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ABSTRAK 
 
Sulistiyo, Nanang Roby. 2016. Penerapan Alat Peraga Sistem Power Window 

Berbasis Light Emitting Diode Untuk Meningkatkan Pemahaman Pada 

Kompetensi Memahami Sistem Power Window. Skripsi. Jurusan Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dr. Hadromi, S.Pd, M.T. 

 

Kata kunci : alat peraga, sistem power window berbasis LED, peningkatan 

pemahaman 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan alat peraga 

sistem power window berbasis LED sebagai media pembelajaran, mengetahui 

peningkatan pemahaman peserta didik pada kompetensi dasar memahami sistem 

power window yang menggunakan dan tanpa menggunakan alat peraga sistem 

power window berbasis LED pada pembelajaran, serta mengetahui pengaruh 

penerapan alat peraga terhadap pemahaman peserta didik. 

Metode penelitian ini menggunakan Metode Eksperimen. Desain 

penelitian yaitu True Experimental Design dengan bentuk desain Pretest Posttest 
Control Group Design. Analisis data hasil belajar dilakukan dengan cara 

membandingkan peningkatan pemahaman peserta didik sebelum dan sesudah 

pembelajaran menggunakan alat peraga sistem power window berbasis LED dan 

yang tidak menggunakan alat peraga tersebut. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat peraga sistem power window 
berbasis LED sangat valid dengan hasil analisis data penilaian dari validator ahli 

media berskor total 266. Alat peraga sistem power window berbasis LED juga 

efektif untuk diterapkan sebagai media pembelajaran dengan rata – rata 

peningkatan hasil belajar peserta didik kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

kelas kontrol. Peningkatan rata – rata kelas eksperimen sebesar 44,69 % dan kelas 

kontrol sebesar 29,93 %. Hal ini membuktikan kebenaran hipotesis bahwa 

pemahaman peserta didik pada kompetensi dasar memahami sistem power 
window yang menggunakan alat peraga sistem power window berbasis LED 

meningkat lebih tinggi daripada peserta didik yang tidak menggunakan alat peraga 

tersebut. Kemudian hasil analisis regresi didapatkan persamaan regresi Y = 18,26 

+ 1,03X dan Freg = 56,32 > Ftabel = 4,21. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh 

yang posistif antara penerapan alat peraga sistem power window berbasis LED 

terhadap pemahaman kompetensi peserta didik. Dan koefisien determinasi 

menunjukkan angka 0,676 sehingga dapat dikatakan alat peraga memberikan 

peran pengaruh rata – rata hasil belajar peserta didik sebesar 67,6 %. 

Saran untuk peneliti lain yaitu alat peraga sistem power window berbasis 

LED perlu dikembangkan lagi, karena alat peraga yang diproduksi hanya 

menerapkan sistem dua pintu pada bagian depan dan visualisasi aliran listrik 

melalui LED hanya satu pintu pada pengemudi sehingga perlu penambahan dua 

sistem bagian belakang dan tiga sistem visualisasi aliran listrik pada pintu 

penumpang. Dan untuk pendidik disarankan mengadopsi, memproduksi, dan 

menerapkan secara masal alat peraga sistem power window berbasis LED ini pada 

kompetensi dasar memahami sistem power window saat pembelajaran karena alat 

peraga ini terbukti layak dan dapat meningkatkan kompetensi peserta didik dalam 

memahami sistem power window. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia semakin pesat, berbagai 

upaya pembaruan dilakukan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. Untuk 

meningkatkan mutu pendidikan diperlukan berbagai terobosan, baik dalam 

pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, dan penyediaan sarana 

prasarana pendidikan. Untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, maka 

pendidik dituntut untuk membuat pembelajaran menjadi lebih inovatif dengan 

tujuan untuk memotivasi peserta didik agar dapat belajar secara optimal, baik 

dalam belajar mandiri maupun dalam pembelajaran di kelas. 

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 19 ayat 1 

mengenai Standar Proses, yang menyatakan bahwa proses pembelajaran pada 

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Berdasarkan 

peraturan tersebut pendidik dituntut untuk mengembangkan proses pembelajaran 

secara inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan agar peserta didik dapat 

terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat mengembangkan 

minat, bakat, dan kemampuan setiap peserta didik. 
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Proses pembelajaran juga merupakan suatu proses komunikasi antara 

pendidik dan peserta didik. Namun proses komunikasi tersebut tidak selamanya 

dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang 

salah. Dengan pemahaman yang salah, maka proses pembelajaran sering tidak 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu agar proses pembelajaran 

dapat mencapai tujuan, maka perlu dilakukan komunikasi yang baik secara 

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Keberhasilan dalam tujuan 

pembelajaran tidak hanya bergantung pada potensi peserta didik saja, akan tetapi 

mencakup beberapa faktor yang diantaranya adalah faktor pendidik, fasilitas, 

lingkungan, metode pembelajaran, serta media yang digunakan. 

Berdasarkan hasil observasi di SMK Ma’arif NU 1 Semarang, nilai rata – 

rata hasil belajar peserta didik pada kompetensi dasar memahami sistem power 

window masih menunjukkan angka di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang sebesar 75. Nilai rata – rata untuk kelas XI Teknik Kendaraan Ringan 1 dan 

2 pada tahun ajaran 2014/2015 masing – masing sebesar 70,97 dan 69,43. Dari 

rata – rata nilai hasil belajar ini, mengindikasikan bahwa pemahaman kompetensi 

peserta didik  tentang sistem power window rendah. 

Observasi lanjutan dilakukan dengan memberikan angket kepada 

pendidik yang mengampu Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan sebagai 

upaya identifikasi ketidaktuntasan hasil belajar peserta didik pada kompetensi 

dasar memahami sistem power window. Dari hasil angket observasi, menunjukkan 

tingkat kompleksitas/kerumitan kompetensi sebesar 75 % dan tingkat ketersediaan 

sumber daya pendukung sebesar 40 %. Dari masing – masing presentase tersebut, 
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tingkat kompleksitas/kerumitan menunjukkan kategori tinggi dan tingkat sumber 

daya pendukung menunjukkan kategori lemah. 

Faktor yang menyebabkan materi sistem power window sulit dipahami 

adalah sistem power window merupakan materi yang kompleks dan rumit serta 

menuntut peserta didik cermat, kreatif, dan inovatif dalam memahaminya. 

Sehingga faktor tersebut mungkin menjadi penyebab hasil belajar peserta didik 

rendah. Pada kriteria tingkat ketersediaan sumber daya, menunjukkan perlu 

adanya media pembelajaran sistem power window untuk menunjang pembelajaran 

dan menambah perlengkapan pada laboratorium. Dan pada kolom kritik dan saran 

yang diisi oleh pendidik, juga menunjukkan karena tidak ada media maka perlu 

dibuat alat peraga sistem power window. Hal ini dapat diartikan bahwa belum 

pernah diterapkan alat peraga dalam pembelajaran sistem power window karena 

keterbatasan sarana pendukung pada SMK Ma’arif NU 1 Semarang. Karena 

keterbatasan ini, maka dalam menyampaikan materi pendidik hanya menggunakan 

bantuan power point dan ceramah. Keefektifan pembelajaran seperti ini dapat 

dikatakan rendah, hal ini terbukti dari nilai rata – rata hasil belajar peserta didik 

pada kompetensi ini masih rendah dan di bawah KKM. 

Dari data observasi tersebut, menunjukkan perlu adanya media yang 

dapat menyampaikan informasi materi sehingga mempermudah peserta didik 

dalam memahami materi sistem power window. Dalam hal ini media yang dapat 

membantu adalah alat peraga. Menurut Sudjana dan Rivai (2013: 9) bahwa proses 

pengajaran akan lebih efektif apabila obyek dan kejadian yang menjadi bahan 

pengajaran dapat divisualisasikan secara realistik menyerupai keadaan yang 

sebenarnya, namun tidaklah berarti bahwa media harus selalu menyerupai 
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keadaan yang sebenarnya. Dengan adanya alat peraga maka peserta didik dapat 

belajar dengan melihat dan melakukan secara langsung komponen sistem power 

window dan fungsinya, cara kerja sistem, serta merangkai sistem sehingga 

mempermudah peserta didik dalam memahami materi. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, sebagai upaya mengatasi kelemahan 

pada pembelajaran maka peneliti tertarik untuk melakukan eksperimen dengan 

mengambil judul penelitian “Penerapan Alat Peraga Sistem Power Window 

Berbasis Light Emitting Diode Untuk Meningkatkan Pemahaman Pada 

Kompetensi Dasar Memahami Sistem Power Window”. Dengan harapan 

keberadaan alat peraga tersebut mampu memperagakan kondisi nyata sehingga 

dapat mempermudah pemahaman dan meningkatkan kompetensi peserta didik. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Nilai rata – rata hasil belajar peserta didik masih di bawah nilai KKM. 

2. Kompetensi sistem power window dianggap sebagai kompetensi yang sulit 

untuk dipahami oleh peserta didik karena tingkat kompleksitas/kerumitan 

materi yang tinggi. 

3. Belum adanya alat peraga sistem power window sebagai media pembelajaran 

yang dapat menyampaikan informasi dan mampu memperagakan kondisi 

nyata dalam pembelajaran. 

4. Penyampaian materi oleh pendidik hanya menggunakan bantuan power point 

saja. 



5 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Alat peraga yang dibuat adalah alat peraga sistem power window berbasis 

LED dengan menerapkan sistem kerja 2 pintu kendaraan pada bagian depan. 

2. Alat peraga sistem power window yang dibuat adalah sistem power window 

dengan tipe lengan X. 

3. Alat peraga diuji kelayakannya oleh ahli media sebelum diterapkan pada 

pembelajaran. 

4. Pembelajaran yang diteliti adalah kompetensi dasar memahami sistem power 

window. 

5. Obyek yang diteliti adalah peserta didik kelas XI Program Keahlian Teknik 

Kendaraan Ringan SMK Ma’arif NU 1 Semarang. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kelayakan alat peraga sistem power window berbasis LED 

sebelum diterapkan dalam pembelajaran pada kompetensi dasar memahami 

sistem power window? 

2. Bagaimana peningkatan pemahaman peserta didik pada kompetensi 

memahami sistem power window setelah diterapkan alat peraga sistem power 

window berbasis LED pada pembelajaran? 
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3. Apakah terdapat pengaruh penerapan alat peraga sistem power window 

berbasis LED terhadap pemahaman peserta didik pada kompetensi 

memahami sistem power window? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kelayakan alat peraga sistem power window berbasis LED 

sebagai media pembelajaran. 

2. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta didik pada kompetensi 

dasar memahami sistem power window yang menggunakan dan tanpa 

menggunakan alat peraga sistem power window berbasis LED pada 

pembelajaran. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan alat peraga sistem power window 

terhadap pemahaman peserta didik pada kompetensi memahami sistem power 

window. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Dapat meningkatkan pemahaman peserta didik pada kompetensi dasar 

memahami sistem power window secara visual. 

b. Dapat mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi sistem power 

window yang bersifat melihat dan melakukan. 
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2. Manfaat Praktis : 

a. Dapat menunjang pembelajaran dan memotivasi peserta didik dalam belajar 

tentang konsep dasar sistem power window. 

b. Dapat menambah kelengkapan alat peraga pada laboratorium kelistrikan di 

SMK Ma’arif NU 1 Semarang khususnya tentang sistem power window. 

c. Dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman peneliti pada 

khususnya dan pembaca pada umumnya, dalam mengembangkan media 

pembelajaran berupa alat peraga sistem power window. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Menurut Pasaribu (dalam Sanjoyo dan Karnowo, 2011: 41), belajar 

adalah proses perubahan dalam kegiatan, reaksi terhadap lingkungan, perubahan 

tersebut tidak dapat disebut belajar apabila disebabkan oleh pertumbuhan atau 

keadaan sementara seseorang seperti kelelahan atau disebabkan obat -obatan. 

Kemudian menurut Natawidjaja (1978: 16) menyatakan bahwa perbuatan belajar 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku manusia (individu) yang terjadi secara 

sadar dan disengaja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu perubahan tingkah dan laku pada diri seseorang yang disebabkan karena 

adanya pengalaman. 

Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai 

bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku, 

keterampilan, daya reaksi, daya penerimaan, serta aspek – aspek lain yang ada 

pada diri individu. Belajar dapat dilakukan kepada siapa saja, belajar terhadap 

lingkungan ataupun belajar dari individu ke individu. Belajar juga tidak mengenal 

pembatasan waktu dan tempat, oleh karena itu belajar dapat dilakukan kapan saja 

dan dimana saja. 
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b. Ciri – Ciri Belajar 

Menurut pendapat Baharudin dan Wahyuni (2008: 15 - 16) ciri – ciri 

belajar adalah (1) Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku (change 

behavior). (2) Perubahan tingkah laku relatif permanen. (3) Perubahan tingkah 

laku tidak harus segera dapat diamati pada proses belajar sedang berlangsung, 

perubahan perilaku tersubut bersifat potensial. (4) Perubahan tingkah laku 

merupakan hasil latihan atau pengalaman. (5) Pengalaman atau latihan itu dapat 

memberi penguatan. 

c. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Berhasil dan tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa 

faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu berasal dari dalam diri 

orang yang belajar dan ada pula dari luar dirinya (Dalyono, 1997: 55). 

Adapun menurut Rifa’i dan Anni (2012: 80 - 81) faktor – faktor yang 

memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal 

dan eksternal peserta didik. Kondisi internal mencakup kondisi fisik seperti 

kesehatan organ tubuh, kondisi psikis seperti kemampuan intelektual, emosioanal, 

dan kondisi sosial seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Oleh 

karena itu kesempurnaan dan kualitas kondisi internal yang dimiliki oleh peserta 

didik akan berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar. Beberapa 

faktor eksternal seperti variasi dan kesulitan materi belajar (stimulus) yang 

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

belajar masyarakat juga akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil belajar. 
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Jadi untuk mencapai hasil belajar sebagaimana yang diharapkan, maka 

perlu memperhatikan berbagai faktor yang meliputi faktor internal maupun faktor 

eksternal yang mempengaruhi proses belajar. 

2. Kompetensi 

Menurut Hall dan Jones (dalam Muslich, 2009: 15) kompetensi adalah 

pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu kemampuan tertentu secara 

bulat yang merupakan perpaduan antara pengetahuan dan kemampuan yang dapat 

diamati dan diukur. Begitu pula Yamin (2009: 126) menyatakan bahwa 

kompetensi adalah kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada 

tahap pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berdasarkan beberapa pendapat 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah ukuran kemampuan 

atas pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai dalam melaksanakan 

sesuatu. Maka untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai 

pengakuan prestasi belajar atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan perlu 

dilakukan evaluasi setelah pembelajaran. 

3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Kustiono (2010: 4) mengartikan media pembelajaran adalah setiap alat 

baik hardware maupun software sebagai media komunikasi untuk memberikan 

kejelasan informasi. Lebih lanjut pendapat Munadi (2013: 7 - 8), media 

pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan 

dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar 

mengajar secara efisien dan efektif. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi 

oleh pendidik kepada peserta didik dalam proses pembelajaran dengan maksud 

pembelajaran dapat lebih efektif dan efisien. 

b. Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Musfiqon (2015: 35) fungsi media pembelajaran secara lebih 

rinci dan utuh yaitu untuk : (1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

pembelajaran. (2) Meningkatkan gairah belajar siswa. (3) Meningkatkan minat 

dan motivasi belajar. (4) Menjadikan siswa berinteraksi langsung dengan 

kenyataan. (5) Mengatasi modalitas belajar siswa yang beragam. (6) 

Mengefektifkan proses komunikasi dalam pembelajaran. (7) Meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

c. Jenis – Jenis Media Pembelajaran 

Media dalam proses pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi empat 

kelompok besar, yakni media audio, media visual, media audio visual, dan 

multimedia (Munadi, 2013: 54). 

1) Media audio  

Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran 

dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Jenis – jenis media 

yang termasuk media ini adalah program radio dan program media rekam yang 

disalurkan melalui alat perekam seperti phonograph record, tape recorder, dan 

compact disk. 
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2) Media visual 

Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan. 

Jenis media visual adalah buku, majalah, koran, modul, komik, poster, atlas, dan 

overhead projector (OHP). 

3) Media audio visual 

Media audio visual adalah media yang melibatkan indera pendengaran 

dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Jenis media ini seperti film, video, 

dan televisi. 

4) Multimedia 

Multimedia yakni media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah 

proses pembelajaran. Termasuk dalam media ini adalah segala sesuatu yang 

memberikan pengalaman seperti komputer, internet, karyawisata, dan bermain 

peran pada forum teater. 

d. Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Arsyad (2014: 29 - 30) beberapa manfaat praktis dari 

penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar adalah : 

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dengan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar 

mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 
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4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa – peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. 

e. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Hakekat dari pemilihan media adalah dengan mempertimbangkan 

optimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran. Tidak ada ketentuan baku dalam 

memilih media. Tidak ada media paling bagus dan paling jelek. Media yang bagus 

adalah media yang dapat mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Media 

yang berbasis teknologi canggih tidak mesti efektif dan efisien dalam 

merealisasikan tujuan pembelajaran. Begitu juga media yang tradisional dan 

sederhana belum tentu selalu jelek dan tidak bisa mendukung pencapaian tujuan 

pembelajaran. Artinya media yang bagus adalah media yang dapat mendukung 

pencapaian tujuan pembelajaran. Sehingga rujukan dan kriteria utama dalam 

memilih media adalah kontribusi media dalam meningkatkan keberhasilan 

pembelajaran (Musfiqon, 2015: 124 - 125). 

Menurut Arsyad (2014: 74 - 76) kriteria pemilihan media bersumber dari 

konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem instruksional secara 

keseluruhan. Untuk itu ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam 

memilih media : (1) Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. (2) Tepat untuk 

mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. 

(3) Praktis, luwes, dan bertahan. (4) Guru terampil dalam menggunakannya. (5) 

Pengelompokan sasaran. (6) Mutu teknis. 
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4. Alat Peraga 

a. Pengertian Alat Peraga 

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

peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar 

yang efektif. Menurut Widiyatmoko dan Pamelasari (2012: 52) alat peraga 

didefinisikan sebagai alat bantu untuk mendidik atau mengajar supaya konsep 

yang diajarkan guru mudah dimengerti oleh siswa dan menjadi alat bantu dalam 

proses pembelajaran yang dibuat oleh guru atau siswa dari bahan sederhana yang 

mudah didapat dari lingkungan sekitar. Alat ini berfungsi untuk membantu 

mempermudah dalam mencapai kompetensi pembelajaran. Jadi dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa alat peraga merupakan alat yang digunakan untuk 

membantu pendidik dalam memperagakan materi pembelajaran kepada peserta 

didik agar proses pembelajaran lebih efektif. 

b. Fungsi Alat Peraga 

Adapun menurut Sudjana (2014: 99 - 100) ada enam pokok fungsi alat 

peraga dalam proses belajar mengajar antara lain : (1) Sebagai alat bantu untuk 

mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. (2) Penggunaan alat peraga 

merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar sehingga perlu 

dikembangkan. (3) Penggunaan alat peraga harus melihat kepada tujuan dan 

bahan pengajaran. (4) Penggunaan alat peraga dalam pengajaran bukan semata – 

mata alat hiburan. (5) Penggunaan alat peraga dalam pengajaran lebih diutamakan 

untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam 

menangkap pengertian yang diberikan oleh guru. (6) Penggunaan alat peraga 

dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. 
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Berdasarkan kriteria yang disampaikan oleh Arsyad di atas, maka alat 

peraga sistem power window berbasis LED dibuat dengan dasar sebagai berikut. 

1) Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

Pada penelitian ini tujuan dibuat alat peraga sistem power window 

berbasis LED adalah sebagai upaya meningkatkan pemahaman peserta didik pada 

kompetensi dasar memahami sistem power window. Adapun tujuan yang ingin 

dicapai pada pembelajaran adalah : 

a) Peserta didik mampu memahami pengertian dan prinsip dasar sistem power 

window. 

b) Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen sistem power window 

beserta fungsinya. 

c) Peserta didik mampu memahami cara kerja sistem power window. 

Sehingga sejalan dengan tujuan tersebut, maka alat peraga sistem power 

window berbasis LED dibuat sesuai materi yang terkandung dalam tujuan 

tersebut. Yaitu alat peraga dapat menjelaskan tentang pengertian dan prinsip dasar 

sistem power window, menjelaskan tentang komponen beserta fungsinya, dan 

dapat menjelaskan cara kerja sistem power window melalui keberadaan diagram 

kelistrikan dan visualisasi aliran kelistrikan melalui LED. 

2) Tepat untuk mendukung isi pelajaran 

Tepat guna dalam konteks ini yaitu alat peraga sistem power window 

berbasis LED dibuat sesuai dengan kompotensi dasar yang tertulis pada silabus. 

Kesesuaian alat peraga sistem power window berbasis LED ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

a) Dapat menyajikan dan memperjelas konsep materi sesuai dengan kompetensi 

yang diajarkan. 
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b) Dapat memperagakan sesuai dengan kondisi nyata dan tidak mengurangi 

fungsi serta prinsip kerja. 

c) Mudah dipahami oleh peserta didik sesuai kompetensi yang diajarkan. 

d) Disertai penjelasan mengenai kompetensi yang diajarkan (nama komponen, 

nama terminal komponen, dan diagram kelistrikan). 

3) Praktis, luwes, dan bertahan 

Pengertian praktis, luwes, dan bertahan dalam hal ini cenderung fokus 

kearah kualitas dari alat peraga. Praktis mengartikan bahwa alat peraga harus 

mudah untuk dipindahkan, mempunyai desain yang rapi, dan memiliki bentuk 

yang sederhana. Untuk kategori luwes, maka alat peraga harus mudah untuk 

digunakan dan mempunyai dimensi yang sesuai dengan kondisi peserta didik. 

Kemudian dalam kategori bertahan, maka alat peraga hendaknya dibuat dengan 

bahan – bahan yang memiliki ketahanan yang baik sehingga dapat digunakan 

dalam rentang waktu yang cukup lama. 

4) Guru terampil dalam menggunakannya 

Aspek keterampilan guru dalam menggunakan alat peraga ini sering kali 

menjadi kendala. Banyak guru yang memilih media sederhana dengan alasan tidak 

bisa mengoperasikan. Padahal disisi lain kecanggihan media dapat menunjang 

pembelajaran yang optimal. 

Oleh karena itu alat peraga sistem power window berbasis LED ini 

dirancang dengan konsep mudah dioperasikan oleh pendidik dan dilengkapi 

dengan buku panduan penggunaan alat dengan harapan mempermudah pendidik 

maupun peserta didik menggunakan alat peraga tersebut. 
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5) Pengelompokan sasaran 

Pengelompokan sasaran pada kriteria pemilihan media merujuk pada 

kesesuaian media dengan besar kecilnya kelompok belajar kelas. Berhubung alat 

peraga sistem power window berbasis LED ini sebagai penunjang materi dengan 

sistem sekolah kejuruan, maka selain dapat diterapkan pada berbagai kuantitas 

kelompok belajar, maka tentunya juga harus dapat diterapkan pada berbagai 

kondisi belajar, yaitu belajar teoritis dan belajar praktis. 

6) Mutu teknis 

Kualitas media dapat mempengaruhi tingkat pemahaman materi 

pembelajaran pada peserta didik. Untuk itu media yang digunakan pada 

pembelajaran hendaknya memiliki mutu teknis yang bagus. Adapun pada alat 

peraga ini dibuat dengan standar kesesuaian yang baik (komponen, penghubung, 

label, dll), alat dapat bekerja dengan baik secara keseluruhan, dan mudah 

dipelajari karena keberadaan buku panduan. 

5. Sistem Power Window 

a. Fungsi Sistem Power Window 

Menurut Mustarom dan Raharjo (2010: 72) penggerak jendela ialah alat 

elektronik yang dipasang pada kendaraan untuk membantu menaikkan dan 

menurunkan kaca mobil. 

b. Komponen Sistem Power Window 

Komponen – komponen sistem power window terdiri dari : 

1) Baterai 

Baterai memiliki fungsi yang penting di dalam otomotif, di antaranya 

adalah sebagai sumber tegangan yang menyediakan arus ke beberapa sistem 
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seperti starting system, ignition system, electronic fuel injection, body electrical 

system, dan perangkat kelistrikan lainnya serta sebagai penstabil tegangan untuk 

seluruh sistem kelistrikan otomotif. 

 

Gambar 2. 1. Baterai (Hollembeak, 2011: 109) 

2) Sekering (Fuse) 

Komponen yang paling umum digunakan sebagai pengaman sirkuit 

adalah sekering. Sekering atau fuse adalah komponen yang di dalamnya terdapat 

strip logam yang dapat meleleh atau putus ketika arus listrik yang melaluinya 

terlalu besar. Ketebalan logam di dalam sekering akan menentukan besar kecilnya 

kapasitas sekering. Pada umumnya sekering yang digunakan adalah sekering 

dengan kapasitas 5 – 30 ampere. Secara umum sekering dibedakan atas dua 

macam, yaitu sekering pipih (blade) dan sekering tabung (cartridge). 

 

Gambar 2. 2. Sekering (Sitanggang, 2013: 71) 
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3) Circuit Breaker  

Circuit breaker adalah sebuah komponen pengaman yang menggunakan 

strip bimetal yang dapat bereaksi terhadap arus listrik yang berlebihan. Fungsi 

dari komponen ini sama dengan sekering, yaitu sebagai pengaman jaringan. 

Circuit breaker terdiri dari sebuah lempengan bimetal yang dihubungkan pada 

dua terminal. Bila sejumlah arus yang berlebihan mengalir melalui komponen ini 

maka bimetalnya akan menjadi panas. Ini akan menyebabkan lempengan 

membengkok dan kontaknya akan membuka sehingga arus listrik terputus. 

 

Gambar 2. 3. Circuit Breaker (Hollembeak, 2011: 74) 

4) Relay 

Relay adalah komponen kelistrikan otomotif yang di dalamnya terdapat 

kumparan dan kontak relay yang dapat terhubung dan terputus karena medan 

magnet yang ditimbulkan kumparan pada relay tersebut. Fungsi relay hampir 

sama dengan circuit breaker dan fuse yaitu sebagai pengaman, hanya saja relay 

lebih cenderung untuk mengamankan saklar atau dengan kata lain lebih 

mengawetkan fungsi saklar. 

Relay terdiri dari bermacam – macam jenis, ada relay yang menggunakan 

3 kaki, 4 kaki, dan 5 kaki. Secara umum relay yang digunakan untuk keperluan 

otomotif memiliki 4 kaki dan berarti memiliki 4 terminal, yaitu terminal 85 dan 
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terminal 86 yang terhubung dengan kumparan serta terminal 30 dan 87 yang 

terhubung dengan kontak relay. 

 

Gambar 2. 4. Relay (Hollembeak, 2011: 54) 

5) Saklar Utama Power Window (Power Window Main Switch) 

Saklar utama power window adalah saklar power window yang terletak 

pada pintu pengemudi. Saklar ini dapat membuka dan menutup semua pintu pada 

kendaraan. Selain itu saklar ini juga berfungsi untuk mengunci kaca jendela pada 

pintu penumpang sehingga kaca jendela penumpang tidak dapat dibuka dan 

ditutup. 

 

Gambar 2. 5. Saklar Utama Power Window (Hollembeak, 2011: 388) 
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6) Saklar Power Window (Power Window Switch) 

Saklar power window berfungsi untuk menggerakkan kaca jendela naik 

dan turun dari masing – masing pintu penumpang. Saklar ini hanya memiliki dua 

posisi yaitu naik dan turun yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan 

kaca jendela pada pintu penumpang saja. 

 

Gambar 2. 6. Saklar Power Window (Suck, 1990: 1) 

7) Regulator Jendela (Window Regulator) 

Regulator adalah sistem mekanik atau penggerak kaca pada sistem power 

window yang mengubah gerak rotasi dari motor listrik menjadi gerak translasi 

naik turun untuk menggerakkan kaca pada jendela kendaraan. Regulator terdiri 

dari dua jenis yaitu tipe regulator lengan x (x – arm regulator type) dan tipe 

regulator kabel baja (cable regulator type). 
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Gambar 2. 7. Regulator Tipe Lengan X (Lakin, 1943: 1) 

 

Gambar 2. 8. Regulator Tipe Kabel (Ujihara et al, 1990: 1) 

8) Motor Power Window 

Motor power window berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi 

energi gerak putar sebagai sumber tenaga untuk membuka dan menutup kaca 

jendela kendaraan. 

 

Gambar 2. 9. Motor Power Window (Fogarollo, 1978: 1) 

c. Cara Kerja Sistem Power Window  
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Cara kerja sistem power window terbagi atas beberapa posisi : 

1) Saat Kunci Kontak ON dan Saklar Utama (L/F) ON-UP 

Cara kerja : 

Arus akan mengalir dari baterai menuju kunci kontak kemudian ke 

circuit breaker. Setelah itu arus mengalir ke saklar utama L/F UP dan kemudian 

ke motor power window L/F. Setelah melewati motor, arus mengalir ke saklar 

utama L/F DOWN baru kemudian arus menuju masa. Dan akibatnya motor power 

window pintu kiri depan akan berputar dan kaca jendela akan bergerak naik. 

 

Gambar 2. 10. Cara Kerja Power Window KK ON dan Saklar Utama L/F ON-UP 

(Hollembeak, 2011: 388) 

2) Saat Kunci Kontak ON dan Saklar Utama (L/F) ON-DOWN 

Cara kerja : 
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Arus akan mengalir dari baterai ke kunci kontak kemudian ke circuit 

breaker. Setelah melewati circuit breaker, arus akan diteruskan ke saklar utama 

L/F DOWN kemudian ke motor power window L/F. Setelah itu arus mengalir 

menuju ke saklar utama L/F UP kemudian ke masa. Akibatnya motor power 

window pintu kiri depan akan berputar dan kaca jendela akan bergerak turun. 

 

 

Gambar 2. 11. Cara Kerja Power Window KK ON dan Saklar Utama L/F ON-

DOWN (Hollembeak, 2011: 388) 

3) Saat Kunci Kontak ON dan Saklar Utama (L/R) ON-UP 

Cara kerja : 

Arus mengalir dari baterai ke kunci kontak kemudian menuju circuit 

breaker. Setelah melewati circuit breaker arus akan mengalir ke saklar utama L/R 

UP kemudian ke saklar pintu L/R UP. Setelah itu arus menuju motor power 
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window L/R kemudian diteruskan menuju saklar pintu L/R DOWN. Dari sini arus 

kemudian mengalir ke saklar utama L/R DOWN dan akhirnya dimasakan. 

Akibatnya motor power window pintu kiri belakang akan berputar dan kaca 

jendela akan bergerak naik. 

 

Gambar 2. 12. Cara Kerja Power Window KK ON dan Saklar Utama L/R ON-UP 

(Hollembeak, 2011: 388) 

4) Saat Kunci Kontak ON dan Saklar Utama (L/R) ON-DOWN 

Cara kerja : 

Arus mengalir dari baterai ke kunci kontak kemudian ke circuit breaker. 

Setelah itu arus menuju ke saklar utama L/R DOWN kemudian ke saklar pintu 

L/R DOWN. Dari saklar ini arus kemudian mengalir menuju motor power window 

L/R kemudian menuju saklar pintu L/R UP. Setelah melewati saklar tersebut arus 

mengalir menuju saklar utama L/R UP kemudian menuju masa. Akibatnya motor 
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power window pintu kiri belakang akan berputar dan kaca jendela akan bergerak 

turun. 

 

Gambar 2. 13. Cara Kerja Power Window KK ON dan Saklar Utama L/R ON-

DOWN (Hollembeak, 2011: 388) 

5) Saat Kunci Kontak ON dan Saklar Utama (R/F) ON-UP 

Cara kerja : 

Arus mengalir dari baterai menuju kunci kontak kemudian menuju circuit 

breaker. Dari sini arus diteruskan ke saklar utama R/F UP kemudian ke saklar 

pintu R/F UP. Setelah melewati saklar tersebut arus mengalir ke motor power 

window R/F kemudian menuju saklar pintu R/F DOWN. Kemudian arus ke saklar 

utama R/F DOWN dan akhirnya ke masa. Akibatnya motor power window pintu 

kanan depan akan berputar dan kaca jendela akan bergerak naik. 



27 

 

 

 

Gambar 2. 14. Cara Kerja Power Window KK ON dan Saklar Utama R/F ON-UP 

(Hollembeak, 2011: 388) 

6) Saat Kunci Kontak ON dan Saklar Utama (R/F) ON-DOWN 

Cara kerja : 

Arus mengalir dari baterai menuju kunci kontak kemudian ke circuit 

breaker. Setelah itu arus akan diteruskan ke saklar utama R/F DOWN kemudian 

ke saklar pintu R/F DOWN. Kemudian dari saklar tersebut arus mengalir ke motor 

power window R/F dan diteruskan mke saklar pintu R/F UP. Setelah itu arus ke 

saklar utama R/F UP dan menuju masa. Sehingga motor power window pintu 

kanan depan akan berputar dan kaca jendela akan bergerak turun. 
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Gambar 2. 15. Cara Kerja Power Window KK ON dan Saklar Utama R/F ON-

DOWN (Hollembeak, 2011: 388) 

7) Saat Kunci Kontak ON dan Saklar Utama (R/R) ON-UP 

Cara kerja : 

Arus akan mengalir dari baterai ke kunci kontak kemudian ke circuit 

breaker. Dari sini arus akan diteruskan ke saklar utama R/R UP kemudian menuju 

saklar pintu R/R DOWN. Setelah itu maka arus akan mengalir ke motor power 

window R/R kemudian menuju saklar pintu R/R DOWN. Dari saklar tersebut arus 

diteruskan menuju saklar utama R/R DOWN dan akhirnya ke masa. Sehingga 

motor power window pintu kanan belakang akan berputar dan kaca jendela akan 

bergerak naik. 
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Gambar 2. 16. Cara Kerja Power Window KK ON dan Saklar Utama R/R ON-UP 

(Hollembeak, 2011: 388) 

8) Saat Kunci Kontak ON dan Saklar Utama (R/R) ON-DOWN 

Cara kerja : 

Arus akan mengalir dari baterai ke kunci kontak kemudian ke circuit 

breaker. Setelah itu arus akan mengalir menuju saklar utama R/R DOWN dan 

kemudian ke saklar pintu R/R DOWN. Dari saklar ini arus akan diteruskan ke 

motor power window R/R kemudian ke saklar pintu R/R UP. Setelah melewati 

saklar ini akhirnya arus diteruskan mengalir menuju saklar utama R/R UP dan 

dimasakan. Akibatnya motor power window pintu kanan belakang akan berputar 

dan kaca jendela akan bergerak turun. 
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Gambar 2. 17. Cara Kerja Power Window KK ON dan Saklar Utama R/R ON-

DOWN (Hollembeak, 2011: 388) 

9) Saat Kunci Kontak ON dan Saklar Pintu (L/R) ON-UP 

Cara kerja : 

Arus mengalir dari baterai menuju kunci kontak kemudian ke circuit 

breaker. Setelah itu arus mengalir ke saklar pintu L/R UP kemudian ke motor 

power window L/R. Dari motor tersebut arus akan diteruskan menuju ke saklar 

pintu L/R DOWN kemudian ke saklar utama L/R UP dan dimasakan. Sehingga 

motor power window pintu kiri belakang akan berputar dan kaca jendela akan 

bergerak naik. 
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Gambar 2. 18. Cara Kerja Power Window KK ON dan Saklar Pintu L/R ON-UP 

(Hollembeak, 2011: 388) 

10) Saat Kunci Kontak ON dan Saklar Pintu (L/R) ON-DOWN 

Cara kerja : 

Arus akan mengalir dari baterai ke kunci kontak kemudian ke circuit 

breaker dan diteruskan menuju saklar pintu L/R DOWN. Setelah itu arus akan 

mengalir ke motor power window L/R kemudian ke saklar pintu L/R UP. Dari 

saklar ini maka arus akan menuju ke saklar utama L/R UP kemudian ke masa. 

Sehingga motor power window pintu kiri belakang akan berputar dan kaca jendela 

akan bergerak turun. 
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Gambar 2. 19. Cara Kerja Power Window KK ON dan Saklar Pintu L/R ON-

DOWN (Hollembeak, 2011: 388) 

11) Saat Kunci Kontak ON dan Saklar Pintu (R/F) ON-UP 

Cara kerja : 

Arus mengalir dari baterai ke kunci kontak kemudian circuit breaker. 

Setela melewati circuit breaker maka arus akan mengalir menuju saklar pintu R/F 

UP kemudian ke motor power window R/F. Dari motor ini arus akan diteruskan ke 

saklar pintu R/F DOWN kemudian ke saklar utama R/F DOWN dan ditujukan ke 

masa. Maka berakibat motor power window pintu kanan depan akan berputar dan 

kaca jendela akan bergerak naik. 
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Gambar 2. 20. Cara Kerja Power Window KK ON dan Saklar Pintu R/F ON-UP 

(Hollembeak, 2011: 388) 

12) Saat Kunci Kontak ON dan Saklar Pintu (R/F) ON-DOWN 

Cara kerja : 

Arus akan mengalir dari baterai menuju ke kunci kontak kemudian ke 

circuit breaker. Kemudian arus akan ke saklar pintu R/F DOWN setelah itu ke 

motor power window R/F dan diteruskan ke saklar pintu R/F UP. Setelah 

melewati saklar ini, arus akan menglair ke saklar utama R/F UP kemudian menuju 

masa. Sehingga motor power window pintu kanan depan akan berputar dan kaca 

jendela akan bergerak turun. 
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Gambar 2. 21. Cara Kerja Power Window KK ON dan Saklar Pintu R/F ON-

DOWN (Hollembeak, 2011: 388) 

13) Saat Kunci Kontak ON dan Saklar Pintu (R/R) ON-UP 

Cara kerja : 

Arus mengalir dari baterai ke kunci kontak kemudian ke circuit breaker. 

Setelah itu akan ke saklar pintu R/R UP menuju motor power window R/R dan 

diteruskan ke saklar pintu R/R DOWN. Kemudian arus akan mengalir ke saklar 

utama R/R DOWN menuju masa. Sehingga berakibat motor power window pintu 

kanan belakang akan berputar dan kaca jendela akan bergerak naik. 
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Gambar 2. 22. Cara Kerja Power Window KK ON dan Saklar Pintu R/R ON-UP 

(Hollembeak, 2011: 388) 

14) Saat Kunci Kontak ON dan Saklar Pintu (R/R) ON-DOWN 

Cara kerja : 

Arus mengalir dari baterai menuju kunci kontak kemudian ke circuit 

breaker. Setelah dari sini arus akan mengalir ke saklar pintu R/R DOWN 

kemudian ke motor power window R/R. Dari motor arus akan mengalir ke saklar 

pintu R/R UP kemudian ke saklar utama R/R UP dan akhirnya ke masa. 

Akibatnya motor power window pintu kanan belakang akan berputar dan kaca 

jendela akan bergerak turun. 
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Gambar 2. 23. Cara Kerja Power Window KK ON dan Saklar Pintu R/R ON-

DOWN (Hollembeak, 2011: 388) 

6. LED 

Light Emitting Diode (dioda pemancar cahaya) atau yang lebih dikenal 

dengan LED, menghasilkan cahaya ketika arus mengalir melewatinya. Sebuah 

LED yang tipikal memiliki kemasan berbentuk kubah yang terbuat dari bahan 

plastik, dengan pinggiran yang menonjol (rim) pada bagian bawah kubah. 

Terdapat dua buah kaki terminal di bagian bawah kubah. Biasanya meskipun tidak 

selalu demikian, kaki katoda lebih pendek dari kaki anoda (Bishop, 2004 : 60). 

LED juga digunakan sebagai lampu – lampu indikator, misalnya untuk 

mengindikasikan bahwa daya listrik ke sebuah perangkat berada dalam keadaan 

tersambung. LED juga digunakan untuk tampilan – tampilan informatif. LED 

dibuat dengan beberapa ukuran. LED terkecil memiliki ukuran diameter sekitar 1 
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mm, digunakan pada panel – panel dengan ruang yang sempit. Sebaliknya LED 

terbesar memiliki ukuran diameter 10 mm dan digunakan dalam aplikasi – 

aplikasi yang membutuhkan lampu – lampu peringatan yang mudah terlihat. 

(Bishop, 2004 : 61). 

 

Gambar 2. 24. Light Emitting Diode (LED)  

Diode pemancar cahaya mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan 

dengan sumber cahaya lain. LED bekerja pada tegangan rendah, sehingga sesuai 

dengan alat semikonduktor lainnya. Mereka mempunyai waktu respon yang 

sangat cepat, ukurannya kecil dan umurnya panjang. Keuntungan ini 

menyebabkan LED sesuai sekali khususnya untuk memperagakan informasi yang 

diperoleh dari peralatan elektronik (Pahlawan, 2012: 3). 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan tentang “Penerapan Alat Peraga Sistem Power 

Window Berbasis Light Emitting Diode Untuk Meningkatkan Pemahaman Pada 

Kompetensi Dasar Memahami Sistem Power Window” dapat diperkuat dengan 

beberapa referensi pendukung berupa penelitian yang relevan. Adapun penelitian 

yang relevan dengan judul penelitian di atas adalah sebagai berikut. 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Haryoko (2009: 1 - 10) 

Haryoko melakukan penelitian terhadap peserta didiknya dengan 

mengukur efektivitas pemanfaatan media audio visual sebagai alternatif 

optimalisasi model pembelajaran. Dari penelitian yang dilakukan, beliau dapat 

menyimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik pada mata kuliah Teknik 

Jaringan Komputer yang diajar dengan menggunakan media audio visual memiliki 

skor yang jauh lebih tinggi dibanding dengan menggunakan pendekatan 

konvensional. Hal ini dapat ditunjukkan pada hasil rata – rata posttest kelompok 

kontrol sebesar 78,33 dan kelompok eksperimen sebesar 86,00. Dengan demikian, 

terdapat peningkatan di antara kedua kelompok tersebut sebesar 7,67 atau 9,79%. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kusari dan Wahyudi (2011: 21 - 24). 

Kusari menerapkan peraga berbasis LED pada pembelajaran cara kerja 

motor starter tipe reduksi. Dalam penelitiannya, penerapan peraga tersebut 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap prestasi belajar peserta didik 

Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang pada pembelajaran cara kerja motor 

starter tipe reduksi. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan hasil belajar 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dengan nilai rata – rata pada 

kelompok kontrol sebesar 59,53 dan kelompok eksperimen sebesar 75,80. 

Peningkatan berdasarkan perbandingan hasil belajar peserta didik kelompok 

eksperimen sebesar 16,27 poin atau 27,32% dibandingkan dengan kelompok 

kontrol. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Atmadji dan Soeleman (2010: 56 - 72). 

Multimedia Pembelajaran Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen 

adalah judul dari penelitian Atmadji. Dari penelitian ini beliau dapat menarik 
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kesimpulan bahwa hasil aplikasi pembelajaran multimedia pada pembelajaran 

mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dapat digunakan sebagai perangkat 

pembelajaran yang sangat baik untuk peningkatan nilai peserta didik. Hal ini 

terbukti dengan adanya sekelompok peserta didik sebagai obyek penelitiannya 

mendapatkan nilai rata – rata sebelum menggunakan Computer Base Learning 

(CBL) atau hanya pembelajaran konvensioanl sebesar 89,16 dan setelah 

menggunakan CBL sebesar 91,75. Dengan demikian terdapat kenaikan rata – rata 

nilai sebesar 5,59. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sanjoyo dan Karnowo (2011: 41 - 46). 

Penelitian Sanjoyo yang berjudul “Penggunaan Alat Peraga Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Peserta didik Tentang Sistem Kelistrikan Bodi Sepeda 

Motor Supra PGM-FI” mendapatkan hasil analisis data penelitian yang dapat 

disimpulkan bahwa terdapat peningkatan posttest kemampuan pemahaman peserta 

didik kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nilai rata – rata posttest 

kelompok kontrol sebesar 78,32 dan nilai rata – rata kelompok eksperimen 

sebesar 91,58 atau terjadi peningkatan pemahaman sebesar 13,26 poin atau 

16,84%. 

Berdasarkan empat penelitian yang sudah dilakukan tersebut terkait 

penerapan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, semuanya 

mendapatkan hasil adanya peningkatan pemahaman pada peserta didik. Dalam 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan empat penelitian di atas 

memiliki kesamaan, yaitu sama – sama menerapkan media pembelajaran pada 

kompetensi tertentu dalam proses belajar mengajar serta sama – sama memiliki 

permasalahan kurangnya pemahaman peserta didik dalam memahami kompetensi 
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tertentu. Oleh karena itu, peneliti menjadikan penelitian tersebut sebagai kajian 

penelitian yang relevan untuk melakukan penelitian mengenai penerapan alat 

peraga sistem power window berbasis LED dengan harapan dapat meningkatkan 

pemahaman pada kompetensi dasar memahami sistem power window. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Memahami konsep kelistrikan otomotif tidak bisa didasarkan pada hal 

yang bersifat teoritis saja. Hal ini dikarenakan listrik tersebut bersifat abstrak atau 

tidak dapat dilihat. Pemahaman mengenai konsep tersebut secara lebih mendalam 

perlu diaplikasikan pada kondisi sebenarnya sehingga membutuhkan obyek 

peraga tiruan. Pernyataan tersebut dapat diartikan perlu adanya pengadaan alat 

peraga yang menjadi bahan pengajaran untuk mendemonstrasikan visualisasi 

secara realistik menyerupai keadaan sebenarnya, namun tidak berarti bahwa alat 

peraga itu harus menyerupai keadaan sebenarnya. 

Alat peraga sistem power window berbasis LED dibuat dengan tujuan 

untuk memperoleh penjelasan mengenai kelayakan alat tersebut untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran sehingga memudahkan pendidik sebagai fasilitator 

dan peserta didik sebagai pengguna dalam proses pembelajaran. Kelayakan dari 

alat peraga sebagai media pembelajaran tersebut diperoleh melalui serangkaian uji 

validasi dari ahli media. 

Tujuan lain dari pembuatan alat peraga sistem power window berbasis 

LED tersebut yaitu untuk memperlihatkan proses cara kerja terjadinya aliran 

kelistrikan sistem power window sesuai materi ajar. Dengan pembelajaran 

menggunakan alat peraga sistem power window berbasis LED ini diharapkan 
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peserta didik dapat lebih aktif dan kreatif karena peserta didik dapat memahami 

dan mengamati secara langsung komponen – komponen dan cara kerja dari sistem 

power window. Sehingga peneliti menggambarkan kerangka berfikir penelitian 

sebagai berikut. 

 

Gambar 2. 25. Kerangka Berfikir 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proporsi atau anggapan yang 

mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan 

keputusan/pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut. 

Anggapan/asumsi sebagai hipotesis juga merupakan data, akan tetapi karena 

kemungkinan bisa salah, apabila digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan 

harus diuji terlebih dahulu dengan menggunakan data hasil observasi. Jadi 

Pemahaman konsep dasar sistem power 
window peserta didik rendah 

Pembelajaran dengan power point sistem 
power window 

Perlu alat peraga sistem power window 

Pembelajaran dengan alat peraga sistem 
power window berbasis LED 

Pembuatan alat peraga sistem power 
window berbasis LED 

Pemahaman konsep dasar sistem power 
window meningkat 
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hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka 

perlu diuji kebenarannya (Susanti, 2010: 229 - 230). 

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Alat peraga sistem power window berbasis LED layak digunakan sebagai 

media pembelajaran. 

2. Pemahaman peserta didik pada kompetensi dasar memahami sistem power 

window yang menggunakan alat peraga sistem power window berbasis LED 

meningkat lebih tinggi daripada peserta didik yang tidak menggunakan alat 

peraga tersebut. 

3. Alat peraga sistem power window berbasis LED mempengarugi pemahaman 

peserta didik pada kompetensi dasar  memahami sistem power window. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diurakan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil analisis uji validasi ahli media diperoleh hasil penilaian alat 

peraga sistem power window berbasis LED sebesar 266 poin. Nilai 266 ini 

apabila diinterpretasikan dengan kriteria kelayakan maka berada di antara 

poin 252 s/d 300 sehingga mendapat pernyataan “sangat layak”. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa alat peraga sistem power window berbasis LED layak 

untuk diterapkan sebagai media pembelajaran. 

2. Berdasarkan hasil analisis data pretest dan posttest pada kelompok kontrol 

diperoleh rata – rata nilai sebesar 56,66 dan 73,62. Sedangkan pada kelompok 

eksperimen diperoleh nilai sebesar 53,93 dan 78,03. Hal ini menunjukkan 

peningkatan rata – rata kelompok kontrol sebesar 16,96 atau 29,92 % dan 

kelompok eksperimen sebesar 24,10 atau 44,69 %. Hasil uji t pada kelompok 

posttest menunjukkan kemampuan kelompok eksperimen lebih tinggi 

daripada kelompok kontrol setelah diberi pembelajaran. Dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi peserta didik dalam memahami sistem power window 

mengalami peningkatan, akan tetapi pada peserta didik yang dalam 

pembelajarannya menggunakan alat peraga sistem power window berbasis 

LED mengalami peningkatan yang lebih tinggi daripada yang tidak 

menggunakan alat peraga tersebut. 
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3. Berdasarkan hasil analisis regresi didapatkan persamaan regresi Y = 18,26 + 

1,03X, hal ini berarti setiap terjadi perubahan satu unit variabel X (alat 

peraga) maka akan diikuti perubahan rata – rata variabel Y (hasil belajar) 

sebesar 1,03. Kemudian Freg = 56,32 > Ftabel = 4,21 ini menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang posistif antara penerapan alat peraga sistem power 

window berbasis LED terhadap pemahaman kompetensi peserta didik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, 

peneliti menyampaikan saran sebagai berikut. 

1. Untuk peneliti lain disarankan dapat mengembangkan alat peraga sistem 

power window berbasis LED ini karena masih terdapat beberapa kekurangan. 

Diantara kekurangannya, pertama adalah alat peraga hanya menunjukkan 2 

pintu depan kendaraan, sehingga perlu dikembangkan menjadi 4 pintu dengan 

penambahan 2 pintu belakang. Kedua, alat peraga dapat memvisualisasikan 

cara kerja aliran listrik melalui LED hanya 1 pintu yaitu pada pintu 

pengemudi, sehingga perlu dikembangkan menjadi 4 pintu dengan 

penambahan 3 pintu penumpang. 

2. Untuk pendidik lain disarankan mengadopsi, memproduksi, dan menerapkan 

secara masal alat peraga sistem power window berbasis LED ini pada 

kompetensi dasar memahami sistem power window saat pembelajaran karena 

alat peraga ini terbukti layak dan dapat meningkatkan kompetensi peserta 

didik dalam memahami sistem power window serta memberikan pengaruh 

positif terhadap pembelajaran.  
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