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ABSTRAK 

 

Ahmad, Jauhandri Arizal. 2017. Hubungan Antara Soft Skills dan Kemampuan 

Kognitif dengan Unjuk Kerja Tune Up Mesin Bensin Siswa Program Keahlian 

Teknik Kendaraan Ringan SMK N 1 Magelang. Skripsi. Jurusan Teknik Mesin 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pembimbing (1) Drs. Suwahyo, 

M.Pd. (2) Drs. Supraptono, M.Pd. 

 

Kata kunci : soft skills, kemampuan kognitif, unjuk kerja, tune up 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya hubungan 

antara variabel soft skills dan variabel kemampuan kognitif dengan hasil unjuk 

kerja tune up mesin bensin siswa Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 

(TKR) SMK N 1 Magelang.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan alat ukur berupa instrumen angket untuk soft skills, instrumen tes 

untuk kemampuan kogntif, sedangkan untuk hasil unjuk kerja tune up 

menggunakan dokumentasi praktik yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

Responden dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI TKR yang sedang 

menempuh mata pelajaran Pemeliharaan Mesin Kendaran Ringan yang berjumlah 

128 siswa. Sebelum melakukan uji hipotesis korelasional ganda, terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas, uji linieritas, dan uji 

multikolinieritas.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara variabel soft skills dan 

kemampuan kognitif berhubungan positif (R) sebesar 0,701 atau termasuk dalam 

kategori hubungan yang kuat. Untuk korelasi parsial X1 dengan Y didapat angka 

korelasi (ry1.2) sebesar 0,225 sedangkan untuk korelasi antara X2 dengan Y 

didapatkan angka korelasi (ry2.1) sebesar 0,302. Uji F juga dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kebermaknaan korelasi. Dari hasil uji F didapatkan angka 37, 

109 atau lebih besar dari F tabel yaitu 3,96 yang berarti terdapat hubungan yang 

signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun 

koefisien determinasi (R
2 

) sebesar 0,491 yang berarti kedua variabel independen 

menyumbang sebesar 49,10% hubungannya dengan variabel Y. Dari hasil analisis 

data didapatkan sumbangan efektif dan relatif X1 terhadap Y masing-masing 

sebesar 20,2% dan 41,4% , sedangkan untuk variabel X2 terhadap Y adalah 

28,7% dan 58,6%. Melalui hasil penelitian ini diharapkan bahwa antara soft skills 

dan kemampuan kognitif selalu diberikan secara seimbang di dalam proses 

pembelajaran. Integrasi soft skills di dalam pembelajaran harus dikuasai guru guna 

mencetak siswa yang kompeten dalam bidangnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan nasional sebagai tolok ukur kemajuan sebuah negara 

sangat bergantung dari kualitas sumber daya manusianya (SDM). Peningkatan 

kualitas SDM melalui pendidikan merupakan salah satu bentuk upaya yang bisa 

diwujudkan. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Suryadi (2014:3) 

bahwa  perwujudan kemandirian bangsa hanya dapat diwujudkan melalui 

pendidikan yang bermutu, relevan, dan berkeadilan. Pendidikan harus dapat 

berfungsi sebagai katalisator pembangunan nasional di berbagai bidang. Sebagai 

bagian integral dari suatu sistem perekonomian negara, pendidikan harus dapat 

menghasilkan tenaga terdidik yang cakap, kreatif, dan profesional agar menjadi 

pelaku-pelaku ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Salah satu jenjang 

pendidikan yang mampu memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan 

nasional secara riil adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).  

Posisi SMK sendiri telah tertuang dalam bagian Penjelasan UU Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang terdapat pada pasal 15 dengan 

bunyi “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang 

mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”. 

Untuk itu, SMK merupakan pendidikan yang dikhususkan untuk dapat siap 
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memasuki dunia kerja. Dalam pembangunan negara, SMK juga mempunyai 

berbagai peran yang sangat berarti guna mewujudkan kemandirian bangsa. 

Sebagai salah satu jenjang pendidikan yang berorientasi kerja, SMK 

diharapkan dapat segera mendapatkan kesempatan kerja setelah lulus. Dengan 

demikian, SMK berperan sebagai akselerator bagi masyarakat untuk bisa 

menaikkan taraf hidupnya. Dengan terwadahinya lulusan SMK yang siap kerja, 

dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengurangi angka 

pengangguran yang tinggi di Indonesia.   

Keberadaan SMK yang diharapkan sebagai potensi tenaga kerja yang 

terampil dan siap kerja juga diperhatikan oleh pemerintah melalui komitmennya 

mengembangkan SMK. Bentuk komitmen tersebut diwujudkan pemerintah 

dengan memperbanyak jumlah SMK di tanah air sejak 2004 silam. Awalnya, rasio 

perbandingan antara SMK dengan SMA adalah 30:70. Tetapi pada akhir 2008 

lalu, rasio perbandingan tersebut naik menjadi 47:53 (Kompas, 2009).  

Perbandingan jumlah SMK yang semakin besar ini tentu mempunyai 

harapan bahwa lulusan SMK dapat segera memenuhi lowongan di berbagai sektor 

industri sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Namun, 

dewasa ini dunia SMK mempunyai permasalahan baru yang muncul berkenaan 

dengan keterserapan lulusannya, yaitu jumlah pengangguran yang justru 

didominasi oleh lulusan SMK. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

tahun 2015 menunjukkan, tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK 

tertinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran di kalangan lulusan jenjang 

pendidikan lain. Tingkat pengangguran di antara lulusan SMK mencapai 9,05 
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persen atau setara 1,2 juta lulusan SMK menganggur pada periode itu. Pada 

Februari 2016, tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK bertambah 

menjadi 9,84 persen atau sekitar 1,35 juta orang. Angka itu lebih besar 

dibandingkan dengan persentase lulusan di kalangan SMA sebesar 6,95 persen, 

sedangkan tingkat pengangguran di kalangan lulusan diploma satu hingga tiga 

adalah 7,22 persen, (Kompas: 18 Oktober 2016). Fakta demikian tentu menjadi 

pertanyaan besar karena SMK yang sejatinya dapat mengisi potensi lapangan 

pekerjaan namun pada kenyataannya berbanding terbalik. SMK justru 

berkontribusi tinggi dalam angka pengangguran terbuka yang ada di Indonesia. 

Artinya, kepercayaan pemakai lulusan terhadap pekerja lulusan SMK rendah.  

Satryo Soemantri Brodjonegoro, pemimpin tim penelitian kebijakan 

pendidikan untuk The Education Sector Analytical and Capacity Development 

Partnership (ACDP) yang berjudul Linking the National Plans for Acceleration 

and Expansion of Programming in The Education Sector (2015) mengatakan, 

secara umum dunia kerja belum puas dengan kompetensi sekolah mulai 

SMA/SMK hingga perguruan tinggi. Ada ketidaksesuaian keterampilan lulusan 

dengan kebutuhan dunia usaha. Padahal, pada saat yang sama, banyak perusahaan 

merencanakan ekspansi dan memerlukan tenaga kerja, (Kompas: 17 Oktober  

2016). Hal ini dapat dipicu oleh berbagai hal seperti, kualitas pengajar, model 

pengajaran di dalam kelas, atau ketidaksiapan standar kompetensi yang ada.  

Fakta demikian tentu menjadikan pertanyaan tersendiri untuk praktik 

pendidikan dunia SMK di Indonesia mengingat tujuan awal didirikannya SMK 

adalah menghasilkan lulusan sekolah yang siap untuk kerja. Rendahnya angka 
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penerimaan kerja terhadap lulusan SMK ini tentu bukanlah gambaran seluruhnya 

SMK yang ada di Indonesia. Di beberapa SMK yang mempunyai kualitas tinggi 

terhadap lulusan, ternyata sebagian besar dapat diterima kerja oleh perusahaan. 

Hal ini mengingatkan kembali pada kriteria calon pekerja yang baik adalah harus 

mempunyai kualifikasi yang memadai. Dalam dunia kerja, sumber daya manusia 

yang unggul adalah mereka yang tidak hanya memiliki kemahiran hard skills saja 

tetapi juga piawai dalam aspek soft skillsnya. Baik hard skills maupun soft skill 

yang selanjutnya menjadi indikator kualifikasi pekerja merupakan syarat 

kesuksesan seorang dalam bekerja. Hard skills terutama menekankan aspek 

kognitif dan keahlian khusus berdasarkan disiplin keilmuan tertentu, sedangkan 

soft skills sebagai keterampilan yang digunakan dalam berbagai jumlah pekerjaan 

yang berbeda. Keterampilan itu termasuk apa yang didefinisikan sebagai 

keterampilan kunci seperti komunikasi, pemecahan masalah, kerja tim, 

keterampilan IT,  penerapan jumlah dan kemampuan untuk meningkatkan 

pembelajaran dan kinerja pribadi (Pumphrey dan Jo, 2002:8). 

Pentingnya aspek soft skills ini dikarenakan akan menentukan lebih jauh 

keberhasilan seseorang dalam masa kerjanya. Beranjak dari hal tersebut, SMK 

harus menghasilkan lulusan dengan kriteria yang sesuai kebutuhan industri 

modern dan internasional di era sekarang. Keberadaan soft skills selain sebagai 

bekal kecakapan hidup juga mempunyai hubungan yang erat dengan hard skills. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Ramesh dan Mahadevan, (2010: 2) bahwa soft 

skills merupakan komplementer dari hard skills dan akan membuatnya bekerja 

lebih efektif. Dari sini dapat dijelaskan bahwa soft skills berkaitan erat terhadap 
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perkembangan hard skills. Sehingga dapat menjadi alasan pentingnya bagi setiap 

orang untuk mempunyai hard skills dan soft skills yang baik.  

Dewasa ini calon pekerja dituntut untuk memiliki keseimbangan antara 

hard skills dengan soft skills apapun posisinya saat melamar pekerjaan. Begitu 

pentingnya aspek soft skills dalam rekrutmen pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari 

berbagai lowongan pekerjaan yang mensyaratkan berbagai kecakapan soft skills 

seperti self awareness, teamwork, good in communication, dan sebagainya. 

Kecakapan soft skills memang sangat dibutuhkan untuk dapat mengembangkan 

hard skills. Sehingga praktisi SDM perusahaan berdiri dengan slogan “Recruit for 

Attitude, Train for Skill ” selama wawancara sehingga semakin memperkuat 

bahwa soft skills adalah keterampilan kerja, (Nimavat, 2014: 231) 

Menurut Secretary of Labor’s Commission on Achieving the Necessary 

Skills (SCANS, 1991:13) departemen tenaga kerja USA terdapat kriteria 

keterampilan pekerja di industri. Diantara keterampilan yang dibutuhkan terdapat 

foundation skills yang terdiri dari (1) keterampilan dasar (membaca, menulis, 

matematika, mendengarkan, berbicara), (2) kemampuan berpikir ( berpikir kreatif, 

mampu membuat keputusan, pemecahan masalah, mengerti bagaimana harus 

belajar, dan kemampuan pertimbangan), (3) kualitas personal ( tanggung jawab, 

penghargaan diri, kemampuan bersosial, manajemen driri, kejujuran).  

Dilihat dari berbagai aspek yang disarankan oleh SCANS tersebut, dapat 

disimpukan bahwa kriteria sebagai pekerja yang baik adalah seorang yang 

mempunyai aspek kemampuan soft skills dan hard skills. Pernyataan tersebut 

mengingatkan kembali akan pentingnya keseimbangan antara penguasaan soft 
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skills dan hard skills. Dengan ini tujuan pendidikan SMK akan tercapai dengan 

baik yaitu menghasilkan lulusan yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan.  

Pada sekolah yang mempunyai rekam jejak prestasi tinggi, kemampuan 

antara soft skills dan hard skills menjadi hal yang penting. SMK N 1 Magelang 

merupakan salah satu SMK yang saat ini sudah terakreditasi A dan menjadi salah 

satu SMK dengan reputasi yang baik pula. Selain itu, berdasarkan wawancara 

dengan Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, SMK N 1 Magelang juga 

merupakan satu dari sebelas SMK di Indonesia yang menjadi percontohan 

mengenai pembelajaran teaching factory. Prestasi ini merupakan salah satu 

indikator bahwa SMK N 1 Magelang merupakan SMK yang unggul. Sejalan 

dengan prestasi tersebut, SMK ini merupakan SMK yang pertama menggunakan 

ISO 9000 di Indonesia. Melalui berbagai pencapaian ini, SMK N 1 Magelang 

sangatlah tepat sebagai percontohan kepada SMK yang lain untuk melihat 

komposisi antara penguasaan aspek soft skills dan kemampuan kognitif. 

Salah satu program keahlian yang ada di SMK N 1 Magelang adalah 

Teknik Kendaraan Ringan (TKR). Program TKR di SMK N 1 Magelang  

mempunyai luaran bahwa lulusan dapat kompeten dalam pengetahuan dan praktik 

bidang otomotif. Sebagai program keahlian yang berada pada bidang otomotif, 

pekerjaan tune up merupakan kompetensi yang diwajibkan dimiliki oleh siswa 

TKR. Bahkan sebagai pekerjaan yang harus dikuasai oleh siswa, pekerjaan tune 

up ini menjadi salah satu kompetensi yang diujikan pada uji kompetensi kejuruan 

sebagai syarat kelulusan dari sekolah. Untuk itu penelitian ini akan berfokus pada 
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pembentukan unjuk kerja tune up. Selain hal tersebut, unjuk kerja tune up 

merupakan pengetahuan mendasar seorang mekanik agar bisa bekerja dalam 

bengkel hingga perusahaan besar.  

Pada pelaksanaan pekerjaan praktik tune up, siswa diwajibkan 

mengetahui dasar-dasar pekerjaan yang akan dia lakukan. Dalam konteks praktik 

tune up mesin, terdapat berbagai komponen yang akan diperbaiki meliputi sistem 

pendinginan, sistem pengapian, baterai, dan sistem bahan bakar. Fakta lain 

menunjukkan, bedasarkan penuturan guru otomotif di SMK N 1 Magelang bahwa 

terdapat perbedaan antara siswa yang mempunyai nilai-nilai karakter (soft skills) 

bagus dan yang kurang. Siswa yang cenderung belum bisa namun mempunyai 

motivasi yang tinggi, tanggung jawab, serta berbagai aspek karakter lain akan 

cepat menyusul ketertinggalannya. Berbeda dengan siswa yang kurang menguasai 

keterampilan soft skills, akan lebih cenderung biasa-biasa saja dalam melakukan 

pekerjaan, atau terkadang sering terkendala dalam menyelesaikan tugas praktik.  

Beranjak dari pentingnya penguasaan pekerjaan tune up untuk siswa 

yang erat kaitannya dengan dunia kerja, dukungan soft skills untuk menunjang 

kinerja siswa, serta urgensi kemampuan kognitif dalam pembelajaran, maka 

penelitian mengambil judul “Hubungan Soft Skills dan Kemampuan Kognitif 

dengan Unjuk Kerja Tune Up Mesin Bensin Siswa Program Keahlian Teknik 

Kendaraan Ringan SMK N 1 Magelang” yang akan melihat dominasi korelasi 

sehingga menjadi panduan proporsi yang harus didahulukan untuk pembentukan 

unjuk kerja tune up. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang dikemukakan penulis, terdapat beberapa poin 

penting masalah, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat ketidaksesuaian kompetensi dari sekolah dengan kompetensi yang 

diharapkan perusahaan sehingga memengaruhi profil lulusan.  

2. Pentingnya penguasaan siswa terhadap kemampuan tune up karena segala 

jenis pekerjaan otomotif dari bengkel kecil sampai bengkel besar 

melaksanakan praktik tune up. 

3. Adanya perbedaan siswa yang menguasai soft skills dan yang kurang 

menguasai terhadap pelaksanaan praktik. 

4. Perlunya kemampuan kognitif sebagai dasar siswa dalam melaksanakan 

praktik tune up. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini mempunyai pembatasan masalah agar penelitian yang 

dilakukan lebih fokus. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini berfokus 

pada pentingnya kemampuan unjuk kerja tune up siswa TKR yang akan dilihat 

dari aspek soft skills  dan kemampuan kognitif di mana adanya perbedaan antara 

siswa yang menguasai soft skills dan kemampuan kognitif dengan yang kurang 

menguasai keduanya. Variabel soft skills yang dilibatkan meliputi 7 aspek yaitu 

komunikasi, kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, disiplin, kepemimpinan, dan 

percaya diri. Sedangkan untuk kompetensi kognitif sendiri mengacu pada silabus 

sekolah mengenai pemeliharaan kendaraan ringan yang berorientasi pada 
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komponen-komponen mesin seperti sistem pendinginan, sistem pelumasan, sistem 

pengapian, kelistrikan baterai, sistem bahan bakar, dan mekanisme mesin. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar hubungan antara soft skills dan kemampuan kognitif siswa  

secara bersama-sama dengan unjuk kerja praktik tune up mesin bensin 

program keahlian teknik kendaraan ringan di SMK N 1 Magelang ? 

2. Seberapa besar hubungan antara soft skills dengan   unjuk kerja praktik tune 

up  mesin  bensin  program keahlian  teknik  kendaraan ringan  di  SMK N  1  

Magelang ?  

3. Seberapa besar hubungan antara kemampuan kognitif siswa  dengan unjuk 

kerja praktik tune up mesin bensin program keahlian teknik kendaraan ringan 

di SMK N 1 Magelang ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara soft skills dan kemampuan 

kognitif siswa secara bersama-sama  dengan unjuk kerja praktik tune up 

mesin bensin proram keahlian teknik kendaraan ringan di SMK N 1 

Magelang. 
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2. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara soft skills dengan hasil praktik 

unjuk kerja praktik tune up mesin bensin program teknik kendaraan ringan di 

SMK N 1 Magelang. 

3. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara kemampuan kognitif siswa  

dengan hasil unjuk kerja praktik tune up mesin bensin program teknik 

kendaraan ringan di SMK N 1 Magelang. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Aspek teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi dunia 

pendidikan untuk menyeimbangkan antara kompetensi soft skills dan hard 

skills siswa, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih terhadap para lulusan 

keahlian teknik kendaraan ringan SMK N 1 Magelang. 

2. Aspek praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan 

baru kepada siswa untuk terus mengembangkan soft skills dalam melaksanakan 

praktikum kejuruan yang erat kaitannya dengan dunia kerja tanpa melupakan 

kompetensi hard skills. 

3. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya, sehingga pengembangan kompetensi 

soft skills dan hard skills  dapat tidak hanya ada pada pembelajaran kejuruan 

namun di berbagai bidang pendidikan yang erat kaitannya dengan 

pengembangan soft skills. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Soft Skills 

a. Pengertian Soft Skills 

Permintaan industri ataupun dunia kerja terhadap tenaga kerja yang 

unggul saaat ini semakin tinggi. Unggulnya seorang tenaga kerja ini selain 

mempunyai kecakapan di bidang hard skills juga harus mempunyai kecakapan 

di bidang soft skills. Hal ini sangat penting karena pada jangka waktu yang 

relatif lama, soft skills adalah penentu prestasi pekerjaan seorang tenaga kerja 

dimana seorang tenaga kerja tersebut mampu untuk tetap bertahan di dalam 

pekerjaannya dan tetap memberikan usaha terbaiknya dalam melakukan 

rutinitas pekerjaan. Terlebih dahulu, Elfindri, et al. (2011: 67), mendefinisikan 

soft skills sebagai berikut: 

Soft skills merupakan keterampilan dan kecakapan hidup, baik untuk 

sendiri, berkelompok, atau bermasyarakat, serta dengan Sang 

Pencipta. Dengan mempunyai soft skills membuat keberadaan 

seseorang akan semakin terasa di tengah masyarakat. Keterampilan 

akan berkomunikasi, keterampilan emosional, keterampilan 

berbahasa, keterampilan berkelompok, memiliki etika dan moral, 

santun dan keterampilan spiritual. 

 

Kemampuan soft skills ini berbeda sekali dengan kemampuan hard 

skills dimana kemampuan hard skills dapat dilihat secara jelas melalui hasil 

penilaian atas pengetahuan dan keterampilan teknis. Namun kemampuan soft 
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skills merupakan kemampuan yang tidak dapat dilihat secara kasat mata  

sebagaimana diungkapkan Alex (2014 :3) yang menuturkan bahwa soft skills 

merupakan keterampilan yang esensial dari diri seseorang. Sebuah 

keterampilan non teknis, tidak kasat mata atau diraba, sebuah kemampuan 

personalitas yang menentukan kekuatan seseorang dalam memimpin, 

pendengar yang baik, negosiator, dan mediator konflik. Adapun berbagai 

keterampilan soft skills yang telah dijabarkan Elfindri, et al. Sebagai berikut : 

Tabel 2.1. Daftar Kemampuan yang Dibutuhkan di Pasar Kerja 

(Sumber : Elfindri, et al., 2011:156) 

Kemampuan Nilai Skor Klasifikasi 
Skills 

Ranking 
Urgensi 

Komunikasi 4,69 Soft skill 1 
Kejujuran/integritas 4,59 Soft skill 2 
Bekerjasama 4,54 Soft skill 3 
Interpersonal 4,5 Soft skill 4 
Etos kerja yang baik 4,46 Soft skill 5 
Motivasi/inisiatif 4,42 Soft skill 6 
Mampu beradaptasi 4,41 Soft skill 7 
Analitikal 4,36 Kognitif hard 8 

  skill  
Komputer 4,21 Psikomotor hard 9 

  skill  
Organisasi 4,05 Soft skill 10 
Orientasi detail 4 Soft skill 11 
Kepemimpinan 3,97 Soft skill 12 
Percaya diri 3,95 Soft skill 13 
Sopan/beretika 3,82 Soft skill 14 
Bijaksana 3,75 Soft s kill 15 
Indeks prestasi >3,00 3,68 Kognitif hard 16 

  skill  
Kreatif 3,59 Soft skill 17 
Humoris 3,25 Soft skill 18 
Kemampuan  
Entrepreneurship 

3,23 Soft skill 19 

 



13 
 

 

Dilihat dari tabel diatas menekankan kembali pentingnya hard skills 

untuk dimiliki oleh setiap orang agar dapat mencapai prestasi kerja dan meraih 

kesuksesan di bidang kerjanya masing-masing. Sebelumnya, Sucipta (2009:8) 

juga menerangkan pentingnya posisi soft skills di kalangan dunia industri 

bahwa permasalahan yang dihadapi dunia oleh dunia usaha, khususnya dunia 

industri sebenarnya lebih berkaitan dengan soft skills. Adalah skills yang 

berkaitan dengan hubungan antar manusia, seperti bagaimana melakukan 

conflict resolution, memahami personal dynamics, dan melakukan negosiasi. 

Melalui Soft skills, orang akan lebih terarah dan mampu untuk 

mengatasi kendala-kendala dalam bekerja sebagaimana diungkapkan 

Lippman, et al., (2015:4) bahwa soft skills mengacu pada berbagai 

kemampuan, kompetensi, kebiasaan, sikap, dan kualitas personal yang 

memungkinkan orang untuk secara efektif menavigasi lingkungan mereka, 

bekerja sama secara baik dengan yang lain, performa yang baik, dan prestasi 

atas tujuan-tujuan mereka. Kemampuan soft skills ini penerapannya secara 

sangat luas dan sebagai pelengkap kemampuan yang lain seperti kemampuan 

teknik, kejuruan, dan kemampuan akademik. 

Posisi keberadaan soft skills sebaiknya haruslah berimbang dengan 

hard skills karena sejatinya soft skills merupakan pelengkap untuk menunjang 

hard skills. Pernyataan tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan 

oleh Klaus (2012:2) bahwa walaupun hard skills mengacu pada kemampuan 

teknis dan kemampuan faktual yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan, 

soft skills memungkinkan untuk lebih bekerja secara efektif menggunakan 
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kemampuan teknis dan pengetahuan faktual tersebut. Hal serupa juga 

diungkapakan oleh Alex (2014: 3-4) bahwa soft skills melengkapi hard skills. 

Pada saat yang sama pula, hard skills tidak dapat digantikan oleh soft skills. 

Dari berbagai definisi tersebut dapat dirumuskan bahwa pada 

dasarnya soft skills merupakan kemampuan yang sudah melekat pada diri 

seseorang, tetapi dapat dikembangkan dengan maksimal dan dibutuhkan 

dalam dunia pekerjaan sebagai pelengkap dari kemampuan hard skills. 

Keberadaan antara hard skills dan soft skills sebaiknya seimbang, seiring, dan 

sejalan. 

 

b. Kajian Soft Skills Menurut Silabus dan Program Sekolah di SMK N 1 

Magelang 

Keberadaan soft skills  sebenarnya telah tertuang dalam berbagai 

program sekolah maupun pembelajaran yang ada di SMK N I Magelang. 

Melalui Permendikbud Nomor 81A tahun 2013, sistem kurikulum di sekolah 

diwajibkan menerapkan kurikulum 2013. Pada pembelajaran yang 

menggunakan sistem kurikulum 2013 seluruh mata pelajaran menggunakan 

silabus yang mengandung unsur soft skills pada ranah Kompetensi Inti (KI-2). 

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 70 tahun 2013 tentang kerangka dasar 

dan struktur kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah 

Kejuruan menyebutkan bahwa dalam ranah KI-2 termaktub kompetensi inti 

yang diantaranya adalah menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, cinta 
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damai), santun, responsif, dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian 

dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial, dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Dilihat dari berbagai indikator pada 

KI-2 kurikulum 2013 banyak menekankan aspek soft skills. Selaras dengan 

hal itu, Sumar dan Intan (2016:55) berpendapat bahwa kurikulum 2013 

terlihat adanya keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

untuk membangun soft skills dan hard skills. Hal yang sama juga terdapat 

dalam silabus mata pelajaran Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan 

(PMKR)/ tune up di SMK N 1 Magelang. Berbagai aspek soft skills menjadi 

salah satu kompetensi inti dari 4 kompetensi inti yang ada dalam silabus. Hal 

ini menekankan kembali pentingnya soft skills dalam pelaksanaan 

pembelajaran guna mengembangkan kecakapan dasar siswa.  

Melalui pengembangan soft skills di sekolah, maka akan 

mendatangkan keserasian kompetensi antara profil lulusan sekolah dengan 

tuntutan industri. Berbagai macam kegiatan maupun keorganisasian juga 

menjadi wadah pengembangan soft skills bagi siswa. Hal ini selaras dengan 

hasil penelitian oleh Yulianto (2015) bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara keaktifan siswa berorganisasi dengan kemampuan soft skills. 

Dalam penelitian yang sama, Yulianto juga menjelaskan bahwa keaktifan 

berorganisasi berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas XI 

kompetensi permesinan. Di SMK N 1 Magelang sendiri, terdapat berbagai macam 

organisasi seperti OSIS, Pramuka, Rohis, Pecinta Alam, Pasukan Inti, masing-
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masing bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, percaya diri, 

pengembangan komunikasi, interpersonal, inisiatif, dan motivasi sebagai ciri 

siswa SMK N 1 Magelang yang berkarakter. Selain itu, guna pengembangan 

kecakapan komunikasi, terdapat ekstrakurikuler bahasa inggris yang juga akan 

direncanakan sebagai program wajib untuk diikuti bagi seluruh siswa.  

 

2. Kemampuan Kognitif 

Pada dasarnya teori kognitif menekankan pada cara-cara seseorang 

menggunakan pikirannya untuk belajar, mengingat, dan menggunakan 

pengetahuan yang telah diperoleh dan disimpan di dalam pikirannya secara 

efektif, (Rifa’i dan Catharina, 2012:106).  Teori tentang perkembangan kognitif 

sangatlah erat kaitannya dengan psikologi kognitif di mana Surya (2015:3) 

menjelaskan bahwa psikologi kognitif merupakan suatu kerangka perspektif 

teoritis yang memfokuskan pada pemahaman persepsi, pemikiran, dan memori 

manusia. Psikologi kognitif memberikan gambaran bahwa pembelajar merupakan 

pemroses informasi yang aktif dan memberikan peran-peran kritis terhadap 

pengetahuan dan perspektif yang dibawa siswa dalam pembelajaran.  

Lebih lanjut, Menurut Bloom dalam Rifa’i dan Catharina (2012: 70) 

bahwa yang disebut dengan ranah belajar yaitu: ranah kognitif (cognitive domain), 

ranah afektif (affective domain), dan ranah psikomotorik (psychomotoric domain). 

Hasil belajar ranah kognitif terdiri dari 6 aspek, yaitu: 

a. Pengetahuan (knowledge), didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau 

mengenali informasi (materi peserta didikan) yang telah dipelajari 
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sebelumnya. Pada ranah ini siswa dimaksudkan untuk dapat menyebutkan 

berbagai komponen yang harus dilakukan tune up seperti, sistem pelumasan, 

sistem pendinginan, sistem pengapian, celah katup, dan lain sebagainya. 

b. Pemahaman (comprehension), didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh 

makna dari materi yang dipelajari. Sebagai contoh kaitannya dengan materi 

tune up, siswa dapat memahami kegunaan dari berbagai komponen yang 

harus ditune up. Selain itu, siswa juga dapat memahami cara kerja komponen-

komponen mesin yang ada seperti memahami cara kerja karburator, sistem 

pengapian, sirkulasi air pendingin, dan lain-lain. 

c. Penerapan (application), mengacu pada kemampuan menggunakan materi 

peserta didik yang telah dipelajari di dalam situasi baru dan konkrit. Pada 

tahap ini, siswa harus mampu menerapkan materi pelajaran dengan situasi 

yang baru. Sebagai contoh, siswa dapat melakukan urutan penyetelan katup 

dengan baik dan benar, mampu melakukan penyetelan celah platina secara 

tepat, dan mampu menggunakan berbagai peralatan penunjang untuk tune up. 

d. Analisis (analysis), mengacu pada kemampuan memecahkan material ke 

dalam bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. 

Sebagai contoh, dari hasil pekerjaan tune up, siswa mampu memecahkan 

suatu masalah yang berkaitan denga pekerjaan tune up seperti menyelesaikan 

masalah  mengapa mesin pincang, penyebab mesin over heating, atau 

penyebab dari celah katup yang terlalu lebar.  

e. Sintesis (synthesis), mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian-

bagian dalam rangka membentuk struktur yang baru.  Sebagai contoh, dalam 
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berbagai keadaan mesin yang ada, siswa mampu memberikan solusi atas 

kerusakan yang terjadi pada mesin.  

f. Penilaian (evaluation), mengacu pada kemampuan membuat keputusan 

tentang nilai materi peserta didik untuk tujuan tertentu. Pada ranah ini siswa 

mampu memberikan keputusan atas pekerjaan yang telah dilakukan selama 

tune up. Sebagai luaran, siswa mampu menyebutkan hal-hal yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi terjadinya kerusakan pada mesin.  

Pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila peserta didik  merasa 

berhasil dan memperoleh kepuasan dalam belajar, hal ini akan mendorong peserta 

didik untuk belajar lebih baik lagi. Keberhasilan dapat dikatakan juga bahwa 

peserta didik siap untuk belajar ke tahap pengetahuan selanjutnya. Maisaroh dan 

Rostrieningsih (2010: 161) berpendapat baik individu maupun tim, menginginkan 

suatu pekerjaan dilakukan secara baik dan benar agar memperoleh hasil yang 

baik. Keberhasilan akan tampak dari pemahaman, pengetahuan, dan ketrampilan 

yang dimiliki individu atau tim tersebut. 

Dalam penelitian ini, objek penilaian hasil belajar yang diukur adalah ranah 

kognitif. Ranah kognitif ini nantinya akan disajikan dalam bentuk teks atau 

gambar pada soal pilihan ganda tentang penjelasan materi komponen atau unit-

unit, fungsi, cara kerja, dan pemeriksaan pekerjaan tune up mesin. 

3. Penilaian Unjuk Kerja (Performance Assessment) 

Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan 

mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok 

digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik 
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menunjukkan unjuk kerja (Sary, 2015:44). Lebih lanjut, Sary mengungkapkan 

bahwa cara penilaian unjuk kerja ini dianggap lebih otentik daripada tes tertulis 

karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang 

sebenarnya. Unjuk kerja dapat diamati seperti menggunakan peralatan 

laboratoriun, mengoperasikan suatu alat.  

Selaras dengan Sary, Witte (2012:162) menyatakan bahwa penilaian 

kinerja dipusatkan pada karya dan produk yang dihasilkan siswa. Pekerjaan ini 

biasanya disajikan kepada orang lain dan dievaluasi sesuai dengan standar atau 

kriteria kinerja yang telah ditentukan sebelumnya yang diketahui oleh siswa 

sebelum proyek atau produk dimulai. 

Melalui berbagai definisi tentang penilaian unjuk kerja, maka dapat 

disimpulkan bahwa penilaian unjuk kerja atau kinerja adalah suatu mekanisme 

penilaian kepada siswa dengan cara mengamati aktivitas yang didemonstrasikan 

dengan fokus penilaian aspek psikomotor.  Dalam penilaian unjuk kerja tune up, 

siswa satu - per satu diminta untuk mendemonstrasikan cara melakukan 

perawatan terhadap mesin. Melalui instrumen unjuk kerja yang ada, guru akan 

menilai sejauh mana kemampuan siswa dalam menguasai keterampilan tune up 

seperti pemeriksaan baterai, penyetelan pengapian, penyetelan sistem bahan 

bakar, pemeriksaan sistem pendinginan, mekanisme katup, dan yang lainnya.  

Sary (2015:45) mengatakan bahwa di dalam penilaian unjuk kerja 

(performance assessment) perlu mempertimbangkan hal- hal berikut:  

1) Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan siswa untuk 

menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. Di dalam unjuk kerja tune up 
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sendiri, ada berbagai hal yang perlu dilakukan secara sistematis dan tidak 

boleh untuk dilewatkan. Seperti pada awal praktik, siswa haruslah mengecek 

kelengkapan alat, atribut keselamatan kerja, dan berbagai langkah 

operasional tune up yang harus dikerjakan secara runtut agar hasilnya dapat 

sesuai yang diharapkan, (Sary, 2015:45). 

2) Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. 

Guna mengukur ketepatan aspek yang dinilai, maka dibutuhkan instrumen 

penilaian unjuk kerja. Proses penyusunan instrumen ini juga mengacu pada 

buku panduan perawatan mesin sehingga aspek yang akan dinilai dalam 

unjuk kerja akan sesuai dengan pedoman perawatan mesin, (Sary, 2015:45). 

3) Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan 

tugas. Dalam pelaksanaan unjuk kerja tune up, siswa tidak hanya sekedar 

mampu menyelesaikan pekerjaan namun juga diperlukan keterampilan khusus 

atau bisa disebut sebagai soft skills yang berguna untuk menunjang kinerja 

siswa dalam mendemonstrasikan pekerjaan. Beberapa aspek soft skills ini 

seperti kedisiplinan yang juga dapat dijadikan sebagai disiplin waktu. Artinya 

siswa harus tepat waktu atau secepat mungkin dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Aspek yang lain adalah kejujuran, komunikasi, maupun tanggung 

jawab. Semuanya diperlukan agar siswa secara menyeluruh dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan semaksimal mungkin, (Sary, 2015:45). 

4) Upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga  

semua dapat diamati. Untuk praktik tune up sendiri, kemampuan yang 

dinilai berfokus pada kemampuan perawatan mesin yang meliputi sistem 
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baterai, sistem bahan bakar, sistem pengapian, sistem pendinginan, sistem 

pelumasan, dan mekanisme mesin. Masing-masing indikator ini nantinya 

dimasukkan dalam instrumen penilaian sehingga semua pekerjaan siswa 

dapat diamati. (Sary, 2015:45).  

5) Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang akan 

diamati. Dalam proses penilaian unjuk kerja tune up, semua pekerjaan yang 

dinilai berdasarkan materi perawatan mesin kendaraan ringan. Setiap 

pekerjaan pada masing-masing komponen kemudian dirinci tentang 

pemeriksaannya, penyetelan, atau penggantian komponen, (Sary, 2015:45). 

 

4. Tune Up  

Pekerjaan tune up merupakan pekerjaan yang paling sering dilakukan 

dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Hal ini dikarenakan pekerjaan tune up 

merupakan pekerjaan yang dilakukan secara berkala pada satuan jarak perjalanan 

suatu kendaraan. Menurut Boentarto (2003:1) tune up  merupakan servis yang 

paling sering dilakukan dibandingkan dengan jenis servis mobil yang lain seperti 

over haul, spooring balancing, dan kenteng magic. Tune up  merupakan servis 

yang bertujuan untuk mengembalikan tenaga motor agar sesuai standarnya. Jadi, 

tune up  merupakan servis penting sebuah mobil sebelum servis lainnya. Menurut 

petunjuk khusus tune up pada buku New Step 1 Toyota, terdapat berbagai 

komponen yang harus dilakukan pengecekan maupun penyetelan, diantaranya 

adalah sebagai berikut:  
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a. Sistem Pendingin 

1). Memeriksa volume air pendingin radiator 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Pemeriksaan volume air radiator 

(Toyota, 1981: 4) 

 

Isikan air jika tinggi air kurang dari garis FULL pada tangki cadangan 

(reservoir tank). 

2). Memeriksa kualitas air pendingin 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Pemeriksaan kualitas air pendingin 

(Toyota, 1981: 4) 

 

Periksa air pendingin dari kemungkinan tercampur dengan oli, karat, atau 

kotoran.  

 

 

 

Reservoir tank 
Reserve line 

Radiator Air radiator 
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3).  Memeriksa sistem pendinginan 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Pemeriksaan kebocoran sistem pendingin 

(Toyota, 1981: 4) 

Menggunakan radiator tester periksalah kemungkinan terjadinya 

kerusakan atau berubahnya bentuk dari radiator atau slang, klem yang longgar, 

kerusakan atau berkaratnya kisi-kisi radiator, kebocoran pompa air, atau 

longgarnya sumbat penguras air. 

4). Memeriksa cara kerja tutup radiator 

 

Gambar 2.4. Pemeriksaan kebocoran tutup radiator 

(Toyota, 1981: 4) 

Menggunakan radiator cup tester periksa tegangan pegas dan kedudukan katup 

vakum dari tutup radiator. Tutup harus diganti jika tutup membuka pada 

tekanan di bawah angka spesifikasi atau jika tutup rusak. Tekanan pembukaan 

katup tekan tutup radiator  : 

Standar : 0,75 -1,05 kg/cm
2
 

Radiator 
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Limit : 0,6 kg/cm
2
 

5). Pemeriksaan tali kipas  

 

 

 

 

Gambar 2.5. Pemeriksaan kondisi tali kipas secara visual 

(Toyota, 1981: 5) 

Periksa tali kipas dari kemungkinan retak, berubah bentuk, terlalu kencang, 

aus, atau terdapat kotoran. Apabila ditemukan hal demikian segera bersihkan 

atau diganti. 

6). Pemeriksaan kekencangan tali kipas  

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Pemeriksaan kekencangan tali kipas  

(Toyota, 1981: 5) 

Dengan memberikan tekanan 10 kg, tekan tali pada tempat seperti pada 

gambar. Tali harus menunjukkan kekencangan spesifikasi. Lenturan tali  

kipas pada tekanan 10 kg pada mesin 5K : 

Pompa air – alternator : 7 – 11 mm 

Tali kipas 

Blok mesin 

Tali kipas 

Pressure scale 
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Engkol – kompresor  : 11 – 14 mm 

b. Saringan Udara  

  

 

 

 

Gambar 2.7. Pembersihan saringan udara 

(Toyota, 1981: 6) 

Lakukan pembersihan elemen menggunakan udara bertekanan dari arah 

dalam ke arah luar. Jika elemen udara koyak atau terlalu kotor, ganti dengan 

yang baru.  

c. Baterai  

1). Pemeriksaan secara visual 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Pemeriksaan baterai secara visual 

(Toyota, 1981: 6) 

Periksa baterai dari kemungkinan penyangga baterai yang berkarat, hubungan 

terminal yang longgar, terminal berkarat atau rusak, baterai rusak atau bocor.  

 

 

Saringan udara 

Air gun 

Kerak pada 

terminal baterai 
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2). Mengukur berat jenis elektrolit  

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Pengukuran berat jenis baterai  

(Toyota, 1981: 6) 

Periksa berat jenis elektrolit dengan hydrometer. Berat jenis yang sesuai 

dengan standar yaitu 1,25 – 1,27 pada suhu 20
o
C. Selain itu periksa volume 

elektrolit pada setiap sel baterai. Jika ditemukan volume yang berada di bawah 

garis lower maka isilah dengan air suling.   

d. Oli Mesin  

1). Memeriksa volume oli mesin 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Pemeriksaan volume oli mesin 

(Toyota, 1981: 6) 

Pemeriksaan volume oli dapat dilakukan dengan menggunakan stik oli. 

Langkah pertama yang harus dikerjakan adalah mengambil stik oli tersebut dan 

Hidrometer  

Baterai  

Stik oli  
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mengelapnya menggunakan majun. Setelah itu masukkan lagi ke dalam lubang 

stik oli lalu tarik lagi stik oli untuk mendapatkan hasil pembacaan volume oli. 

Tinggi oli harus berada diantara tanda L dan F. Jika lebih rendah, periksa 

kemungkinan terdapat kebocoran lalu tambah oli sampai tanda F.  

2). Memeriksa kualitas oli mesin 

 

 

 

 

Gambar 2.11. Pemeriksaan kualitas oli mesin 

(Toyota, 1981: 7) 

Periksa oli dari kemungkinan kotor, tercampur air atu berubah warna. Selain 

indikator tersebut, kualitas oli juga dapat diketahui dari baunya, apakah oli 

tersebut tercampur bahan bakar atau tidak. Apabila ditemukan kejadian 

tersebut, ganti oli dengan yang baru. 

e. Busi  

1). Pemeriksaan secara visual  

 

 

 

 

Gambar 2.12. Pemeriksaan busi secara visual 

(Toyota, 1981: 7) 

Stik oli  

Oli mesin 

Ground electrode 
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Periksa busi dari kemungkinan retak, kerusakan lain pada ulir dan isolator, 

keausan elektroda, gasket rusak atau berubah bentuk, elektroda terbakar atau 

terdapat kotoran yang berlebihan. Bersihkan busi jika terdapat kotoran yang 

menempel menggunakan amplas halus. Jika kondisi busi sudah tidak layak 

digunakan maka busi harus segera diganti. 

2). Menyetel celah busi 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Penyetelan celah busi 

(Toyota, 1981: 8) 

Periksa setiap celah busi menggunakan alat pengukur celah busi. Jika perlu 

setel celah busi dengan cara membengkokkan bagian yang menonjol dari 

elektroda.  

f. Tekanan Kompresi 

Pada saat akan melakukan tes tekanan kompresi, mesin harus dipanaskan 

terlebih dahulu. Disamping itu, dianjurkan untuk melepas kabel tegangan 

tinggi dari coil yang menuju ke distributor. 

 

 

 

Busi 

Adjuster 
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Gambar 2.14. Pengukuran tekanan kompresi  

(Toyota, 1981: 25) 

Lakukan pengukuran tekanan kompresi menggunakan compression tester. 

Pada saat melakukan pengukuran buka katup trotel sepenuhnya dan mulailah 

menghidupkan starter mesin selama kurang lebih 3 detik. Baca hasil 

pengukuran tekanan kompresi dan bandingkan dengan standarnya.   

Tabel 2.2. Standar Tekanan Kompresi Mesin  

(Toyota, 1981: 25) 

 

 Mesin 5K Selain mesin 5K 
standar 12,6 Kg/Cm

2
  11 Kg/Cm

2
 

Limit  9,5 Kg/Cm
2
 9 Kg/Cm

2
 

 

g. Kabel Tegangan Tinggi 

 Periksa tahanan kabel busi dengan cara melepasnya terlebih dahulu dari busi. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15. Pengukuran tahanan kabel busi 

(Toyota, 1981: 8) 
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Pada saat melepas kabel busi, tariklah pada bagian ujung kabelnya dan tidak 

disarankan menarik pada bagian tengah kabel. Tahanan kabel : kurang dari 

25 Kilo Ohm pada setiap busi. 

h. Distributor  

1). Pemeriksaan tutup distributor 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16. Tutup distributor 

(Toyota, 1981: 9) 

Periksa tutup distributor dan rotor dari kemungkinan : retak, berkarat, terbakar, 

lubang kabel kotor, atau terminal elektroda terbakar.  

2). Pemeriksaan cara kerja governoor 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17. Pemeriksaan cara kerja governoor 

(Toyota, 1981: 10) 
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Periksa cara kerja governoor dengan cara memutar rotor. Rotor harus kembali 

dengan cepat setelah diputar searah jarum jam dan dilepas kembali. Disamping 

itu, keadaan rotor terhadap cam juga tidak boleh terlalu longgar.  

3). Pemeriksaan dan penyetelan celah platina 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18. Penyetelan celah platina 

(Toyota, 1981: 9) 

Jika platina terbakar parah atau berlubang-lubang, platina harus diganti. 

Untuk celah platina berkisar antara 0,2-0,4 mm. 

4). Pemeriksaan sudut dwell 

 

 

 

 

Gambar 2.19. Pemeriksaan sudut dwell 

(Toyota, 1981: 9) 

Menggunakan dwell angle tester periksa besarnya sudut dwell yang dihasilkan. 

Penggunaan dwell angle tester dapat dilakukan dengan memasang kabel positif 

Contact point 

Distributor plate 
Distributor shaft 

Dwell angle tester 

Kondensor 
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pada kabel kondesor dan kabel negatif pada masa mesin. Sudut dwell standar 

berkisar antara 46
o
 – 58

o
. 

5). Pemeriksaan saat pengapian 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20. Pemeriksaan saat pengapian 

(Toyota, 1981: 10) 

Perlu diperhatikan, pemeriksaan saat pengapian dilakukan pada putaran mesin 

idle (max 950 Rpm). Menggunakan timing light, cocokkan tanda-tanda saat 

pengapian dengan cara memutar bodi distributor ke kanan atau ke kiri sesuai 

dengan setelan yang diharuskan. Saat pengapian yang baik pada mesin 5K 

adalah 5
o
 sebelum TMA dan untuk mesin 2K,3K,4K adalah 8

o
 sebelum TMA. 

i. Celah Katup 

Penyetelan celah katup dilakukan melalui beberapa kaidah atau aturan, 

diantaranya adalah : 

1. Memanaskan mesin kemudian mematikannya. 

2. Menyetel mesin pada Top kompresi silinder 1 dengan cara memutar baut 

poros engkol dan menetapkan tandanya sejajar dengan tanda pada bodi 

mesin. 

 

Pulley  

Timing light 

Baut penyetel distributor 

Timing mark 
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Gambar 2.21. Penyetelan top kompresi silinder 1 

(Toyota, 1981: 12) 

3. Memilih katup katup yang pada kondisi bebas saja pada saat melakukan 

penyetelan.  Celah katup pada kondisi mesin panas : 

Katup hisap = 0,20 mm dan katup buang = 0,30 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22. Posisi katup yang harus disetel pada posisi top 1 dan top 4 

(Toyota, 1981: 12) 

Setelah melakukan penyetelan katup pada posisi top kompresi 1, 

putar poros engkol sampai pada top kompresi silinder 4. Lakukan penyetelan 

pada katup yang bebas seperti pada langkah sebelumnya.  
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitan yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian oleh Siswoyo, et al., (2009) mengenai sistem rem yaitu tentang 

pengaruh prestasi teori terhadap prestasi praktik. Dalam penelitiannya, 

Siswoyo berhasil mengungkapkan bahwa  prestasi teori berpengaruh terhadap 

prestasi praktik siswa SMK N 1 Adiwerna Tegal sebesar 68,65%. Dari data 

yang dihimpun, prestasi teori sebesar 55% siswa pada kriteria tinggi, 38,75% 

berada pada kriteria sangat tinggi, dan 6,25% pada kriteria sedang. Hasil 

penelitian juga menunjukkan prestasi yang tinggi dari siswanya dilihat dari 

hasil praktikum sebanyak 66,25% berada pada kriteria tinggi, 33,75% pada 

kriteria sangat tinggi.   

2. Dachfid (2015) juga melakukan penelitian tentang tentang Hubungan antara 

pemahaman kognitif keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan 

kemampuan psikomotorik.  Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan 

bahwa variabel pemahaman Kognitif K3 berpengaruh positif terhadap 

Kemampuan Psikomotorik siswa secara signifikan. Ini berarti semakin tinggi 

pemahaman kognitif K3 siswa dalam mengikuti kegiatan praktik batu 

diyakini akan berpengaruh pada kemampuan psikomotorik siswa dalam 

mengikuti kegiatan praktikum batu tersebut. Besarnya pengaruh variabel 

pemahaman Kognitif K3 terhadap Kemampuan Psikomotorik siswa adalah 

24%. 
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3. Bardi (2014) melalui penelitiannya yang berjudul Pengaruh Soft Skills 

Terhadap Keterampilan Siswa. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa soft 

skills memiliki pengaruh positif terhadap keterampilan siswa. Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa semakin baik soft skills yang dimiliki siswa, maka 

keterampilan siswa Kompetensi Keahlian Poduksi Grafika SMK Grafika 

Bakti Nusantara akan semakin meningkat. Hasil uji tersebut juga diperkuat 

dengan uji hipotesis (uji F) dimana hasil signifikansi F sebesar 0,000 lebih 

rendah dari 0,05 (α=5%) menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga 

hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara soft skills 

dengan keterampilan siswa Kompetensi Keahlian Poduksi Grafika SMK 

Grafika Bakti Nusantara dapat diterima/terbukti. Sedangkan hasil koefisien 

determinasi mengindikasikan sebesar 58,6% keterampilan siswa (Y) dapat 

dijelaskan oleh soft skills (X). Sedangkan 41,4% keterampilan siswa (Y) 

dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti, misalnya semangat 

belajar, lingkungan sekolah, perhatian orang tua, dan lain-lain. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

1. Hubungan antara Soft Skill dan Kemampuan Kognitif dengan Unjuk 

Kerja Tune Up Mesin Bensin 

Tenaga kerja yang baik tentu mempunyai kualifikasi yang memadai 

sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Jika dikategorikan, terdapat dua aspek yang 

mencakup kualifikasi tersebut yaitu yang pertama adalah aspek soft skills dan 

yang kedua adalah aspek hard skills.  Dalam pengertian yang lebih sederhana, soft 
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skills ini merupakan penjabaran dari yang biasanya kita sebut dengan emotional 

intelegence (kecerdasan emosional). Aspek soft skills ini ada berbagai macam 

diantaranya adalah kemampuan komunikasi, kejujuran, kerjasama, motivasi, 

kepemimpinan, percaya diri, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk aspek hard 

skills dalam penelitian ini berorientasi ke arah kemampuan kognitif siswa.  

Kemampuan soft skills dan kemampuan hard skills atau dalam penelitian 

ini adalah aspek kognitif jika dapat dijalankan secara bersama-sama maka akan 

mendatangkan hasil pekerjaan yang baik. Sebagaimana Ramesh dan Mahadevan 

(2010:2) mengungkapkan bahwa soft skills merupakan komplementer hard skills 

dan akan membuatnya bekerja lebih efektif. Beranjak dari hal ini dapat 

disimpulkan bahwa orang yang mempunyai keseimbangan yang baik antara soft 

skills dan hard skills akan memberikan kualitas pekerjaan yang lebih baik.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23. Kerangka pikir penelitian 
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2. Hubungan antara Soft Skills dengan Unjuk Kerja Tune Up Mesin Bensin 

Perkembangan dunia perkerjaan saat ini tidak hanya mengharuskan 

tenaga kerja mempunyai kemahiran dalam bidang kerjanya saja. Lebih dari itu, 

seorang yang mempunyai kemahiran dalam bidang emosional atau dalam hal ini 

disebut sebagai soft skills akan lebih memberikan prestasi yang tinggi terhadap 

hasil kerjanya. Hal ini diyakini oleh berbagai perusahaan yang akan melakukan 

rekrutmen kerja terhadap calon pegawai baru maka akan memberikan persyaratan 

di awal yang lebih bersifat soft skills. Kemampuan ini sangat disyaratkan karena 

diyakini jika seorang dengan kemampuan soft skills yang tinggi akan dapat 

mengembangkan dirinya dan memberikan kualitas terbaik dalam pekerjaannya.  

Dalam melaksanakan praktik tune up, terdapat berbagai aspek keahlian di 

luar kemampuan hard skills seperti seperti time management, stress management, 

dan sebagainya dimana kemampuan-kemampuan tersebut lebih condong ke arah 

soft skills tentu akan memberikan hasil pekerjaan yang lebih optimal 

dibandingkan dengan siswa yang mempunyai kemampuan rendah terhadap soft 

skills. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

soft skills dengan hasil praktik tune up mesin bensin. Semakin baik penguasaan 

terhadap soft skills maka semakin baik pula hasil pekerjaan tune up yang 

dihasilkan.  

 

3. Hubungan antara Kemampuan Kognitif dengan Unjuk Tune Up Mesin 

Bensin 
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Pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya dasar 

pengetahuan yang dibutuhkan. Sangatlah penting bagi seorang dalam melakukan 

pekerjaan maka dia wajib untuk mengetahui betul apa yang harus dikerjakannya 

terlebih dahulu. Hal ini berlaku untuk segala suatu pekerjaan, sebagai contoh 

seorang mekanik tidak dapat melakukan pekerjaan memperbaiki mobil tanpa dia 

tahu terlebih dahulu langkah apa yang sesuai prosedur harus dia kerjakan. 

Dalam kaitannya dengan pekerjaan tune up mesin bensin, maka siswa 

haruslah mendapatkan pengetahuan tentang tata cara pengerjaan tune up yang 

baik dan benar yang meliputi langkah-langkah, spesifikasi penyetelan, ukuran 

standar dan sebagainya. Penting untuk mendapatkan pengetahuan awal tentang 

tune up terlebih dahulu karena bekal pengetahuan teori ini yang akan menjadi 

dasar pengerjaan selanjutnya ketika praktik. Sebagai indikator penguasaan 

pemahaman tentang tune up ini didapatkan melalui hasil tes tertulis. 

Siswa yang mempunyai kemampuan kognitif atau pengetahuan yang baik 

tentang teori tune up maka akan melaksanakan praktik dengan lancar dan 

mendapatkan hasil yang maksimal atau dalam hal ini siswa dikatakan kompeten. 

Hal ini akan berbeda dengan siswa yang tidak dapat mengerjakan atau kurang 

memahami tentang teori tune up maka akan mendapatkan hasil yang kurang baik 

atau belum kompeten. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara kemampuan kognitif dengan kompetensi tune up 

mesin bensin.  
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D. Hipotesis  

1. Terdapat hubungan antara soft skills dan kemampuan kognitif secara 

bersama-sama dengan unjuk kerja praktik tune up mesin bensin siswa 

Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK N 1 Magelang. 

2. Terdapat hubungan antara soft skills dengan unjuk kerja praktik tune up 

mesin bensin siswa Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK N 1 

Magelang. 

3. Terdapat hubungan antara kemampuan kognitif  dengan unjuk kerja praktik 

tune up mesin bensin siswa Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 

SMK N 1 Magelang.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang hubungan antara soft skills 

dan kemampuan kognitif dengan unjuk kerja tune up mesin bensin, dapat 

disimpulkan bahwa;  

1. Terdapat hubungan positif antara soft skills dan kemampuan kognitif dengan 

unjuk kerja tune up  mesin bensin di SMK N 1 Magelang yang ditandai 

dengan koefisien korelasi sebesar 0,701 atau masuk dalam kategori hubungan 

yang kuat. Di samping itu terdapat pula koefisien determinasi (R
2
) sebesar 

49,10%. Uji F juga dilakukan untuk menentukan taraf kebermaknaan 

hubungan antar variabel di mana dalam hal ini diketahui besar uji F adalah 

37,109 lebih besar daripada F tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen.  

2. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara soft skills dengan unjuk kerja 

tune up  mesin bensin di SMK N 1 Magelang yang ditandai dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,225, nilai yang positif menunjukkan semakin besar soft 

skills akan semakin meningkatkan hasil unjuk kerja tune up. Adapun 

sumbangan efektif variabel independen sebesar  20,20% dan sumbangan 

relatif sebesar 41,40% terhadap variabel dependen.  
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3. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kemampuan kognitif dengan 

unjuk kerja tune up mesin bensin di SMK N 1 Magelang yang ditandai 

dengan koefisien korelasi sebesar 0,302. Nilai yang positif menunjukkan 

semakin besar kemampuan kognitif akan semakin meningkatkan hasil unjuk 

kerja tune up. Adapun sumbangan efektif variabel independen sebesar 

28,70% dan sumbangan relatif sebesar 58,60% terhadap variabel dependen.  

 

B. Saran Pemanfaatan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan simpulan tentang hubungan 

antara soft skills dan kemampuan kognitif dengan unjuk kerja tune up mesin 

bensin, peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut; 

1. Sekolah dituntut untuk dapat menyeimbangkan proporsi antara soft skills dan 

kemampuan kognititf siswa mengingat keselarasan antara kedua variabel 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil unju kerja. Hal 

ini penting karena salah satu keunggulan SMK adalah dengan prestasi siswa 

di dalam kompetensinya.  

2. Pelatihan untuk guru sangat diperlukan guna menyumbang keberhasilan 

integrasi soft skills di dalam pembelajaran kognitif. Kegiatan ini penting 

untuk menunjang sumber daya pendidik yang profesional. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian unjuk kerja lebih ditekankan pada kelas 

XII yang diasumsikan telah banyak mengetahui tentang materi pembelajaran 

sehingga hasilnya akan lebih valid. Hal ini penting mengingat peneliti 
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menemukan bahwa kelas XI belum sepenuhnya menguasai semua materi 

tentang tune up. 
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