Motor starter berfungsi untuk merubah energi 

listrik menjadi energi gerak (mekanik), yang 

digunakan untuk memutar engine(melalui 

poros engkol) pertama kali, untuk membantu 

engine tetap hidup 

Intro 

43 UCAPAN TERIMA KASIH 

DAFTAR PUSTAKA 

THE END 

Intro 
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Lampiran 6. Lembar Validasi Ahli Media 
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Skor total yang diperoleh dari aspek penilaian media adalah : 62 

Perhitungannya bisa dilihat pada lampiran 7. Data uji tanggapan ahli media 
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Lampiran 7. Data Uji Tanggapan Ahli Media 

 

 Skor total yang diperoleh yaitu 62, terletak pada skala tanggapan dengan nilai 58,8 ≤ 

ST ≤ 70, dengan keterangan Sangat Layak 
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Lampiran 8. Lembar Validasi Ahli Materi 
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Skor total penilaian dari bapak Dimas adalah : 95. 

Perhitungannya bisa dilihat pada lampiran 9. Data uji tanggapan ahli materi 
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Skor total penilaian dari bapak Yoga adalah : 97. 

Dari penilaian kedua ahli, Nilai Rata-Rata yang diperoleh = (95+97)/2 = 96 

Perhitungannya bisa dilihat pada lampiran 9. Data uji tanggapan ahli materi 
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Lampiran 9. Data Uji Tanggapan Ahli Materi 

 

Skor rata-rata yang diperoleh yaitu 96, terletak pada skala tanggapan dengan nilai 88,2 

≤ ST ≤ 105, dengan keterangan Sangat Layak. 
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Lampiran 10. Kisi-Kisi Tes Uji Coba 

Indikator Sub indikator Jumlah 

Siswa dapat mengetahui 

nama komponen dan 

fungsi sistem starter 

Nama komponen dan Fungsi 

sistem starter 

3 

Siswa dapat memahami 

nama dan fungsi 

komponen motor starter 

reduksi 

2. Motor Starter 

i. Yoke dan pole core 

j. Field coil (kumparan 

medan) 

k. Armature (rotor) dan 

shaft (poros) 

l. Brush (sikat) 

m. Starter clutch 

(kopling starter) 

n. Magnetic switch 

(Saklar magnet) 

o. Pinion gear (gigi 

pinion) 

p. Reduction Gear (gigi 

reduksi) 

 

 

3 

2 

3 

 

2 

2 

2 

 

2 

3 

Siswa dapat mengetahui 

cara kerja sistem starter 

reduksi 

5. Kunci kontak pada 

posisis “START” 

6. Pinion dan Ring gear 

berhubungan 

7. Kunci kontak pada 

posisi “ON” 

2 

 

3 

 

2 

Siswa dapat menjelaskan 

cara pemeriksan dan 

pengukuran komponen 

sistem starter reduksi 

6. Armature 

7. Field coil 

8. Brush 

9. Pinion gear 

10. Magnetic switch 

11. Bantalan 

5 

3 

3 

2 

2 

1 

 

Siswa dapat melakukan 

cara pengetesan sistem 

starter reduksi 

5. Tes pull-in coil 

6. Tes hold-in coil 

7. Tes kembalinya pinion 

8. Tes tanpa beban 

 

2 

2 

2 

2 

 

 Jumlah 53 
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Lampiran 11. Daftar Uji Coba Soal 

Nomor Nama Kelas 

1 Nur Arifin XII TOKR 2 

2 Bagas Adi P XII TOKR 2 

3 Saiful A XII TOKR 2 

4 Bagus P XII TOKR 2 

5 Raka Bayu Y XII TOKR 2 

6 Agisa A XII TOKR 2 

7 Asnal S XII TOKR 2 

8 Imam K P XII TOKR 2 

9 Kharis A XII TOKR 2 

10 Diky XII TOKR 2 

11 Fikhy XII TOKR 2 

12 Offian E F XII TOKR 2 

13 Aditya Eka XII TOKR 2 

14 Nova Qoirul XII TOKR 2 

15 Septian A Q XII TOKR 2 

16 Terry D S XII TOKR 2 

17 Ari S XII TOKR 2 

18 Bagas W XII TOKR 2 

19 Iryan C R XII TOKR 2 

20 Agus K XII TOKR 2 

21 Kurnia K XII TOKR 2 

22 Subekhi M A XII TOKR 2 

23 Danang F XII TOKR 2 

24 Ongky G V XII TOKR 2 

25 Maulana m XII TOKR 2 

26 Irfan A  F XII TOKR 2 

27 Zainur Faiz XII TOKR 2 

28 Ali Budi W XII TOKR 2 

29 Dimas S P XII TOKR 2 

30 Fahrudin A XII TOKR 2 
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Lampiran 12. Instrumen Uji Coba 

 

DINAS PENDIDIKAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

 

 
SOAL UJI COBA 

Satuan Pendidikan : SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN (SMK) 

Program Keahlian : TEKNIK KENDARAAN RINGAN 

Kompetensi Keahlian : SISTEM STARTER 

Kelas   : XI (Sebelas) 

Hari / Tanggal  : 

Waktu   : 70 MENIT 

Jenis Soal  : PILIHAN GANDA 

Jumlah Soal  : 53 SOAL 

 

Petunjuk umum : 

1. Isikan identitas anda kedalam lembar soal yang terletak dipojok kanan atas soal 

dengan menggunakan bolpoin 

2. Tersedia waktu 70 menit untuk mengerjakan soal tersebut 

3. Jumlah soal sebanyak 53 butir, setiap soal ada 5 (lima) pilihan jawaban 

4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya 

5. Cara menjawab dengan menyilang jawaban pada salah satu pilihan jawaban 

6. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu hitung lainnya. 

7. Tidak ada pengurangan nilai pada jawaban yang salah 

8. Periksa jawaban anda sebelum diserahkan ke depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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Nama  : 

Kelas  : 

Nomer absen : 

 

1. Berikut ini yang bukan termasuk komponen sistem starter reduksi pada kendaraan 

adalah. . . 

a. Motor starter 

b. Kunci kontak 

c. Baterai 

d. Kabel 

e. Alternator 

2. Alat yang digunakan motor starter untuk merubah energi listrik menjadi energi 

mekanik adalah. . . 

a. Magnetic switch 

b. Armature 

c. Brush 

d. Yoke 

e. Pole core 

3. Brush yang tidak terdapat isolatornya adalah brush tipe. . . 

a. Brush positif 

b. Brush negatif 

c. Brush cadangan 

d. Brush motor starter konvensional 

e. Brush motor starter reduksi 

4. Berikut terminal yang terdapat pada magnetic switch adalah. . . 

a. Terminal A, Terminal B, dan Terminal C 

b. Terminal B, Terminal 20, dan Terminal 50 

c. Terminal B, Terminal 30, dan Terminal C 

d. Terminal 50, Terminal 30, dan Terminal C 

e. Terminal A, Terminal 30, dan Terminal 50 

5. Timbulnya kemagnetan sehingga plunger mendorong pinion gear berkaitan dengan 

ring gear merupakan cara kerja sistem starter pada saat. . . 

a. Kunci kontak pada posisi “ST”  

b. Pinion dan ring gear berhubungan 

c. Kunci kontak pada posisi “ON” 

d. Pinion gear dan ring gear terlepas 

e. Kunci kontak pada posisi “IG” 

6. Kemagnetan pada pull-in coil akan hilang dan plunger ditahan oleh kemagnetan pada 

hold-in saja. Hal ini merupakan cara kerja sistem starter pada saat. . . 

a. Kunci kontak pada posisi “ST” 

b. Pinion gear dan ring gear berhubungan 

c. Kunci kontak pada posisi “ON” 

d. Pinion gear dan ring gear terlepas 

e. Kunci kontak pada posisi “IG” 
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7. Pehatikan gambar di bawah ini. 

 
Bila hasil pemeriksaan menunjukkan segmen ada hubungan, maka bisa disimpulkan. . 

a. Armature dalam kondisi rusak 

b. Armature dalam kondisi baik 

c. Bersihkan segmen dari kotoran 

d. Komutatornya rusak 

e. Komutatornya kotor 

8. Pehatikan gambar berikut 

 
Bila setelah dilakukan pengukuran menunjukkan kedalaman segmen 0.5 mm. maka 

dapat disimpulkan. . . 

a. Kedalaman segmen masih layak digunakan 

b. Kedalaman segmen kurang, maka haluskan permukaan luarnya 

c. Kedalaman segmen kurang dari harga standar 

d. Ganti armature 

e. Ganti komutator 

9. Diameter standar pada pengukuran di bawah ini adalah. . . 

 
a. 26 mm 

b. 27 mm 

c. 28 mm 

d. 29 mm 

e. 30 mm 

10. Perhatikan gambar berikut 

 
Pemeriksaan yang dilakukan di atas adalah. . . 
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a. Pemeriksaan sirkuit terbuka pull-in coil 

b. Pemeriksaan sirkuit tertutup hold-in coil 

c. Pemeriksaan sirkuit tertutup pull-in coil 

d. Pemeriksaan sirkuit terbuka hold in coil 

e. Pemeriksaan sirkuit terbuka pull-in coil dan hold-in coil 

11. Pahami langkah-langkah di bawah ini.        

- lepas (-) baterai 

- lepas kabel hubungan field coil dari terminal C 

- Hubungkan terminal (-) baterai dengan bodi motor starter dan terminal C 

- Hubungkan terminal (+) baterai dengan 50 magnetic switch 

Langkah-langkah tersebut adalah untuk test. . . . . 

a. Pull-in 

b. Hold-in 

c. Tanpa beban 

d. Kembalinya pinion 

e. Tes menggunakan relay 

12. Pada saat tes kembalinya pinion, bila pinion gear tidak tertarik masuk, hal yang 

terjadi adalah. . . 

a. Return spring lemah 

b. Kumparan hold-in putus 

c. Pull-in kurang baik 

d. Arus lemah 

e. Hold-in kurang baik 

13. Fungsi dari sistem starter adalah. . . 

a. Memberikan putaran awal pada engine agar dapat melakukan siklus kerjanya 

b. Memproduksi tenaga listrik yang dibutuhkan pada bagian-bagian kelistrikan 

c. Sebagai pemelihara temperatur udara agar stabil 

d. Membangkitkan bunga api yang dapat membakar campuran bahan bakar dan 

udara. 

e. Memberikan tenaga listrik pada bagian-bagian kelistrikan. 

14. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 
Berikut yang ditunjukkan nomer 2 adalah. . . 

a. Field coil 

b. Armature 

c. Brush 

d. Yoke 

e. Pole core 
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15. Menghubungkan dan melepaskan pinion gear ke ring gear maupun dari ring gear 

adalah fungsi dari. . . 

a. Magnetic switch 

b. Field coil 

c. Starter clutch 

d. Reduction gear 

e. Armature 

16. Bagian motor starter yang terbuat dari besi yang berbentuk silindris dan diberi slot-

slot adalah. . . 

a. Brush 

b. Field coil 

c. Armature 

d. Yoke 

e. Magnetic switch 

17. Yang berfungsi sebagai pengaman bila roda penerus cenderung memutar pinion gear 

adalah. . . 

a. Brush 

b. Starter clutch 

c. Magnetic switch 

d. Armature 

e. Field coil 

18. Yang berfungsi meneruskan momen puntir dari starter clutch ke ring gear adalah. . . 

a. Reduction gear 

b. Pinion gear 

c. Starter clutch 

d. Magnetic switch 

e. Brush 

19. Perhatikan gambar soal no. 14. 

Drive gear, idle gear, dan clutch gear di tunjukkan pada nomor komponen. . . 

 

a. 9,10,11 

b. 1,5,9 

c. 1,6, 10 

d. 1,11,9 

e. 11,1,9 

20. Perhatikan gambar aliran arus di bawah ini. 

Aliran arus di atas merupakan cara kerja sistem starter pada saat. . . 

a. Kunci kontak pada posisi “ST”  

b. Pinion gear dan ring gear berhubungan 

c. Kunci kontak pada posisi “ON” 

d. Pinion gear dan ring gear terlepas 

e. Kunci kontak pada posisi “IG” 
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21. Perhatikan gambar aliran di bawah ini. 

Berikut ini merupakan cara kerja sistem starter pada posisi. . . 

a. Kunci kontak pada posisi “ST” 

b. Pinion gear dan ring gear berhubungan 

c. Kunci kontak pada posisi “ON”  

d. Pinion gear dan ring gear terlepas 

e. Kunci kontak pada posisi “IG” 

22. Perhatikan gambar pemeriksaan berikut. 

 
Pemeriksaan yang dilakukan adalah. . . 

a. Pemeriksaan field coil dari kemungkinan sirkuit yang terbuka 

b. Pemeriksaan bahwa field coil tidak berhubungan dengan massa. 

c. Pemeriksaan tegangan field coil 

d. Pemeriksaan bahwa field coil berhubungan dengan massa 

e. Pemeriksaan arus field coil 

 

23. Pemeriksaan yang dilakukan pada gambar soal no. 22, diperiksa dengan 

menggunakan. . . 

a. Volt meter 

b. Ampere meter 

c. Ohm meter 

d. Hidro meter 

e. Dual tester 

24. Pada pemeriksaan komutator, bila permukaannya terbakar, yang harus harus 

dilakukan. . . 

a. Bersihkan menggunakan air 

b. Bersihkan menggunakan amplas 

c. Bersihkan menggunakan minyak tanah 

d. Bersihkan menggunakan majun. 

e. Ganti komutator 

25. Peristiwa yang terjadi pada saat kunci kontak saat posisi “ON” adalah. . . 

a. Kemagnetan muncul pada pull-in coil dan hold in coil sehingga pinion gear 

berkaitan dengan ring gear 

b. Kemagnetan pada kumparan pull-in coil dan hold in coil terjadi demagnetisasi 

c. Plunger tedorong keluar karena kemagnetan yang ditimbulkan pull-in coil. 

d. Plunger tetap di luar karena kemagnetan yang ditimbulkan hold-in coil 

e. Kemagnetan pada pull-in coil menghilang 
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26. Pada pemeriksaan di bawah ini, bila tidak ada hubungan maka. . .

 
a. Bruh holder dalam kondisi baik 

b. Brush holder dalam kondisi rusak 

c. Brush positif pada kondisi rusak 

d. Brush negatif pada kondisi rusak 

e. Brush positif dan negatif pada kondisi rusak 

27. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 
Dalam kondisi baik, bila pinion diputar searah jarum jam, maka yang akan terjadi 

adalah. . . 

a. Pinion dapat berputar bebas 

b. Pinion dalam keadaan terkunci 

c. Pinion terdorong keluar 

d. Pinion terdapat hambatan 

e. Pinion masuk kedalam 

28. Seperti soal di atas, bila pinion diputar berlawanan dengan jarum jam, maka yang 

akan terjadi adalah. . . 

a. Pinion dapat berputar bebas 

b. Pinion dalam keadaan terkunci 

c. Pinion terdorong keluar 

d. Pinion terdapat hambatan 

e. Pinion masuk ke dalam 

29. Cara pemeriksaan bantalan motor starter yang benar adalah. . . 

a. Memutar bantalan searah jarum jam 

b. Memutar bantalan berlawanan dengan jarum jam 

c. Mendorong  bantalan ke dalam 

d. Menarik bantalan ke luar 

e. Menekan-nekan bagian tepi luar bantalan 

30. Pada saat pengetesan pull-in coil dengan menggunakan baterai. Peristiwa yang terjadi 

adalah. . . 

a. Pinion gear bergerak keluar 

b. Pinion gear tetap diam 

c. Pinion gear bergerak masuk 

d. Pinion gear menjadi magnet 

e. Pinion gear berputar 

 



107 

 

 

 

31. Pahami gambar di bawah ini. 

 
Gambar diatas merupakan prosedur pengetesan. . . 

a. Pull-in 

b. Hold-in 

c. Tanpa beban 

d. Tes kembalinya pinion 

e. Tes menggunakan relay 

32. Perhatikan gambar dibawah ini. 

 
Gambar di atas adalah prosedur pengetesan. . . 

a. Pull-in coil 

b. Hold-in coil 

c. Tes tanpa beban 

d. Tes kembalinya pinion 

e. Tes menggunakan relay 

33. Perhatikan langkah-langkah di bawah ini. 

- Lepas (–) baterai 

- Hubungkan kabel field coil ke terminal C 

- Hubungkan (–) baterai dengan massa 

- Hubungkan (+) baterai dengan terminal 30 dan terminal 50 

Langkah-langkah tersebut adalah untuk tes. . . 

a. Pull-in coil 

b. Hold-in coil 

c. Tes tanpa beban 

d. Tes kembalinya pinion 

e. Tes menggunakan relay 

34. Fungsi dari baterai adalah. . . 

a. Menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia 

b. Sebagai sumber listrik dalam sistem kelistrikan kendaraan 

c. Pelengkap dalam sistem kendaraan 

d. Membangkitkan arus listrik dalam kendaraan 

e. Alat bantu dalam menghidupkan kendaraan 
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35. Yoke dalam sistem starter berfungsi sebagai. . . 

a. Tempat pole core yang dikaitkan ke sekrup 

b. Meneruskan arus dari field coil ke armature  langsung ke massa melalui 

komutator 

c. Sebagai pembangkit medan magnet 

d. Merubah energi listrik menjadi mekanik 

e. Melepas dan menghubungkan gigi pinion ke ring gear 

36. Perhatikan gambar soal no. 14. 

Yang ditunjukkan nomor 3 adalah. . . 

a. Field coil 

b. Armature 

c. Brush 

d. Yoke 

e. Pole core 

37. Perhatikan gambar soal no. 14. 

Yang ditunjukkan nomor 4 adalah. . . 

a. Field coil 

b. Armature 

c. Brush 

d. Yoke 

e. Pole core 

38. Perhatikan gambar soal no. 14. 

Yang ditunjukkan nomer 9 adalah gambar. . . 

a. Magnetic switch 

b. Starter clutch 

c. Armature 

d. Field coil 

e. Brush 

39. Komponen sistem starter yang berfungsi menurunkan putaran menjadi 1/3 sampai 1/4 

adalah. . . 

a. Reduction gear 

b. Starter clutch 

c. Pinion gear 

d. Ring gear 

e. Armature 

40. Perhatikan gambar soal no. 14. 

Brush ditunjukkan pada gambar. . . 

a. 1 

b. 7 

c. 3 

d. 6* 

e. 9 

41. Saat contact plate mulai menempel pada plunger sehingga terminal 30 berkaitan 

dengan terminal C. Hal ini merupakan cara kerja sistem starter pada saat. . . 

a. Kunci kontak pada posisi “ST” 

b. Pinion gear dan ring gear berhubungan 

c. Kunci kontak pada posisi “ON” 

d. Pinion gear dan ring gear terlepas 

e. Kunci kontak pada posisi “IG” 
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42. Perhatikan gambar soal no. 14. 

Yang ditunjukkan nomor 8,9 dan 10 adalah. . . 

a. Magnetic switch, starter clutch, dan pinion gear 

b. Idle gear, field coil dan reduction gear 

c. Plunger, reduction gear dan starter clutch 

d. Plunger, idle gear dan pinion gear 

e. armature, starter clutch, dan magnetic switch 

43. Perhatikan gambar aliran arus di bawah ini. 

Berikut merupakan cara kerja sistem starter pada posisi. . . 

a. Kunci kontak pada posisi “ST” 

b. Pinion gear dan ring gear berhubungan 

c. Kunci kontak pada posisi “ON” 

d. Pinion gear dan ring gear terlepas 

e. Kunci kontak pada posisi “IG” 

44. Perhatikan gambar berikut. 

 
Pemeriksaan yang dilakukan pada gambar diatas adalah. . . 

a. Pemeriksaan komutator tidak berhubungan dengan massa 

b. Pemeriksaan komutator dari sirkuit yang terbuka 

c. Pemeriksaan tegangan komutator 

d. Pemeriksaan hambatan komutator 

e. Pemeriksaan arus komutator 

45. Perhatikan pemeriksaan berikut. 

 
Pada field coil dengan tipe seri, bila field coil tidak berhubungan dengan massa. 

Maka. . . 

a. Field coil dalam kondisi baik 

b. Field coil dalam kondisi rusak 

c. Field coil layak digunakan 

d. Ganti field coil 

e. Perbaiki field coil 
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46. Perhatikan gambar berikut. 

 
Bila hasil pengukuran pada gambar diatas adalah 9 mm, maka. . . 

a. Brush layak digunakan 

b. Brush boleh digunakan 

c. Panjang brush di atas harga minimum 

d. Panjang brush di bawah harga standar 

e. Panjang brush memenuhi starndar 

47. Alat yang digunakan untuk memeriksa hubungan brush holder  adalah. . . 

a. Feeler gauge 

b. Sketmatch 

c. Ohm meter 

d. Volt meter 

e. Ampere meter 

48. Perhatikan gambar berikut. 

 
Pemeriksaan yang dilakukan pada gambar adalah. . . 

a. Pemeriksaan sirkuit terbuka pull-in coil 

b. Pemeriksaan sirkuit tertutup pull-in coil 

c. Pemeriksaan sirkuit terbuka hold in coil 

d. Pemeriksaan sirkuit tertutup hold-in coil 

e. Pemeriksaan sirkuit terbuka hold-in coil dan pull-in coil 

49. Pada saat pengetesan hold-in coil dengan menggunakan baterai, peristiwa yang terjadi 

adalah. . . 

a. Pinion gear bergerak keluar 

b. Pinion gear tertahan diluar 

c. Pinion gear tertahan di dalam 

d. Pinion gear bergerak kedalam 

e. Pinion gear berputar 
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50. Perhatikan gambar di bawah ini 

 
Gambar di atas merupakan prosedur pengetesan. . . 

a. Pull-in 

b. Hold-in 

c. Tanpa beban 

d. Tes kembalinya pinion 

e. Tes celah pinion 

51. Fungsi dari pole core adalah. . . 

a. Menghasilkan medan magnet 

b. Merubah energi listrik menjadi energi mekanik 

c. Meneruskan arus listrik dari field coil ke armature coil 

d. Menghubungkan dan melepas pinion gear ke ring gear 

e. Penompang field coil 

52. Yang berfungsi membangkitkan medan magnet adalah 

a. Field coil 

b. Magnetic switch 

c. Brush 

d. Yoke 

e. Pole core 

53. Berikut ini yang termasuk bagian dari reduction gear adalah. . . 

a. Drive gear, idle gear, dan ring gear 

b. Ring gear, pinion gear, dan drive gear 

c. Clutch gear, drive gear,  dan ring gear 

d. Drive gear, idle gear, dan clutch gear 

e. Pinion gear, clutch gear, dan ring gear 
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Lampiran 13. Kunci Jawaban Uji Coba 

1. E  11. A  21. C  31. B  41. B  51. E  

2. B  12. A  22. A  32. C  42. A  52. A 

3. B  13. A  23. C  33. C  43. B  53. D 

4. D  14. D  24. B  34. A  44. A   

5. A  15. A  25. B  35. A  45. A   

6. B  16. C  26. A  36. A  46. D    

7. B  17. B  27. A  37. B  47. C   

8. A  18. B  28. B  38. B  48. C   

9. C  19. D  29. C  39. A  49. B   

10. A  20. A  30. A  40. D  50. D   
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Lampiran 14. Analisis Uji Coba Soal 
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Lampiran 15. Perhitungan Validasi Butir Soal 
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Lampiran 16. Perhitungan Reliabilitas Soal 

Rumus korelasi product moment (Arikunto, 2008: 72).    

    

𝑟   
  ∑    − ∑    ∑   

√[  ∑    − ∑    ][  ∑    − ∑    ]
  Persamaan 2)  

           
 ⁄  

 ⁄              −    p    𝑟   𝑠𝑖 𝑝𝑟  𝑢 𝑡      𝑡 

N = banyaknya responden 

X = kelompok data belahan pertama 

Y = kelompok data belahan kedua 

Menurut Arikunto (2008:93) untuk mengetahui reliabilitas seluruh tes harus digunakan 

rumus Spearman-Brown sebagai berikut:      

𝑟   
   

 ⁄  
 ⁄

    
 ⁄  

 ⁄

    Persamaan 3)  

Tabel 3.6 Klasifikasi Koefisien Reliabilitas dari Guilford 

Koefisien Reliabilitas Interprestasi 

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 
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𝑟   
        −          

√[          −        ][           −        ]
  

𝑟   
      −      

√[       −       ][       −       ]
   

𝑟   
     

√              
 = 0,890 

𝑟   
        

       
  =  0,942 

 

hasil 0, 942 ≤     = 0,920 ≤ 1,00 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut 

reliabel dengan klasifikasi sangat tinggi. 
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Lampiran 17. Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal 
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Lampiran 18. Perhitungan Daya Beda Soal 
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Lampiran 19. Daftar Nama Kelompok Kontrol 
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Lampiran 20. Daftar Nama Kelompok Eksperimen 
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Lampiran 21. Soal Pretest dan Posttest 

 

DINAS PENDIDIKAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

 

 
SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

Satuan Pendidikan : SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN (SMK) 

Program Keahlian : TEKNIK KENDARAAN RINGAN 

Kompetensi Keahlian : SISTEM STARTER 

Kelas   : XI (Sebelas) 

Hari / Tanggal  : 

Waktu   : 70 MENIT 

Jenis Soal  : PILIHAN GANDA 

Jumlah Soal  : 40 SOAL 

 

Petunjuk umum : 

Isikan identitas anda kedalam lembar jawaban yang terletak dipojok kanan atas soal dengan 

menggunakan bolpoin 

Tersedia waktu 70 menit untuk mengerjakan soal tersebut 

Jumlah soal sebanyak 40 butir, setiap soal ada 5 (lima) pilihan jawaban 

Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya 

Cara menjawab dengan menyilang jawaban pada salah satu pilihan jawaban 

Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu hitung lainnya. 

Tidak ada pengurangan nilai pada jawaban yang salah 

Periksa jawaban anda sebelum diserahkan ke depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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1. Berikut ini yang bukan termasuk komponen sistem starter reduksi pada kendaraan 

adalah. . . 

a. Motor starter 

b. Kunci kontak 

c. Baterai 

d. Kabel 

e. Alternator* 

2. Alat yang digunakan motor starter untuk merubah energi listrik menjadi energi 

mekanik adalah. . . 

a. Magnetic switch 

b. Armature* 

c. Brush 

d. Yoke 

e. Pole core 

3. Brush yang tidak terdapat isolatornya adalah brush tipe. . . 

a. Brush positif 

b. Brush negatif* 

c. Brush cadangan 

d. Brush motor starter konvensional 

e. Brush motor starter reduksi 

4. Berikut terminal yang terdapat pada magnetic switch adalah. . . 

a. Terminal A, Terminal B, dan Terminal C 

b. Terminal B, Terminal 20, dan Terminal 50 

c. Terminal B, Terminal 30, dan Terminal C 

d. Terminal 50, Terminal 30, dan Terminal C* 

e. Terminal A, Terminal 30, dan Terminal 50 

5. Timbulnya kemagnetan sehingga plunger mendorong pinion gear berkaitan dengan 

ring gear merupakan cara kerja sistem starter pada saat. . . 

a. Kunci kontak pada posisi “ST” * 

b. Pinion dan ring gear berhubungan 

c. Kunci kontak pada posisi “ON” 

d. Pinion gear dan ring gear terlepas 

e. Kunci kontak pada posisi “IG” 

6. Kemagnetan pada pull-in coil akan hilang dan plunger ditahan oleh kemagnetan pada 

hold-in saja. Hal ini merupakan cara kerja sistem starter pada saat. . . 

a. Kunci kontak pada posisi “ST” 

b. Pinion gear dan ring gear berhubungan* 

c. Kunci kontak pada posisi “ON” 

d. Pinion gear dan ring gear terlepas 

e. Kunci kontak pada posisi “IG” 

7. Pehatikan gambar di bawah ini. 

 
Bila hasil pemeriksaan menunjukkan segmen ada hubungan, maka bisa disimpulkan. . 

a. Armature dalam kondisi rusak 
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b. Armature dalam kondisi baik* 

c. Bersihkan segmen dari kotoran 

d. Komutatornya rusak 

e. Komutatornya kotor 

8. Pehatikan gambar berikut 

 
Bila setelah dilakukan pengukuran menunjukkan kedalaman segmen 0.5 mm. maka 

dapat disimpulkan. . . 

a. Kedalaman segmen masih layak digunakan* 

b. Kedalaman segmen kurang, maka haluskan permukaan luarnya 

c. Kedalaman segmen kurang dari harga standar 

d. Ganti armature 

e. Ganti komutator 

9. Diameter standar pada pengukuran di bawah ini adalah. . . 

 
a. 26 mm 

b. 27 mm 

c. 28 mm* 

d. 29 mm 

e. 30 mm 

10. Perhatikan gambar berikut 

 
Pemeriksaan yang dilakukan di atas adalah. . . 

a. Pemeriksaan sirkuit terbuka pull-in coil* 

b. Pemeriksaan sirkuit tertutup hold-in coil 

c. Pemeriksaan sirkuit tertutup pull-in coil 

d. Pemeriksaan sirkuit terbuka hold in coil 

e. Pemeriksaan sirkuit terbuka pull-in coil dan hold-in coil 
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11. Pahami langkah-langkah di bawah ini.        

- lepas (-) baterai 

- lepas kabel hubungan field coil dari terminal C 

- Hubungkan terminal (-) baterai dengan bodi motor starter dan terminal C 

- Hubungkan terminal (+) baterai dengan 50 magnetic switch 

Langkah-langkah tersebut adalah untuk test. . . . . 

a. Pull-in* 

b. Hold-in 

c. Tanpa beban 

d. Kembalinya pinion 

e. Tes menggunakan relay 

12. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 
Berikut yang ditunjukkan nomer 2 adalah. . . 

a. Field coil 

b. Armature 

c. Brush 

d. Yoke* 

e. Pole core 

13. Perhatikan gambar soal no. 12. 

Drive gear, idle gear, dan clutch gear di tunjukkan pada nomor komponen. . . 

a. 9,10,11 

b. 1,5,9 

c. 1,6, 10 

d. 1,11,9* 

e. 11,1,9 

14. Perhatikan gambar soal no. 12. 

Yang ditunjukkan nomor 3 adalah. . . 

a. Field coil* 

b. Armature 

c. Brush 

d. Yoke 

e. Pole core 

15. Perhatikan gambar soal no. 12. 

Yang ditunjukkan nomor 4 adalah. . . 

a. Field coil 

b. Armature* 

c. Brush 
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d. Yoke 

e. Pole core 

16. Perhatikan gambar soal no. 12. 

Yang ditunjukkan nomer 9 adalah gambar. . . 

a. Magnetic switch 

b. Starter clutch* 

c. Armature 

d. Field coil 

e. Brush 

17. Perhatikan gambar soal no. 12. 

Yang ditunjukkan nomor 8,9 dan 10 adalah. . . 

a. Magnetic switch, starter clutch, dan pinion gear* 

b. Idle gear, field coil dan reduction gear 

c. Plunger, reduction gear dan starter clutch 

d. Plunger, idle gear dan pinion gear 

e. armature, starter clutch, dan magnetic switch 

18. Pada saat tes kembalinya pinion, bila pinion gear tidak tertarik masuk, hal yang 

terjadi adalah. . . 

a. Return spring lemah* 

b. Kumparan hold-in putus 

c. Pull-in kurang baik 

d. Arus lemah 

e. Hold-in kurang baik 

19. Fungsi dari sistem starter adalah. . . 

a. Memberikan putaran awal pada engine agar dapat melakukan siklus kerjanya* 

b. Memproduksi tenaga listrik yang dibutuhkan pada bagian-bagian kelistrikan 

c. Sebagai pemelihara temperatur udara agar stabil 

d. Membangkitkan bunga api yang dapat membakar campuran bahan bakar dan 

udara. 

e. Memberikan tenaga listrik pada bagian-bagian kelistrikan. 

20. Bagian motor starter yang terbuat dari besi yang berbentuk silindris dan diberi slot-

slot adalah. . . 

a. Brush 

b. Field coil 

c. Armature* 

d. Yoke 

e. Magnetic switch 

21. Yang berfungsi sebagai pengaman bila roda penerus cenderung memutar pinion gear 

adalah. . . 

a. Brush 

b. Starter clutch* 

c. Magnetic switch 

d. Armature 

e. Field coil 
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22. Perhatikan gambar aliran di bawah ini. 

Berikut ini merupakan cara kerja sistem starter pada posisi. . . 

a. Kunci kontak pada posisi “ST” 

b. Pinion gear dan ring gear berhubungan 

c. Kunci kontak pada posisi “ON” * 

d. Pinion gear dan ring gear terlepas 

e. Kunci kontak pada posisi “IG” 

23. Pada pemeriksaan di bawah ini, bila tidak ada hubungan maka. . . 

a. Bruh holder dalam kondisi baik* 

b. Brush holder dalam kondisi rusak 

c. Brush positif pada kondisi rusak 

d. Brush negatif pada kondisi rusak 

e. Brush positif dan negatif pada kondisi rusak 

24. Perhatikan pemeriksaan berikut. 

 
Pada field coil dengan tipe seri, bila field coil tidak berhubungan dengan massa. 

Maka. . . 

a. Field coil dalam kondisi baik* 

b. Field coil dalam kondisi rusak 

c. Field coil layak digunakan 

d. Ganti field coil 

e. Perbaiki field coil 
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25. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 
Dalam kondisi baik, bila pinion diputar searah jarum jam, maka yang akan terjadi 

adalah. . . 

a. Pinion dapat berputar bebas* 

b. Pinion dalam keadaan terkunci 

c. Pinion terdorong keluar 

d. Pinion terdapat hambatan 

e. Pinion masuk kedalam 

26. Seperti soal di atas, bila pinion diputar berlawanan dengan jarum jam, maka yang 

akan terjadi adalah... 

a. Pinion dapat berputar bebas 

b. Pinion dalam keadaan terkunci* 

c. Pinion terdorong keluar 

d. Pinion terdapat hambatan 

e. Pinion masuk ke dalam 

27. Pemeriksaan yang dilakukan pada gambar soal no. 24, diperiksa dengan 

menggunakan. . . 

a. Volt meter 

b. Ampere meter 

c. Ohm meter* 

d. Hidro meter 

e. Dual tester 

28. Pada saat pengetesan pull-in coil dengan menggunakan baterai. Peristiwa yang terjadi 

adalah. . . 

a. Pinion gear bergerak keluar* 

b. Pinion gear tetap diam 

c. Pinion gear bergerak masuk 

d. Pinion gear menjadi magnet 

e. Pinion gear berputar 

29. Perhatikan gambar dibawah ini. 

 
Gambar di atas adalah prosedur pengetesan. . . 
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a. Pull-in coil 

b. Hold-in coil 

c. Tes tanpa beban* 

d. Tes kembalinya pinion 

e. Tes menggunakan relay 

30. Perhatikan langkah-langkah di bawah ini. 

- Lepas (–) baterai 

- Hubungkan kabel field coil ke terminal C 

- Hubungkan (–) baterai dengan massa 

- Hubungkan (+) baterai dengan terminal 30 dan terminal 50 

Langkah-langkah tersebut adalah untuk tes. . . 

a. Pull-in coil 

b. Hold-in coil 

c. Tes tanpa beban* 

d. Tes kembalinya pinion 

e. Tes menggunakan relay 

31. Fungsi dari baterai adalah. . . 

a. Menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia* 

b. Sebagai sumber listrik dalam sistem kelistrikan kendaraan 

c. Pelengkap dalam sistem kendaraan 

d. Membangkitkan arus listrik dalam kendaraan 

e. Alat bantu dalam menghidupkan kendaraan 

32. Yoke dalam sistem starter berfungsi sebagai. . . 

a. Tempat pole core yang dikaitkan ke sekrup* 

b. Meneruskan arus dari field coil ke armature  langsung ke massa melalui 

komutator 

c. Sebagai pembangkit medan magnet 

d. Merubah energi listrik menjadi mekanik 

e. Melepas dan menghubungkan gigi pinion ke ring gear 

33. Komponen sistem starter yang berfungsi menurunkan putaran menjadi 1/3 sampai 1/4 

adalah. . . 

a. Reduction gear* 

b. Starter clutch 

c. Pinion gear 

d. Ring gear 

e. Armature 

34. Alat yang digunakan untuk memeriksa hubungan brush holder  adalah. . . 

a. Feeler gauge 

b. Sketmatch 

c. Ohm meter* 

d. Volt meter 

e. Ampere meter 
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35. Perhatikan gambar aliran arus di bawah ini. 

Berikut merupakan cara kerja sistem starter pada posisi. . . 

a. Kunci kontak pada posisi “ST” 

b. Pinion gear dan ring gear berhubungan* 

c. Kunci kontak pada posisi “ON” 

d. Pinion gear dan ring gear terlepas 

e. Kunci kontak pada posisi “IG 

36. Perhatikan gambar berikut. 

 
Pemeriksaan yang dilakukan pada gambar diatas adalah. . . 

a. Pemeriksaan komutator tidak berhubungan dengan massa* 

b. Pemeriksaan komutator dari sirkuit yang terbuka 

c. Pemeriksaan tegangan komutator 

d. Pemeriksaan hambatan komutator 

e. Pemeriksaan arus komutator 

37. Perhatikan gambar berikut. 

 
Bila hasil pengukuran pada gambar diatas adalah 9 mm, maka. . . 

a. Brush layak digunakan 

b. Brush boleh digunakan 

c. Panjang brush di atas harga minimum 

d. Panjang brush di bawah harga standar* 

e. Panjang brush memenuhi starndar 

38. Yang berfungsi membangkitkan medan magnet adalah 

a. Field coil* 

b. Magnetic switch 

c. Brush 

d. Yoke 

e. Pole core 
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39. Perhatikan gambar berikut. 

 
Pemeriksaan yang dilakukan pada gambar adalah. . . 

a. Pemeriksaan sirkuit terbuka pull-in coil 

b. Pemeriksaan sirkuit tertutup pull-in coil 

c. Pemeriksaan sirkuit terbuka hold in coil* 

d. Pemeriksaan sirkuit tertutup hold-in coil 

e. Pemeriksaan sirkuit terbuka hold-in coil dan pull-in coil. 

40. Pada saat pengetesan hold-in coil dengan menggunakan baterai, peristiwa yang terjadi 

adalah. . . 

a. Pinion gear bergerak keluar 

b. Pinion gear tertahan diluar* 

c. Pinion gear tertahan di dalam 

d. Pinion gear bergerak kedalam 

e. Pinion gear berputar 
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Lampiran 22. Kunci Jawaban Soal Pretest dan Posttest 

1. E  11.A  21.B  31.A      

2. B  12.D  22.C  32.A     

3. B  13.D  23.A  33.A     

4. C  14.A  24.A  34.C     

5. A  15.B  25.A  35.B     

6. B  16.B  26.B  36.A     

7. B  17.A  27.C  37.D    

8. A  18.A  28.A  38.A     

9. C  19.A  29.C  39.C      

10. A  20.C  30.C  40.B 
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Lampiran 23. Instrumen Unjuk Kerja Praktek Motor Starter 

INSTRUMEN UNJUK KERJA  

PRAKTIK SISTEM STARTER REDUKSI 

 

Penilai   : 

Sekolah  : SMK Palapa Semarang Kelas XI TOKR 

Pengantar : Instrumen ini digunakan untuk menguji unjuk kerja pada Praktik Pengenalan, 

Pemeriksaan, Pengukuran dan Pengetesan Sistem Starter Reduksi 

Alokasi waktu  : 30 menit 

Petunjuk Pengisian :  

1. Berilah penilaian dengan cara memberi tanda centang (√) pada 

setiap indikator langkah kerja 

2.  B  = Bisa 

TB =Tidak bisa 

3. Jika bapak menganggap perlu ada saran, berikan saran pada bagian 

saran 
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Nama siswa  : 

Kelas  : 

No. absen : 

 

No Kegiatan Langkah kerja 
Cek 

B TB 

1 
Pengenalan nama komponen 

dan fungi sistem starter 

a. Menyebutkan nama dan komponen 

sistem starter 
  

b. Menyebutkan fungsi komponen dari 

sistem starter 

  

2 
Pengenalan nama komponen 

dan fungsi motor starter  

a. Yoke dan pole core 

1. Nama 

  

2. Fungsi   

b. Field coil 

1. Nama 

  

2. Fungsi   

c. Armature 

1. Nama 

  

2. Fungsi   

d. Brush 

1. Nama 

  

2. Fungsi   

e. Starter Clutch 

1. Nama 

  

2. Fungsi   

f. Magnetic switch 

1. Nama 

  

2. Fungsi   

g. Pinion Gear 

1. Nama 

  

2. Fungsi   

h. Reduction gear 

1. Nama 

  

2. Fungsi   

3 Membongkar motor starter 
Dapat melakukan pembongkaran motor 

starter dengan benar dan sesuai prosedur 

  

4 

Pemeriksaan dan 

pengukuran komponen 

motor starter 

a. Armature 

1. Periksa komutator tidak 

berhubungan dengan massa 

  

2. Periksa komutator dari 

kemungkinan sirkuit terbuka 

  

3. Pengukuran diameter komutator   

4. Pemeriksaan kedalaman segmen   

b. Field coil 

1. Pemeriksaan field coil dari sirkuit 

terbuka 
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2. Permeriksaan bahwa field coil 

tidak berhubungan dengan massa 

  

c. Brush 

1. Pengukuran panjang brush 

  

2. Pemeriksaan isolasi brush holder   

d. Clutch dan roda gigi 

1. Pemeriksaan roda gigi 

  

2. Pemeriksaan kopling   

e. Magnetic switch 

1. Lakukan pemeriksaan pada sirkuit 

terbuka pull-in coil 

  

2. Lakukan pemeriksaan pada sirkuit 

terbuka hold-in coil 

  

f. Bantalan 

1. Periksa bantalan 

  

5 Pengetesan motor starter 

a. Tes pull-in coil   

b. Tes hold-in coil   

c. Tes kembalinya pinion   

d. Tes tanpa beban   

6 Merakit Motor Starter 
Dapat merakit motor starter dengan benar 

dan sesuai prosedur  

  

Jumlah Skor  

Keterangan : 

......................................................................................................................................................

...................................................................... 

Penilaian: 

         B = Bisa       Point :    B   = 2 

       TB = Tidak Bisa        TB   = 0 

 
 

 
 × 100 

Keterangan : 

n     = Jumlah nilai/skor yang diperoleh 

N    = Jumlah seluruh nilai/ nilai maksimum 

%    = Prosentase 

 

 

 

 

NILAI : 
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Lampiran 24. Data Nilai Pretest Kelas Eksperimen dan Kontrol 
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Lampiran 25. Data Nilai Post-Test Kelas Eksperimen dan Kontrol 
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Lampiran 26. Uji Gain Kelas Kontrol 
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Lampiran 27. Uji Gain Kelas Eksperimen 
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Lampiran 28. Normalitas Pretest Kontrol 
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Lampiran 29. Normalitas Pretest Eksperimen 
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Lampiran 30. Normalitas Post-Test Kontrol 

 



145 

 

 

 

Lampiran 31. Normalitas Post-Test Eksperimen 

 



146 

 

 

 

Lampiran 32. Homogenitas Pre-Test 
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Lampiran 33. Uji Homogenitas Pre-Test Kelas Eksperimen dan Kontrol 
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Lampiran 34. Homogenitas Post-Test 
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Lampiran 35. Uji Homogenitas Post-Test Kelas Eksperimen dan Kontrol 
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Lampiran 36. Uji Perbedaan Rata-Rata Uji-T Pretest 
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Lampiran 37. Uji Perbedaan Rata-Rata Uji-T Post-Test 
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Lampiran 38. Nilai Unjuk Kerja Kelas Eksperimen dan Kontrol 
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Lampiran 39. Silabus 

SILABUS 

 

NAMA SEKOLAH : SMK Palapa Semarang 

BIDANG KEAHLIAN : Teknologi dan Rekayasa 

PROGRAM KEAHLIAN : Teknik Otomotif 

KOMPETENSI KEAHLIAN : Teknik Kendaraan Ringan  

KELAS : XI 

SEMESTER : 3 (empat) 

STANDAR KOMPETENSI : Memahami dan Memelihara Sistem Starter  

KODE KOMPETENSI : 020.KK.018 

ALOKASI WAKTU : 16 x 40 

 

KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 
KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 

TM PS PI 

1. Memahami 

Sistem Starter 

2. Memelihara 

Sistem Starter 

 

 Dapat mengetahui nama dan 

fungsi komponen sistem starter 

 Dapat melakukan pembongkaran 

dan perakitan motor starter 

 Dapat melakukan pemeriksaan 

dan pengukuran pada motor 

starter 

 Dapat melakukan pengetesan 

pada motor starter 

 Mengidentifikasi nama 

dan fungsi komponen 

sistem starter 

 Pemeriksaan dan 

pengukuran pada 

komponen-komponen 

motor starter 

 Pembongkaran dan 

perakitan motor starter 

 Pengetesan motor 

starter 

 Mengidentifikasi komponen-

komponen sistem starter. 

 Mempelajari cara pemeriksaan, 

pengukuran, dan pengetesan 

komponen motor starter melalui 

buku manual. 

 Melakukan pemeriksaan, 

pengukuran, dan pengetesan pada  

komponen-komponen motor starter. 

 Memperbaiki komponen-komponen 

motor starter 

 

Test tertulis 

 

Praktik 

2 6 

(12) 

12 

(48) 
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Lampiran 40. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Sekolah :  SMK Palapa Semarang 

Mata Pelajaran :  Kompetensi Keahlian 

Kelas / Semester :  XI / semester 3 

Pertemuan ke :  1 

Alokasi Waktu :  4 Jam Pelajaran 

Standar Kompetensi :  Memahami dan memelihara sistem starter 

Kode Standar Kompetensi :   

Kompetensi Dasar :  Memahami dan memelihara sistem starter 

Indikator                        : - Dapat mengetahui nama dan fungsi komponen sistem starter 

- Dapat melakukan pembongkaran dan perakitan motor starter 

- Dapat melakukan pemeriksaan dan pengukuran pada motor starter 

   - Dapat melakukan pengetesan pada motor starter 

                                        

I. Tujuan Pembelajaran 

Pada akhir pembelajaran peserta dapat : 

1. Siswa dapat mengetahui nama dan fungsi komponen sistem starter 

2. Siswa dapat melakukan pembongkaran dan perakitan motor starter 

3. Siswa dapat melakukan pemeriksaan dan pengukuran komponen pada motor starter 

4. Siswa dapat melakukan pengetesan pada motor starter 

  

II. Materi Ajar  

1. Mempelajari nama dan fungsi komponen sistem starter melalui video pembelajaran 

2. Mempelajari cara kerja sistem starter melalui penggalian informasi melalui video 

pembelajaran 

3. Mempelajari tahap pembongkaran dan perakitan dengan benar 

4. Mempelajari cara pemeriksaan dan pengukuran komponen pada motor starter 

5. Mempelajari cara pengetesan pada motor starter 

 

III. Metode Pembelajaran 

1.  Media Video  

2.  Tanya jawab 

 

IV. Kegiatan  Pembelajaran 

 

 Kegiatan Awal : (20 menit) 

1.  Mempersiapkan alat-alat yang hendak digunakan dalam pembelajaran  

2. Mengkondisikan siswa supaya siap menerima pembelajaran 

 

 Kegiatan Inti : ( 2 x 60 menit) 

1. Mempelajari nama komponen – komponen sistem starter dan fungsinya 

2. Mempelajari cara kerja sistem starter melalui penggalian informasi video 

pembelajaran 

3. Mempelajari tahap pembongkaran dan perakitan dengan benar 
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4. Mempelajari cara pemeriksaan dan pengukuran komponen pada motor starter 

5. Mempelajari cara pengetesan pada motor starter 

 

 Kegiatan Akhir (20 menit) 

 Menyimpulkan materi ajar tentang sistem starter dan komponennya 

 

V. Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

 

1.  Alat dan Bahan 

1.1. Laptop 

1.2. LCD 

1.3. Speaker (pengeras suara) 

1.4. video pembelajaran sistem starter reduksi 

 

2.  Sumber Belajar 

2.1. Video Pembelajaran 

 

VI. Penilaian 

Tes tertulis 

 

 

Semarang, 15 Oktober 2015 

      Mengetahui,       

   Kepala Sekolah      Guru / Instruktur 

 

 

 

 

Soejadmoko, S.Pd.      Dimas Bayu, S.Pd. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Sekolah :  SMK Palapa Semarang 

Mata Pelajaran :  Kompetensi Keahlian 

Kelas / Semester :  XI / semester 3 

Pertemuan ke :  2 

Alokasi Waktu :  4 Jam Pelajaran 

Standar Kompetensi :  Memperbaiki dan memelihara sistem starter 

Kode Standar Kompetensi :   

Kompetensi Dasar :  Memahami dan memelihara sistem starter 

Indikator                : - Melakukan praktek yang dilaksanakan sesuai dengan 

SOP dan K3 

                              

I. Tujuan Pembelajaran 

Pada akhir pembelajaran peserta dapat : 

 

1. Siswa dapat mengetahui nama dan fungsi komponen – komponen sistem starter 

2. Siswa dapat melakukan pembongkaran dan perakitan motor starter 

3. Siswa dapat melakukan pemeriksaan dan pengukuran komponen pada motor starter 

sesuai SOP 

4. Siswa dapat melakukan pengetesan pada motor starter 

5. Siswa dapat melakukan praktik motor starter dengan benar sesuai dengan SOP 

 

II. Materi Ajar  

1. Mempelajari nama komponen dan fungsi komponen dari sistem pengisian melalui 

video pembelajaran 

2. Mempelajari prinsip kerja sistem pengisian melalui penggalian informasi pada video 

pembelajaran. 

3.  Mempelajari jenis dan konstruksi sistem pengisian dan komponennya melalui 

penggalian informasi pada video pembelajaran. 

 

III. Metode Pembelajaran 

 1. Praktik 

 2. Tanya jawab 

 

IV. Kegiatan  Pembelajaran 

 

 Kegiatan Awal : (15 menit) 

1. Berdoa kepada Tuhan YME  

2. Mempersiapkan alat dan bahan sebelum praktek dimulai 

 

 Kegiatan Inti : (2 x 65 menit) 

1. Melakukan praktek dengan mengacu pada pengenalan nama dan fungsi komponen 

pada sistem starter 

2. melakukan pembongkaran dan perakitan pada motor starterMempelajari prinsip 

kerja sistem pengisian melalui penggalian informasi pada buku manual 
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3. Melakukan pemeriksaan dan pengukuran pada komponen motor starter 

4. Melakukan pengetesan pada motor starter 

5.   Menilai hasil praktek 

 

 Kegiatan Akhir (15 menit) 

 Mereview kembali kesalahan dalam praktek dan memberikan kebenarannya 

 

V. Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

 

1.  Alat dan Bahan 

1.1. Baterai 

1.2. Jangka Sorong 

1.3. Motor Starter 

1.4. Multi Tester 

1.5. Kabel 

 1.6. Toolset 

 

2.  Sumber Belajar 

2.1. Video pembelajaran 

 

VI. Penilaian 

Tes praktek (Daftar Cek List) terlampir 

 

 

 

 

 

Semarang, 22 Oktober 2015 

      Mengetahui,       

   Kepala Sekolah      Guru / Instruktur 

 

 

 

 

Soejadmoko, S.Pd.      Dimas Bayu, S.Pd. 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP) 

 

Nama Sekolah :  SMK Palapa Semarang 

Mata Pelajaran :  Kompetensi Keahlian 

Kelas / Semester :  XI / semester 3 

Pertemuan ke :  1 

Alokasi Waktu :  4 Jam Pelajaran 

Standar Kompetensi :  Memahami dan memelihara sistem starter 

Kode Standar Kompetensi :   

Kompetensi Dasar :  Memahami dan memelihara sistem starter 

Indikator                        : - Dapat mengetahui nama dan fungsi komponen sistem starter 

- Dapat melakukan pembongkaran dan perakitan motor starter 

- Dapat melakukan pemeriksaan dan pengukuran pada motor starter 

   - Dapat melakukan pengetesan pada motor starter 

                                          

   

I. Tujuan Pembelajaran 

Pada akhir pembelajaran peserta dapat : 

 

1. Siswa dapat mengetahui nama dan fungsi komponen sistem starter 

2. Siswa dapat melakukan pembongkaran dan perakitan motor starter 

3. Siswa dapat melakukan pemeriksaan dan pengukuran komponen pada motor starter 

4. Siswa dapat melakukan pengetesan pada motor starter 

  

II. Materi Ajar  

1. Mempelajari nama dan fungsi komponen sistem starter melalui buku manual 

2. Mempelajari cara kerja sistem starter melalui penggalian informasi melalui buku 

manual 

3. Mempelajari tahap pembongkaran dan perakitan dengan benar 

4. Mempelajari cara pemeriksaan dan pengukuran komponen pada motor starter 

5. Mempelajari cara pengetesan pada motor starter 

 

III. Metode Pembelajaran 

1.  Ceramah 

2.  Tanya jawab 

 

IV. Kegiatan  Pembelajaran 

 

 Kegiatan Awal : (20 menit) 

1. Mempersiapkan alat-alat yang hendak digunakan dalam pembelajaran  

2. Mengkondisikan siswa supaya siap menerima pembelajaran 

 

 Kegiatan Inti : ( 2 x 60 menit) 

1. Mempelajari nama komponen – komponen sistem starter dan fungsinya 

2. Mempelajari cara kerja sistem starter melalui penggalian informasi video 

pembelajaran 

3. Mempelajari tahap pembongkaran dan perakitan dengan benar 
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4. Mempelajari cara pemeriksaan dan pengukuran komponen pada motor starter 

5. Mempelajari cara pengetesan pada motor starter 

 

 Kegiatan Akhir (20 menit) 

 Menyimpulkan materi ajar tentang sistem starter dan komponennya 

 

V. Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

 

1.  Alat dan Bahan 

1.1. Motor starter 

 

2.  Sumber Belajar 

2.1. Instruction Manual (New Step) Toyota 

2.2. Artikel Toyota 

 

VI. Penilaian 

Tes tertulis 

 

 

Semarang, 21 Oktober 2015 

      Mengetahui,       

   Kepala Sekolah      Guru / Instruktur 

 

 

 

 

Soejadmoko, S.Pd.      Dimas Bayu, S.Pd. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Sekolah :  SMK Palapa Semarang 

Mata Pelajaran :  Kompetensi Keahlian 

Kelas / Semester :  XI / semester 3 

Pertemuan ke :  2 

Alokasi Waktu :  4 Jam Pelajaran 

Standar Kompetensi :  Memperbaiki sistem starter dan pengisian 

Kode Standar Kompetensi :   

Kompetensi Dasar :  Memahami dan memelihara sistem starter 

Indikator                : - Melakukan praktek yang dilaksanakan sesuai dengan 

SOP dan K3                                          

   

I. Tujuan Pembelajaran 

Pada akhir pembelajaran peserta dapat : 

 

1.  Siswa dapat mengetahui nama dan fungsi komponen – komponen sistem starter 

2. Siswa dapat melakukan pembongkaran dan perakitan motor starter 

3. Siswa dapat melakukan pemeriksaan dan pengukuran komponen pada motor starter 

sesuai SOP 

4. Siswa dapat melakukan pengetesan pada motor starter 

5. Siswa dapat melakukan praktik motor starter dengan benar sesuai dengan SOP  

II. Materi Ajar  

1. Mempelajari nama komponen dan fungsi komponen dari sistem pengisian melalui 

penggalian informasi pada buku manual 

2. Mempelajari prinsip kerja sistem pengisian melalui penggalian informasi pada buku 

manual.  

3. Mempelajari jenis dan konstruksi sistem pengisian dan komponennya melalui 

penggalian informasi pada buku manual. 

 

III. Metode Pembelajaran 

1. Praktik 

2. Tanya jawab 

 

IV. Kegiatan  Pembelajaran 

 

 Kegiatan Awal : (15 menit) 

1. Berdoa kepada Tuhan YME  

2. Mempersiapkan alat dan bahan sebelum praktek dimulai 

 

 Kegiatan Inti : (2 x 65 menit) 

 1. Melakukan praktek dengan mengacu pada pengenalan nama dan fungsi komponen 

pada sistem starter 

2. melakukan pembongkaran dan perakitan pada motor starterMempelajari prinsip 

kerja sistem pengisian melalui penggalian informasi pada buku manual 

3.   Melakukan pemeriksaan dan pengukuran pada komponen motor starter 
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4. Melakukan pengetesan pada motor starter 

5.  Menilai hasil praktek 

 

 Kegiatan Akhir (15 menit) 

1. Mereview kembali kesalahan dalam praktek dan memberikan kebenarannya 

 

 

 

V. Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

 

1.  Alat dan Bahan 

1.1. Baterai 

1.2. Jangka Sorong 

1.3. Motor Starter 

1.4. Multi Tester 

1.5. Kabel 

 1.6. Toolset 

 

2.  Sumber Belajar 

2.1. Instruction Manual (New Step) Toyota 

2.2. Artikel Toyota 

VI. Penilaian 

 Tes praktek (Daftar Cek List) terlampir 

 

 

 

 

Semarang, 28 Oktober 2015 

      Mengetahui,       

   Kepala Sekolah      Guru / Instruktur 

 

 

 

 

Soejadmoko, S.Pd.      Dimas Bayu, S.Pd. 
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Lampiran 41. Foto Dokumentasi 

1. Foto suasana saat pretest kelas kontrol 

 

2. Foto suasana saat pretest kelas eksperimen 

 

3. Foto suasana pada saat post-test kelas kontrol 
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4. Foto suasana saat post-test kelas eksperimen 

 

5. Foto saat pembelajaran kelas kontrol 
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6. Foto saat pembelajaran kelas eksperimen 

 

 

7. Foto saat tes unjuk kerja kelas kontrol 

 

8. Foto saat tes unjuk kerja kelas eksperimen 

 


