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ABSTRAK

Pandoyo, Yopik. 2017. Penerapan Peraga Sistem Kopling Model Cutting Engine
dengan Pembelajaran Inkuiri untuk Meningkatkan Penguasaan Sistem Kopling 

Sepeda Motor. Skripsi Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang. Drs. Suwahyo, M.Pd., dan Dr. M. Burhan Rubai Wijaya, M.Pd. 

Kata kunci: penerapan, peraga, cutting engine, sistem kopling, pembelajaran 

inkuiri. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan peraga model engine 

cutting sistem kopling sepeda motor dan penggunaannya untuk menunjang 

penguasaan materi ajar sistem kopling dengan model pembelajaran inkuiri.

Penelitian ini menggunakan quasi experimental design dengan model non 
equivalent control group design. Desain ini terdapat dua kelompok yang sudah 

dipilih, kemudian diberikan pretest dan posttest. Populasi dalam penelitian ini

adalah siswa kelas XI TSM SMK Palapa Semarang, sampel yang digunakan

adalah kelas XI TSM 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI TSM 2 sebagai

kelas kontrol. 

Pengumpulan data menggunakan instrumen test dan angket validasi 

kelayakan peraga. Hasil penilaian validasi peraga dari ahli media sebesar 

85,55% dan dinyatakan sangat layak, penilaian dari ahli materi sebesar 80%

dinyatakan layak. Hasil nilai rata-rata pretest pada kelas kontrol yaitu sebesar 

39,33 dan posttest 66,00 dan memiliki nilai gain sebesar 0,440. Kelas eksperimen 

hasil nilai rata-rata pretest 39,44 dan posttest 74,11 dan memiliki nilai gain
sebesar 0,572. Berdasarkan uji t diperoleh bahwa ada perbedaan antara 

menggunakan peraga dengan tidak menggunakan peraga dan diperoleh hasil

thitung sebesar 3,39 dan ttabel 2,0. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada 

peningkatan penguasaan pembelajaran pada kelas eksperimen. Kelas eksperimen 

mempunyai nilai rata-rata posttest yang lebih baik dibandingkan kelas kontrol. 

Hasil uji t posttest juga menyimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. dan nilai gain kelas 

eksperimen lebih mendekati ke kategori sedang (������0,572 �������	�
�����	����

�����������������57,2 ����).

Guru hendaknya dapat menerapkan pembelajaran menggunakan alat 

peraga dan memilih model pembelajaran yang tepat agar siswa lebih aktif dan 

tidak merasa bosan dalam kegiatan pembelajaran.
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ABSTRACT

Pandoyo, Yopik. 2017. The application Props System Clutch a Cutting Model 
engines with Inquiry to enhance learning mastery of the Motorcycle Clutch 
System. Thesis Department Of Mechanical Engineering Faculty Of Engineering 
University Of Semarang. Drs. Suwahyo, M.Pd., and Dr. M. Burhan Rubai Wijaya, 
M.Pd. 

Keyword: application, props, cutting the engine, clutch system, inquiry learning. 

This research aims to find out the feasibility of the model props engine 
motorcycle clutch system for cutting and know the increased mastery of the 
material's learning system coupling with inquiry learning model. This research 
uses quasi experimental design with a model non equivalent control group design. 
This design there are two groups that are already selected, and then given a 
pretest and posttest. The population in this research is the grade XI TSM SMK 
Palapa Semarang, the sample used is the class XI class 1 as experimental TSM 
and TSM XI class 2 as the class of the control.

Data collection using the instrument test and validation of the feasibility 
question form props. The results of expert media props validation of 85.55% and 
stated very worthy material judgments of experts, amounting to 80% stated it 
deserves. The results of the average value of a pretest on a control class that is of 
39.33 and posttest 66.00 and have the value of the gain of 0.440. Experimental 
class results average value of pretest and posttest 39.44 74.11 and has value gain 
amounting to 0.572. Based on t-test are obtained that there is a difference 
between using a props with no use of props and obtained the results of thitung 
and ttabel 2.0 3.39. This study concluded that there is an increasing mastery 
learning in classroom experiments. Experimental class had an average rating of 
better than posttest grade control, The results of the test t posttest also concluded 
that there is a significant learning outcome difference between the control and the 
experimental class. and the value of experimental class gain closer to the 
category being (������0,572 ����� or expressed in percent �����57,2 ����).

Teachers should be able to apply learning to use props and choosing the 
right learning model in order to make students more active and don't feel tired in 
the learning activities.
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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan proses belajar yang terjadi ditingkat SMK siswa dianjurkan 

dapat memahami salah satu materi atau kompetensi yang terdapat di keahlian bidang 

studi SMK tersebut. Sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah salah satu jenjang 

pendidikan menengah yang dikhususkan menciptakan lulusan pelajar untuk siap 

bekerja. Pendidikan kejuruan yang terdapat di SMK mempelajari suatu bidang studi 

yang dimaksudkan sebagai bekal memasuki dunia kerja atau industri.

Pelaksanaan pembelajaran SMK pada bidang teknologi bertujuan untuk 

mengembangkan potensi akademis dan kepribadian seorang pelajar, menguasai 

kompetensi, serta sikap dan nilai profesional sebagai tenaga kerja yang berkualitas 

unggul dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi pada saat ini. 

Setiap pembelajaran memiliki tujuan pembelajaran seperti pada jenjang pendidikan 

kejuruan atau SMK. Pembelajaran yang terjadi di SMK adalah membekali siswa yang 

lulus agar mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Artinya 

seorang pelajar yang lulus dari SMK dipersiapkan untuk bekerja dan menjadi seorang 

tenaga ahli di dunia industri. 

Proses pembelajaran pada siswa SMK harus memiliki rencana bahwa materi 

yang tersampaikan akan memotivasi atau menumbuhkan kemampuan siswa untuk 

menguasai materi yang telah diberikan. Untuk proses pembelajaran bagi seorang
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guru dalam menghadapi masalah beberapa siswa yang merasa kesulitan untuk 

mengerti pelajaran yang disampaikan. Usaha untuk menghadapi masalah siswa yang 

kesulitan belajar tersebut, guru dapat merefleksi siswa tersebut dengan menggunakan 

metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran sesuai materi 

yang akan diajarkan dan dapat diterima oleh semua siswa. 

Perkembangan kegiatan proses pembelajaran di SMK harus memperhatikan 

tuntutan kebutuhan dunia kerja. Pelaksanaan pembelajaran tersebut untuk menguasai 

kemampuan pada siswa SMK melalui program pembelajaran disekolah yaitu tatap 

muka, praktik kompetensi, dan praktik industri. Pembelajaran dirancang memberikan 

ruang untuk siswa berperan aktif dalam pemecahan suatu masalah yang timbul pada 

saat proses pembelajaran. Masalah yang timbul pada pembelajaran antara lain 

berkaitan dengan masalah prosedur pembelajaran, model pembelajaran, dan juga 

media untuk mendukung proses pembelajaran agar mudah tersampaikan. 

Proses pembelajaran suatu media yang digunakan untuk mengajar juga 

saangat berperan penting. Cara pemilihan media yang tepat guru menyampaikan 

materi akan mudah dengan dukungan media tersebut. Media tersebut diharapkan 

mampu membuat siswa menjadi tertarik dan aktif  dalam proses belajar mengajar 

sehingga siswa mudah memahami dan mengerti materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Usaha guru dengan melibatkan sebuah media agar guru dan 

siswa ada interaksi yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

secara cepat dan tepat.

Media pembelajaran dengan menggunakan alat peraga engine cutting dapat 

digunakan sebagai media yang efektif dan lebih spesifik. penggunaan media ini, 

 



3 
 

siswa dapat memahami penyampaian materi pada bagian-bagian mesin secara lebih 

detail dan lebih memahami sistem kerjanya. Selain itu alat peraga dapat menarik 

perhatian siswa dan menumbuhkan minat dan motivasi siswa untuk mendalami suatu 

materi pada saat belajar.

SMK Palapa Semarang merupakan salah satu SMK yang terus berupaya 

menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan yang hebat dan

mampu siap untuk menghadapi kemajuan teknologi dan kesiapan kerja pada dunia 

industri serta memiliki kepribadian yang mandiri dan profesional. 

Pembelajaran yang berlangsung di SMK Palapa Semarang proses 

pembelajarannya dengan metode penyampaian secara lisan dan menggunakan 

powerpoint. Saat guru menerangkan materi terkadang beberapa siswa kurang 

memperhatikan pada materi yang dijelaskan. Selain itu dalam pelaksanaan 

pembelajaran ini kurang efektif karena belum adanya media pendukung yang dapat 

menarik minat siswa sehingga siswa akan merasa jenuh pada saat pembelajaran 

berlangsung. Metode pembelajaran ceramah dan menggunakan powerpoint

pencapaian nilai hasil belajar siswa pada kompetensi dasar perawatan berkala 

mekanisme kopling banyak siswa yang hasilnya masih dibawah nilai KKM. Dari 2 

kelas yang berjumlah 70 siswa, 28 siswa yang belum mencapai nilai di atas KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimum). Standar nilai ketuntasan yang harus dicapai untuk 

kompetensi dasar perawatan berkala mekanisme kopling harus diatas 70. 

Rendahnya nilai ketuntasan dalam kompetensi dasar perawatan berkala 

mekanisme kopling, hal ini terjadi karena siswa mengalami kesulitan dalam 

mempelajari materi tentang memahami konstruksi, prinsip kerja kopling dan 
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komponen-komponennya, siswa juga mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi 

kerusakan dan cara perbaikan serta penyetelan kopling. 

Sesuai kondisi di atas, maka peneliti bermaksud membuat media 

pembelajaran dalam bentuk alat peraga sistem kopling dalam bentuk engine cutting 

sesuai dengan kompetensi dasar memperbaiki kopling dan komponen-komponennya. 

Alat peraga sistem kopling ini dibuat peneliti yang dimulai dari perencanaan, memilih 

engine yang masih yang layak dan memiliki komponen-komponen sistem kopling 

yang masih asli, pemotongan atau pembelahan mesin, pembuatan kaki-kaki sebagai 

dudukan engine, pewarnaan dan finishing. Peneliti menggunakan alat peraga engine 

cutting sistem kopling, komponen-komponen di dalam engine dapat dilihat langsung 

dari luar, dengan demikian alat peraga sistem kopling model engine cutting akan 

menarik perhatian dan menambah minat belajar siswa, sehingga pembelajaran pada 

kompetensi dasar memperbaiki kopling dan komponen-komponennya lebih efektif. 

Alat peraga sistem kopling model belahan menampilkan komponen-

komponen yang ada di dalam mesin sesuai posisi kopling yang sebenarnya, tanpa 

proses pembongkaran. Alat peraga atau mesin yang utuh tidak bisa menampilkan 

bagian komponen-komponen yang ada di dalam mesin tanpa proses pembongkaran 

terlebih dahulu. Menggunakan alat peraga sistem kopling belahan memudahkan 

dalam memahami konstruksi dan mekanisme kerja kopling, diantaranya mekanisme 

kerja unit kopling, pergerakan tuas penekan, pergerakan kampas kopling dan plat 

kopling, kemudian siswa dapat melihat bagaimana tenaga putar mesin akan 

diteruskan. Mekanisme kerja kopling tersebut siswa dapat langsung mengamati 

pergerakan komponen-komponen kopling pada saat bekerja. Siswa tidak lagi 
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membayangkan pergerakan komponen yang awalnya tidak terlihat langsung pada 

kondisi mesin yang tidak belahan.

Untuk mendukung penggunaan media pembelajaran yang berupa alat peraga. 

Peneliti menerapkan model pembelajaran untuk mendukung penggunaan alat peraga 

tersebut. Model pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang meliputi keterampilan guru, aktifitas siswa dan hasil belajar siswa. 

Dengan model pembelajaran yang akan peneliti gunakan untuk mendukung 

penerapan alat peraga di atas adalah penerapan model pembelajaran inkuiri. Model 

inkuiri merupakan salah satu proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Sehingga model pembelajaran ini bisa melatih siswa untuk belajar yang di mulai dari 

menyelidiki dan menemukan masalah hingga menarik kesimpulan. Adapun model 

pembelajaran ini akan dapat menjadikan siswa akan lebih banyak belajar berpikir 

mandiri untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. 

Pada model inkuiri siswa lebih dilibatkan pada proses pembelajarannya. Pada 

metode pembelajaran inkuiri ini diharapkan siswa tidak hanya menghafal materi yang 

disampaikan melainkan siswa melakukan pengamatan atau eksperimen, sehingga 

siswa dapat memahami secara mendalam materi yang disampaikan. Berdasarkan 

penjelasan menegenai model pembelajaran inkuiri di atas, model pembelajaran 

inkuiri dapat dijadikan pendukung pembelajaran penerapan alat peraga pada sistem 

kopling yang berupa mesin belahan sepeda motor. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti perlu mengadakan 

penelitian tentang bagaimana meningkatkan pemahaman tentang konstruksi, prinsip 

kerja dan mengidentifikasi komponen sistem kopling, oleh karena itu peneliti 
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memilih judul “Penerapan Peraga Sistem Kopling Model Cutting Engine dengan 

Pembelajaran Inkuiri untuk Meningkatkan Penguasaan Sistem Kopling Sepeda 

Motor”. 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Belum adanya media pembelajaran yang berupa peraga engine cutting kopling 

sepeda motor di SMK Palapa Semarang.

2. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran masih berbentuk utuh 

sebuah mesin, jadi siswa membayangkan kerja sistem kopling, pergerakan 

komponen-komponen kopling. 

3. Guru dalam penyampaian materi tentang sistem kopling pada kompetensi dasar 

perawatan berkala kopling dan komponen-komponennya masih dijelaskan dengan 

lisan dan powerpoint sehingga siswa kurang tertarik dan kurang fokus pada materi 

yang dijelaskan sehingga menyebabkan pembelajaran kurang efektif. 

C. Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Pada peraga yang dibuat untuk pembelajaran kompetensi dasar perawatan berkala 

sistem kopling adalah memahami komponen, mengidentifikasi dan memperbaiki 

kerusakan kopling sepeda motor berbasis engine cutting yang layak dipergunakan 

dalam proses pembelajaran. 
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2. Penerapan peraga kopling model engine cutting dalam model pembelajaran inkuiri 

untuk mengetahui peningkatan penguasaan pada sistem kopling sepeda motor. 

D. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Adakah kontribusi peraga engine cutting sistem kopling dan model pembelajaran 

inkuiri sebagai peraga media pembelajaran pada sistem kopling sepeda motor.

2. Adakah peningkatan penguasaan sistem kopling sepeda motor pada peserta didik 

setelah diterapkan peraga model engine cutting sistem kopling sepeda motor 

dalam pembelajaran inkuiri.

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Mengetahui adanya kontribusi penggunaan peraga model engine cutting sistem 

kopling dan model pembelajaran inkuiri sebagai media pembelajaran yang 

mempelajari kompetensi sistem kopling sepeda motor. 

2. Untuk mengetahui peningkatan penguasaan menggunakan peraga model cutting 

engine sistem kopling dengan model pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran 

sistem kopling sepeda motor. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan oleh peneliti dengan harapan memberikan manfaat kepada 

pihak lain yang sebagai pembaca dan juga bagi guru serta siswa, manfaat penelitian 

ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Membantu meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik, 

memperjelas dalam memahami materi yang disampaikan terutama pada 

pembelajaran kompetensi sistem kopling.

b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan media peraga dan 

menambah wawasan pendidik terhadap alternatif media pembelajaran yang 

menarik dan bermanfaat bagi pembelajaran menggunakan alat peraga dan 

model pembelajaran inkuiri. 

2. Manfaat Praktis

a. Siswa dalam pembelajaran dapat mengamati secara langsung sistem kopling

dan mengidentifikasi komponen-komponennya sehingga memberikan 

pengalaman langsung pada siswa.

b. Penelitian ini diharapkan memotivasi guru menerapkan media pembelajaran 

dan melakukan pengembangan sistem belajar dengan memodifikasi media 

pembelajaran.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para 

tenaga pendidik menggunakan alat peraga untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa.

 



 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori 

1. Media Peraga

Media merupakan kata jamak dari “medium” yang berarti perantara atau 

pengantar. Kata/istilah media berlaku untuk berbagai kegiatan atau usaha. Dalam hal 

ini media digunakan dalam bidang pengajaran atau pendidikan, sehingga istilahnya 

menjadi media pendidikan atau media pembelajaran.

Agar media pembelajaran benar-benar digunakan untuk membelajarkan siswa, 

maka ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan, di antaranya: 

a. Media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan di arahkan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Media tidak digunakan sebagai alat hiburan, atau 

tidak semata-mata dimanfaatkan untuk mempermudah guru menyampaikan 

materi, akan tetapi benar-benar untuk membantu siswa belajar sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai.

b. Media yang akan digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. 

c. Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. 

d. Media yang akan digunakan harus memperhatikan efektivitas dan efisien. 

e. Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dalam 

mengoperasikannya (Sanjaya dalam Hermanto dan Sulistyo, 2012: 6).

9 
 



10 
 

“Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh

pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengetahuan ini, guru, buku teks dan 

lingkungan sekolah merupakan media” (Gerlach dan Ely dalam Arsyad, 2002: 3). 

“Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran yang antara lain buku, tape recorder, kaset, 

video camera, film, gambar bingkai, foto, gambar, grafik, televisi dan komputer. 

Dengan kata lain media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa 

untuk belajar” (Gagne dan Briggs dalam Arsyad, 2002: 4). 

Alat bantu pengajaran atau lebih popular disebut alat peraga pengajaran 

menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar terutama dalam metode 

mengajar. Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu 

untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Setiap proses belajar 

mengajar ditandai dengan adanya beberapa unsur antara lain: tujuan, bahan metode 

dan alat, serta evaluasi. Unsur metode dan alat merupakan unsur yang tidak bisa 

dilepaskan satu dengan yang lainnya yang berfungsi sebagai cara atau teknik untuk 

mengantarkan bahan pelajaran agar sampai kepada siswa (Sudjana dalam Arisno dan

Supraptono, 2012: 41) 

Alat peraga merupakan alat untuk membantu proses belajar mengajar agar 

proses komunikasi dapat berhasil dengan baik dan efektif. “media pendidikan adalah 

alat yang dapat dilihat dan didengar untuk membuat cara berkomunikasi menjadi 

efektif” Amir Hamzah dalam Herlina (Yensy, 2012: 28). Dari uraian materi di atas 
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dapat disimpulkan bahwa istilah media pembelajaran dengan alat peraga sering 

diartikan suatu hal yang sama. Baik media pembelajaran maupun alat peraga 

pembelajaran digunakan untuk menampilkan gambaran yang diinginkan dapat 

membantu dalam proses belajar mengajar supaya komunikasi berjalan lebih baik dan 

lebih efektif. Sehingga siswa memiliki keleluasaan terhadap sumber belajar yang 

akan memungkinkan memahami suatu konsep secara tepat, dengan media peraga 

siswa yang diajar lebih mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan.

Penggunaan peraga dalam pembelajaran dapat mempengaruhi pembelajaran 

yang semula abstrak akan menjadi lebih konkrit dan lengkap. Sudjana (dalam Hidayat 

dan Sunyoto, 2012: 44), ada 6 fungsi pokok dari media alat peraga dalam proses 

belajar mengajar, yaitu:

1. Penggunaan media alat peraga dalam proses belajar mengajar bukan merupakan 

fungsi tambahan, melainkan fungsi tersendiri sebagai alat bantu untuk 

mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 

2. Penggunaan media alat peraga merupakan bagian yang integral dari keseluruhan 

situasi mengajar. Ini berarti bahwa media alat peraga merupakan unsur yang 

harus dikembangkan oleh pengajar. 

3. Alat peraga daalam pengajaran penggunaannya integral dengan tujuan dan isi 

pelajaran. Fungsi ini mengandung pengertian bahwa penggunaan media alat 

peraga harus melihat pada tujuan daan bahan pelajaran. 

4. Penggunaan media alat peraga semata-mata bukan sebagai alat hiburan dalam 

arti digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik 

perhatian mahasiswa.
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5. Penggunaan alat peraga dlam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat 

proses belajar mengajar dan membantu mahasiswa dalam menangkap materi 

yang diberikan pengajar. 

6. Penggunaan alat peraga dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi 

kualitas belajar mengajar. Dengan kata lain penggunaan alat peraga hasil belajar 

mahasiswa akan lebih tahan lama diingat mahasiswa, sehingga pelajaran 

mempunyai nilai tinggi.

Garis besar isi media meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang 

menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Media pembelajaran ini merupakan alat bantu dalam 

kegiatan pembelajaran untuk mempermudah dalam penyampaian suatu materi yang 

sulit dipahami oleh peserta didik. Media pembelajaran ini biasanya disajikan dalam 

berbagai bentuk seperti meja, miniatur ataupun berupa panel gambar yang dapat 

menjelaskan materi yang disampaikan (Sanjaya dalam Arisno dan Supraptono, 2012: 

41).

Menurut Anam (2015: 38) manfaat penggunaan media sebagai integral 

pengajaran di kelas adalah sebagai berikut: 

a. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajar yang melihat atau 

mendengar penyajian melalui media menerima pesan yang sama.

b. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai 

penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. 
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c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan 

prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan balik 

dan penguatan. 

d. Lama waktu pengajaran yang diperlukan dapat dipersingkat untuk mengantarkan 

pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan 

kemungkinannya dapat diserap oleh siswa. 

e. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan.

f. Pengajaran dapat diberikan kapanpun dan dimanapun. 

g. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar 

dapat ditingkatkan. 

h. Peran guru dapat berubah ke arah yang positif, dalam proses belajar mengajar. 

Engine cutting adalah pemotongan komponen pada mesin sesuai fungsi 

komponen pada mesin agar dapat terlihat cara kerja komponen. Cutting atau 

pemotongan mesin yang akan dipotong yaitu komponen-komponen yang ada pada 

bagian sistem kopling sepeda motor. Teknik pemotongan ini menggunakan teknik 

potongan pada penyajian potongan pada gambar teknik.

a. Membuat Potongan 

Menurut Giesecke et al. (2001: 222) menyatakan untuk menghasilkan 

pandangan potongan, bidang potong dianggap melalui elemen mesin yang 

bersangkutan. Bidang potong kemudian diambil, dan kedua paruhan tersebut 

dipisahkan, sehingga memaparkan konstruksi dalamnya. Garis bidang potong 

menunjukan dimana bendanya dibayangkan dibelah. Pandangan potongan dapat 

menggantikan salah satu dari pandangan primer.  
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b. Potongan Lengkap 

Menurut Giesecke et al., (2001: 222) menyatakan bahwa “Pandangan 

potongan yang diperoleh dengan melewatkan bidang potong melalui bendanya 

disebut potongan lengkap.” Teknik pemotongannya dilakukan pada garis sumbu 

benda secara menyeluruh, sehingga membagi benda pada dua bagian, kanan dan kiri. 

Perbandingan pandangan potongan dengan pandangan samping kiri menekankan 

keunggulan dalam kejelasan pandangan potongan ini. 

Gambar 2.1. Potongan Lengkap 

(Giesecke et al, 2001: 223) 

c. Potongan Separuh 

Jika bidang potong lewat melalui pertengahan suatu benda, hasilnya ialah 

potongan separuh. Potongan separuh memiliki keunggulan dalam memaparkan 

bagian dalam paruhan benda dan mempertahankan bagian luar paruhan lainnya. Oleh 

sebab itu, kegunaannya terutama terbatas pada benda-benda simetris (Giesecke et al, 

2001: 229). Teknik pemotongan dilakukan pada pertemuan dua bidang potong pada 

tengah bagian benda tersebut. Pemotongan ini dilakukan pada ¼ bagian benda, 

sehingga akan memperlihatkan bagian dalam benda yang akan dipotong dan 

menyisakan ¾ bagian benda. Kegunaan terbesar potongan separuh ialah pada gambar 

rakitan, yang di sini sering diperlukan untuk menunjukkan konstruksi dalam dan luar 

Bidang Potong

Garis Arsir 
Potongan

Garis Benda

Garis Sumbu
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pada pandangan yang sama, tetapi tanpa pemberian ukuran (Giesecke et al, 2001: 

229).

Gambar 2.2. Potongan Separuh 

(Giesecke et al, 2001: 230)

Rencana peneliti menggunakan potongan separuh untuk memotong bagian 

tutup mesin/ engine cover sebelah kanan untuk memperlihatkan bagian kopling yang 

berada di dalam mesin sebelah kanan. 

d. Potongan Setempat 

Sering terjadi bahwa hanya pandangan potongan sebagian yang diperlukan 

untuk memaparkan bentuk-bentuk dalamnya. Potongan demikian, yang dibatasi oleh 

garis potong, disebut potongan setempat. Pada potongan lengkap atau potongan 

separuh tidak diperlukan, dan potongan setempat yang kecil sudah cukup untuk 

menjelaskan konstruksinya. Dalam hal ini, potongan dibatasi sebagian oleh garis 

pemutus dan sebagian lagi oleh garis sumbu (Giesecke et al, 2001: 230). 
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Gambar 2.3. Potongan Setempat 

(Giesecke et al, 2001: 230)

Peneliti akan menggunakan pada bagian komponen rumah kopling dengan 

potongan setempat agar dapat memperlihatkan konstruksi komponen yang ada di 

bagian dalam rumah kopling seperti kampas kopling dan plat baja. 

e. Potongan Loncat 

Pada pemotongan melalui benda tak beraturan, sering kita ingin menunjukkan 

fitur (feature) yang tidak terletak pada garis lurus dengan jalan “meloncatkan” atau 

membengkokkan bidang potongnya. Potongan demikian disebut potongan loncat 

(Giesecke et al, 2001: 233). Teknik pemotongan dilakukan dengan cara meloncatkan 

garis potong pada bagian-bagian yang akan dipotong, karena jika menggunakan garis 

potong yang lurus, bagian-bagian yang memiliki tempat yang tak beraturan, akan 

tidak terpotong dan tidak akan terlihat jelas, kontruksi didalamnya. Lintasan 

pemotongan ditunjukkan oleh garis bidang potong pada pandangan atas, dan 

potongan loncat yang dihasilkan ditunjukkan pada pandangan depan (Giesecke et al, 

2001: 234).

Garis Arsir 
Potongan Pandangan 

Atas Benda

Garis Sumbu

 
 



17 
 

Gambar 2.4. Potongan Loncat 

(Giesecke et al, 2001: 233) 

2. Sistem Kopling Sepeda Motor 

Menurut Jama dan Wagino (2008: 320) Kopling berfungsi meneruskan dan 

memutuskan putaran dari poros engkol ke transmisi (perseneling) ketika mulai atau 

pada saat mesin akan berhenti atau memindahkan gigi. Umumnya kopling yang 

digunakan pada sepeda motor adalah adalah kopling tipe basah dengan plat ganda, 

artinya kopling dan komponen kopling lainnya terendam dalam minyak pelumas dan 

terdiri atas beberapa plat kopling.

Tipe kopling  yang digunakan pada sepeda motor menurut cara kerjanya ada 

dua jenis yaitu kopling mekanis dan kopling otomatis. Cara melayani kedua jenis 

kopling ini sewaktu membebaskan (memutuskan) putaran poros engkol sangat 

berbeda. 

1. Jenis Kopling 

Bidang Potong

Pandangan Samping Kanan 
Dalam Potongan
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a. Kopling Manual (mekanis)

Menurut Jama dan Wagino (2008: 320) kopling manual (mekanis) adalah 

kopling yang cara kerjanya diatur oleh handel kopling, dimana pembebasan 

dilakukan dengan cara menarik handel kopling pada batang kemudi. Kopling 

manual terdiri atas beberapa bagian antara lain: 

Gambar 2.5. Kopling manual model sport

(Manual Book Honda Astra International: 90)

clutch housing 

clutch centre 

kampas kopling 

plat kopling 

pressure plate 

coil spring 
kick starter 

Tutup bak 
mesin kanan 

lifter plate 

poros pemindah 
gigi 
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Gambar 2.6. Konstruksi kopling manual (manual clutch) 

(Jama dan Wagino: 321)

b. Komponen kopling manual model sport 

Sistem kopling mekanis terdiri atas bagian-bagian berikut yaitu: a) 

mekanisme handel terdiri atas: handel, tali kopling (kabel kopling), tuas (batang) 

dan pen pendorong. b) mekanisme kopling terdiri atas (gambar 2.6): gigi primer 

kopling (driven gear), rumah (clutch housing),  plat gesek (friction plate) plat 

kopling (plain plate), per (coil spring), pengikat (baut), kopling tengah (centre 

clutch), plat tutup atau plat penekan (pressure plate), klep penjamin dan batang 

penekan/pembebas (release rod) (Jama dan Wagino, 2008: 321). 

Rumah kopling (clutch housing) ditempatkan  pada poros utama (main 

shaft) yaitu poros yang menggerakkan semua roda gigi transmisi.  Tetapi rumah 

kopling ini bebas terhadap poros utama, artinya bila rumah kopling berputar 

poros utama tidak ikut berputar. Pada bagian luar rumah kopling terdapat roda 

gigi (diven gear) yang berhubungan dengan roda gigi pada poros engkol 
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sehingga bila poros engkol berputar maka rumah kopling juga ikut berputar

(Jama dan Wagino, 2008: 321).

Agar putaran rumah kopling dapat sampai pada poros  utama maka pada 

poros utama dipasang hub kopling (clutch sleeve hub). Untuk  menyatukan 

rumah kopling deng hub kopling digunakan dua tipe pelat, yaitu pelat tekan 

(clutch driven plate/plain plate) dan pelat gesek (clutch drive plate/friction 

plate). Pelat gesek dapat bebas bergerak terhadap hub kopling, tetapi tidak bebas 

terhadap rumah kopling. Sedangkan pelat tekan dapat bebas bergerak terhadap 

rumah kopling, tetapi tidak bebas pada hub kopling (Jama dan Wagino, 

2008:321).

c. Cara kerja kopling 

Gambar 2.7. kopling posisi posisi terlepas (handel kopling ditekan) 

(Jama dan Wagino, 2008: 322)

Cara kerja kopling pada posisi terlepas (Gambar 2.7) adalah pada saat 

handle kopling di tekan plat pengungkit (lifter plate) mendorong plat penekan 

dan terjadi kerenggangan antara plat kopling dan kampas kopling, putaran mesin 
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yang menuju transmisi dan roda belakang akan terputus/terlepas (Jama dan 

Wagino, 2008: 322).

Gambar 2.8. kopling posisi posisi terhubung (handel kopling bebas) 

(Jama dan Wagino, 2008: 323)

Cara kerja kopling pada posisi terhubung (Gambar 2.8) adalah pegas 

kopling menarik plat penekan (pressure plate) selanjutnya plat penekan menekan 

plat kopling (steel plate) dan kampas kopling (friction plate) kemudian putaran 

mesin diteruskan menuju transmisi dan roda belakang (Jama dan Wagino, 2008: 

322).

d. Proses pemindahan gigi 

Gambar 2.8. Proses pemindahan gigi

(Sudjarwo, 2013: 181) 
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Gambar 2.9. Pedal transmisi ditekan 

(Sudjarwo, 2013: 182)

e. Pedal transmisi ditekan

Handle kopling setelah ditekan akan memutar lifter cam, posisi peluru 

pada ball retainer yang merapat dengan lifter cam berpindah tempat dan 

akibatnya clutch plate yang sedang ditekan oleh bobot sentrifugal bergerak 

menjauh, kemudian plat dan kampas kopling kembali merenggang dan 

pemindahan gigi dengan mudah dapat dilakukan (Sudjarwo, 2013: 182).

2. Diagnosa Kerusakan Pada Kopling 

1) Kopling slip

Gejala: bila stang gas diputar, kecepatan mesin naik secara normal 

tetapi kecepatan sepeda motor tidak sesuai naiknya, gejala ini sangat terlihat 

terutama pada saat jalan tanjakan/naik.

Kemungkinan penyebabnya antara lain: (1)gerak bebas (gerak main) 

kabel kopling tidak cukup. (2)kampas kopling terbakar atau aus. (3)pegas 

kopling sudah lunak atau “fatique”. (4)pelat-pelat kopling berubah bentuk.
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Diagnosa kerusakan: (1)periksalah apakah gerak bebas (gerak main) 

kabel kopling tidak cukup. Secara perlahan lahan tariklah tangkai kopling 

(tekanlah pedal) sehingga terasa tekanan. Jarak gerak bebas tergantung dari 

jenis/type kendaraan, secara umum 10-20 mm pada ujung tangkai. Bila 

tangkai kopling mempunyai gerak bebas lebih atau kurang dari spesifikasi 

maka tangkai kopling harus di setel kembali sesuai spesifikasi pabrik. (2)bila 

kampas kopling, pegas kopling, atau pelat kopling yang rusak, maka perlu 

perbaikan dengan jalan pembongkaran kopling (Sudjarwo, 2013: 186).

2) Kopling menahan

Gejala: meskipun pedal pemindah gigi ditekan dengan tangkai kopling 

ditekan penuh, gigi pemindah tidak mau dipindahkan, atau kopling berbunyi. 

Kemungkinan penyebabnya antara lain: (1)Tangkai kopling 

mempunyai gerak bebas (gerak main) berlebihan. (2)kampas kopling atau 

pelat kopling pecah. (3)pegas kopling putus. 

Diagnosa kerusakan: (1)Periksalah apakah gerak bebas (gerak main) 

tangkai kopling berlebihan. Bila tangkai kopling gerak bebasnya berlebihan, 

maka tidak mungkin melepaskan kopling dengan menarik tangkai kopling 

bisa penuh, sehingga untuk memindah gigi persneling menjadi sulit. 

Lakukan penyetelan gerak bebas (gerak main) sesaui data spesifikasi pabrik. 

Biasanya gerak bebas 10-20 mm. (2)Untuk memeriksa kampas kopling, pelat 

kopling dan pegas kopling aus (Sudjarwo, 2013: 186).

3) Kopling sukar untuk bekerja
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Gejala: Bila sepeda motor telah di start (hidup), sepeda motor tersebut 

bergetar sebelum kopling dilepaskan seluruhnya. 

Kemungkinan penyebabnya antara lain: (1)kampas kopling atau pelat 

kopling yang berubah bentuk (bengkok). (2)gerakkan yang tidak halus/lembut 

dari kabel kopling. 

Diagnosa kerusakan: (1)Memeriksa kampas kopling, pelat kopling apakah 

mengalami perubahan bentuk (bengkok/meleyot). Hal ini memerlukan 

pembongkaran kopling. (2)Bila kabel kopling tidak bergerak secara 

halus/lembut, kabel bagian da-lam kemungkinan rusak/ada serat kabel yang 

terputus atau kabel korosif. Lepas kabel kopling dari tangkai kopling, kemudian 

periksa, lumasi bila perlu atau ganti baru bila rusak/cacat (Sudjarwo, 2013: 186).

3. Perawatan Berkala Mekanisme Kopling 

1) Penyetelan kopling

Langkah kerja: 

a. Penyetelan kopling sepeda motor jenis bebek: (1)Kendorkan mur 

penetap/pengunci. (2)Putar scrub penyetel, searah jarum jam 1 - 2 putaran. 

(3)Putar kembali scrub penyetel perlahan - lahan berlawanan arah dengan 

jarum jam. (4)Hentikan jika sudah terasa ada tahanan. (5)Putar kembali 

skrup penyetel searah jarum jam 1/8 - ¼ putaran. (6)Kencangkan mur 

penetap/pengunci (Sudjarwo, 2013: 188).
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Gambar 2.10. penyetelan kopling sepeda motor jenis bebek 

(Sudjarwo, 2013: 188)

b. Penyetelan kopling sepeda motor jenis sport

Penyetelan kopling sepeda motor jenis sport Honda GL, ada 2 

macam:

a) Penyetelan pada bagian stang kemudi: (1)Kendorkan mur 

penetap/pengunci. (2) Putar mur penyetel lengan kopling sampai 

didapat gerak dengan bebas kekanan/kekiri sesuai data (GL:10-20 

mm). (3)Kencangkan mur penetap (Sudjarwo, 2013: 188).

Gambar 2.11. penyetelan pada bagian atas

(Sudjarwo, 2013: 189)

Kunci Pas 12

Mur pengunci

Mur penyetel

Kabel kopling

Handle kopling
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b) Penyetelan kopling pada bagian mesin: (1)Kendorkan mur 

penetap/pengunci. (2)Putar mur penyetel kekanan kekiri hingga 

mendapatkan gerak main bebas lengan kopling sesuai data (honda 

GL=10-20 mm). (3)Kencangkan mur penetap/pengunci (Sudjarwo, 

2013: 189)

Gambar 2.12. penyetelan kopling pada bagian mesin 

(Sudjarwo, 2013: 189) 

3. Pembelajaran Berbasis Inkuiri

a. Pengertian pembelajaran inkuiri 

Menurut Anam (2015: 7) secara bahasa, inkuiri berasal dari kata inquiry yang 

merupakan kata dalam bahasa inggris yang berarti; penyelidikan/ meminta 

keterangan; terjemahan bebas untuk konsep ini adalah “siswa diminta untuk mencari 

dan menemukan sendiri”. Dalam konteks penggunaan inkuiri sebagai metode belajar 

mengajar, siswa ditempatkan sebagai subyek pembelajaran, yang berarti bahwa siswa 

memiliki andil besar dalam menentukan suasana dan model pembelajaran. Dalam 

metode ini, setiap peserta didik didorong untuk terlibat aktif dalam proses belajar 

mengajar, salah satunya dengan secara aktif mengajukan pertanyaan yang baik 

terhadap setiap materi yang disampaikan dan pertanyaan tersebut tidak harus selalu 

lengan kopling
Mur Penyetel

Mur Pengunci
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dijawab oleh guru, karena semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

“Pembelajaran inkuiri berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang 

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat 

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri” (W.Gulo dalam Anam 

2015: 11).

Menurut Anam (2015: 12) pembelajaran berbasis inkuiri merupakan metode 

pembelajaran yang memberi ruang sebebas-bebasnya bagi siswa untuk menemukan 

gairah dan cara belajarnya masing-masing. Siswa tidak lagi dipaksa untuk belajar 

dengan gaya atau cara tertentu, mereka dikembangkan untuk menjadi pembelajar 

yang kreatif dan produktif. 

“Pembelajaran berbasis inkuiri memberikan kesempatan kepada anda (guru) 

untuk membantu siswa mempelajari isi dan konsep materi pelajaran dengan meminta 

mereka mengembangkan pertanyaan serta mengembangkan hipotesis. Oleh 

karenanya, metode ini memberi kesempatan lebih banyak kepada siswa untuk 

merefleksikan pembelajaran mereka, mendapat pemahaman yang lebih dalam atas 

konsep pembelajaran dengan gaya yang mereka sukai, dan menjadi pemikir kritis 

yang lebih baik” (Jill L. Lane dalam Anam 2015: 13).

b. Ciri-Ciri Pembelajaran Berbasis Inkuiri 

Menurut Anam (2015: 13) ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk 

mengetahui efektivitas inkuiri dalam proses pembelajaran, saalah saatunya dengan 

mengamati ciri-cirinya. Berikut adalah ciri-ciri yang dimaksut: 
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a) Strategi inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk

mencari dan menemukan. Artinya strategi inkuiri menempatkan siswa sebagai 

subyek belajar. 

b) Seluruh aktifitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan 

menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga 

diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. 

c) Tujuan dari penggunaan strategi pembealjaran inkuiri adalah mengembangkan 

kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan 

kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental.

Sebagai metode pembelajaran yang berorientasi pada penemuan (discovery), 

inkuiri mendorong guru menyajikan bahan pelajaran tidak dalam ‘bentuk jadi’ 

dengan tujuan dapat merangsang beragam pertanyaan atau bahkan keraguan. 

Selanjutnya guru mendorong siswa untuk mencari, mengamati dan menemukan 

masalahnya. 

Menurut Anam (2015: 15) berikut adalah ‘rangkaian’ aktifitas yang dilakukan 

siswa dalam mencari, mengamati, dan menemukan masalah: 

1) Siswa menemukan masalah sendiri atau mempunyai keinginan sendiri untuk 

memecahkan masalah;

2) Masalah dirumuskan seoperasional mungkin sehingga terlihat 

kemungkinannya untuk dipecahkan; 

3) Siswa merumuskan hipotesis, untuk menuntun mencari data; 
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4) Siswa menyusun cara-cara pengumpulan data dengan melakukan eksperimen, 

mengadakan pengamatan, membaca atau memanfaatkan sumber lain yang 

relevan;

5) Siswa melakukan penelitian secara individual atau kelompok untuk 

pengumpulan data; 

6) Siswa mengolah data dan mengambil kesimpulan. 

Tabel 2.1 Langkah-langkah pembelajaran Inkuiri yaitu (Suryanti dalam KKG SATU 

BOJONEGORO, 2012: 6):

Tahap Sikap Guru Terhadap Siswa

Tahap 1: Observasi untuk 

menemukan masalah

Guru menyajikan kejadian-kejadian atau 

fenomena-fenomena yang memungkinkan siswa 

menemukan masalah

Tahap 2: Merumuskan masalah Guru membimbing siswa merumuskan masalah 

penelitian berdasarkan kejadian dan fenomena 

yang disajikan 

Tahap 3: Mengajukan hipotesis Guru membimbing siswa untuk mengajukan 

hipotesis terhadap masalah yang telah dirumuskan 

Tahap 4: Merencanakan 

pemecahan masalah

Guru membimbing siswa untuk merencanakan 

pemecahan masalah, membantu menyiapkan alat 

dan bahan yang diperlukan dan menyusun 

prosedur kerja yang tepat. 

Tahap 5: Melaksanakan 

eksperimen (atau cara 

pemecahan masalah yang lain)

Selama siswa bekerja, guru membimbing dan 

memfasilitasi.

Tahap 6: Melakukan Guru membantu siswa melakukan pengamatan 
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pengamatan dan pengumpulan 

data

tentang hal-hal yang penting dan membantu 

mengumpulkan dan mengorganisasi data. 

Tahap 7: Analisis Data Guru membantu siswa menganalisis data supaya 

menemukan sesuatu konsep. 

Tahap 8: Penarikan kesimpulan Guru membimbing siswa mengambil kesimpulan 

berdasarkan data dan menemukan sendiri konsep 

yang ingin ditanamkan. 

c. Kelebihan Metode Inkuiri

1. Real life skills: siswa belajar tentang hal-hal penting namun mudah 

dilakukan, siswa didorong untuk ‘melakukan’, bukan hanya ‘duduk’, diam, 

dan mendengarkan.

2. Open-ended topic: tema yang dipelajari tidak terbatas, bisa bersumber dari 

mana saja; buku pelajaran, pengalaman siswa/guru, internet, televise, radio, 

dan seterusnya. Siswa akan belajar lebih banyak.

3. Intuitif, imajinatif, inovatif: siswa belajar dengan mengerahkan seluruh 

potensi yang mereka miliki, mulai dari kreatifitas hingga imajinasi. Siswa 

akan menjadi pembelajar aktif, out of the box, siswa akan belajar karena 

mereka membutuhkan, bukan sekadar kewajiban.

4. Peluang melakukan penemuan: dengan berbagai observasi dan eksperimen, 

siswa memiliki peluang besar untuk melakukan penemuan. Siswa akan 

segera mendapat hasil dari materi atau topik yang mereka pelajari (Bruner 

dalam Anam, 2015: 16).

1) Kelebihan Strategi Pembelajaran Inkuiri
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a. SPI merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada 

pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, 

sehingga pembelajaran melalui srategi ini dianggap lebih bermakna.

b. SPI dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belaajar sesuai dengan 

gaya belajar mereka.

c. SPI merupakan strategi yag dianggap sesuai dengan perkembangan 

psikologi belajar modern yang menganggap belajar adaalah proses 

perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman.

d. Keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani 

kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya 

siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh 

siswa yang lemah dalam belajar (Sanjaya, 2007: 208).

2) Kelemahan Strategi Pembelajaran Inkuiri 

a. Jika SPI digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit 

mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa.

b. Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur 

dengan kebiasaan siswa dalam belajar.

c. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu 

yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu 

yang telah ditentukan.

d. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa 

menguasai materi pelajaran, maka SPI akan sulit diimplementasikan oleh 

setiap guru (Sanjaya, 2007: 208).
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4. Penguasaan Sistem Kopling Sepeda Motor 

Penguasaan adalah proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasakan, 

pemahaman atau kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan, kepandaian. Kata 

penguasaan juga dapat diartikan kemampuan seseorang dalam sesuatu hal. 

Nurgiyantoro (dalam Trianawati dan Sucahyono 2012: 11) menyatakan bahwa 

penguasaan merupakan kemampuan seseorang yang dapat diwujudkan baik dari teori 

maupun praktik. Seseorang dapat dikatakan menguasai sesuatu apabila orang tersebut 

mengerti dan memahami materi atau konsep tersebut sehingga dapat menerapkannya 

pada situasi atau konsep baru. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penguasaan adalah kemampuan seseorang dalam memahami materi atau 

konsep yang dapat diwujudkan baik teori maupun praktik. 

Peneliti berasumsi bahwa salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan 

penguasaan dalam pembelajaran pada sistem kopling dengan menggunakan 

klasifikasi hasil belajar Benyamin Bloom yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif adalah 

ranah yang berkaitan dengan hasil belajar intelektual yang meliputi enam aspek yaitu: 

pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi 

(Sudjana dalam Prasetya, 2012: 108). Berikut beberapa penjelasan pada aspek ranah 

kognitif yang akan digunakan dalam penelitian yaitu:

1) Pengetahuan

Pengetahuan dalam pengertian ini melibatkan proses mengingat 

kembali hal-hal yang spesifik dan universal, mengingat kembali metode dan 
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proses, atau mengingat kembali pola, struktur atau setting (Gunawan dan 

Palupi, 2016: 100). 

2) Pemahaman

Pemahaman bersangkutan dengan inti dari sesuatu, ialah suatu bentuk 

pengertian atau pemahaman yang menyebabkan seseorang mengetahui apa 

yang sedang dikomunikasikan, dan dapat menggunakan bahan atau ide yang 

sedang dikomunikasikan itu tanpa harus menghubungkannya dengan bahan 

lain (Gunawan dan Palupi, 2016: 101). 

3) Aplikasi (penerapan) 

Pada aspek ini, kemampuan siswa memiliki kemampuan untuk 

menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, prinsip di dalam 

berbagai situasi (Gunawan dan Palupi, 2016: 101).

4) Analisis

Analisis diartikan sebagai pemecahan atau pemisahan suatu 

komunikasi (peristiwa, pengertian) menjadi unsur-unsur penyusunnya, 

sehingga ide (pengertian, konsep) itu relatif menjadi lebih jelas dan/atau 

hubungan antar ide-ide lebih eksplisit. Analisis merupakan memecahkan suatu 

isi komunikasi menjadi elemen-elemen sehingga hierarki ide-idenya menjadi 

jelas (Gunawan dan Palupi, 2016: 101). 

Operasional ranah kognitif dari aspek mengingat, memahami, 

mengaplikasikan, dan menganalisis. Kategori-kategori tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 Operasional ranah kognitif 

No Aspek Kognitif Operasional Contoh

1 Pengetahuan Mengetahui, mendefinisikan, 

mengingat kembali, memilih,  

mendaftar. 

Membuat daftar (tabel) 

komponen-komponen dn 

fungsi sistem kopling.  

2 Pemahaman Mencontohkan, mengklasifikasi, 

menyimpulkan, membandingkan, 

dan menjelaskan. 

Menjelaskan fungsi dan cara 

kerja sistem kopling. 

3 Aplikasi Menerapkan, mengembangkan, 

mengatur,  restrukturisasi, 

menafsirkan, mengilustrasikan.

Menerapkan  cara atau 

langkah-langkah kerja dalam 

perawatan mekanisme sistem 

kopling. 

4 Analisis Menganalisa, menyelidiki, 

memeriksa, menemukan    

menyimpulkan, memecahkan.

Membuat kesimpulan dan 

menganalisa langkah-langkah 

pemeriksaan pada mekanisme 

sistem kopling sesuai SOP. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian oleh Jamroh dan Dartu (2015) tentang Penerapan Metode Alat 

Peraga Engines Cutting Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Perawatan Dan Perbaikan 

Mesin Kelas X Di SMK YPT Purworejo, menunjukkan bahwa:(1) hasil belajar siswa 

lebih baik menggunakan metode alat peraga engines cutting; (2) hasil prestasi siswa 

dari prasiklus sampai siklus II banyak mengalami kenaikan hasil prestasi belajar 

siswa pada perawatan dan perbaikan mesin kelas X di SMK YPT Purworejo. Setelah 
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penelitian yang dilakukan menggunakan metode alat peraga, kemampuan hasil 

belajar perawatan dan perbaikan mesin menjadi 76,32. Selanjutnya pada siklus II, 

kemampuan siswa meningkat lagi menjadi 84,34, dari hasil belajar siswa tersebut 

merupakan kategori sudah baik dan sudah mencapai nilai KKM yang telah di 

tetapkan 75,00.

Penelitian Hidayat dan Sunyoto (2012: 47) dalam penelitiannya menyebutkan 

bahwa hasil analisis deskriptif hasil pretest dan posttest dari kelompok eksperimen 

yang mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan engine cutting CVT stand

menunjukkan peningkatan hasil belajar mahasiswa pada kompetensi CVT 

(Continously Variable Transmission) dari awalnya rata-rata hasil belajar hanya 59,17 

menjadi 80,69 atau terjadi peningkatan sebesar 21,52 atau meningkat 26,67%. Hasil 

analisis deskriptif juga menunjukkan bahwa dibandingkan dengan peningkatan yang 

terjadi pada kelompok kontrol, peningkatan hasil belajar kompetensi CVT pada 

kelompok eksperimen lebih tinggi, karena pada hasil posttest kelompok kontrol 

hanya terjadi peningkatan sebesar 16,95% saja, yaitu dari rata-rata pretest 58,80 

menjadi rata-rata nilai posttest 70,80.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ardian, et al (2014) tentang Penerapan 

Model Pembelajaran Inkuiri Untuk Meningkatkan Keterampilan Memperbaki 

Kopling Dan Komponen-Komponennya Pada Siswa Kelas XI SMK N 1 Adiwerna, 

menunjukkan bahwa hasil penelitian yang dapat diketahui persentase ketuntasan 

klasikal dari pretest, siklus I, dan siklus II. Pada kegiatan pembelajaran pre-test, siswa 

yang tuntas hanya 17 siswa atau 53,125%. Selanjutnya pada siklus I, siswa yang 

termasuk dalam kategori tuntas meningkat menjadi 23 siswa atau 71,875%. Hal ini 
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berarti mengalami peningkatan sebesar 18,75% dari pre-test. Kemudian pada siklus II 

meningkat kembali menjadi 84,375% atau 27 siswa tuntas KKM. Berarti dari siklus I 

ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 12,5%. Peningkatan pre-test mencapai 

target indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 80% atau sekitar 26 

siswa tuntas KKM. Dengan demikian, indikator kinerja dalam penelitian ini sudah 

tercapai.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Abdi (2014) tentang The Effect of 

Inquiry-based Learning Method on Students’ Academic Achievement in Science 

Course, menunjukkan bahwa kelompok eksperimental berperforma lebih baik 

daripada kelompok kontrol seperti yang ditunjukkan oleh nilai-nilai berarti dan 

deviasi standar tetapi orang tidak dapat mengatakan apakah perbedaan-perbedaan ini 

diamati signifikan atau tidak. Dalam tabel 2 data pada analisis ANCOVA untuk 

perbedaan dalam skor tes pasca antara eksperimental dan mengendalikan kelompok 

dalam prestasi akademik tes menunjukkan bahwa nilai (F) (5.121) dan itu adalah nilai 

yang signifikan pada tingkat (.030). Ini berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan 

dalam cara skor siswa mengajar ilmu pendidikan menggunakan pembelajaran inkuiri 

berbasis instruksi didukung 5E belajar siklus dan mereka diajarkan menggunakan 

pendekatan tradisional.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Proses pembelajaran di SMK PALAPA Semarang khususnya pada 

kompetensi dasar merawat berkala sistem kopling hanya menggunakan model 

pembelajaran ceramah dan media powerpoint, sehingga siswa lebih sulit untuk 
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memahami dan mengerti tentang materi yang disampaikan oleh guru, dan masih 

banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah nilai KKM. Dalam kompetensi dasar 

menjelaskan dasar-dasar dan langkah-langkah kerja sesuai SOP mengenai perawatan 

mekanisme kopling daan merawat berkala mekanisme kopling terdapat materi 

pembelajaran yang akan di bahas dalam kompetensi dasar yaitu (a) dasar perawatan 

komponen-komponen mekanisme kopling  (b) konstruksi dan prinsip kerja kopling 

(c) pemeriksaan dan penyetelan kopling. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah 

tersebut perlu adanya model pembelajaran serta media pembelajaran yang dapat 

mendukung proses pembelajaran yang efektif untuk memperoleh keefektifan 

pembelajaran yang maksimal.

Penelitian penerapan peraga berupa engine cutting sistem kopling sepeda 

motor dengan didukung oleh model pembelajaran inkuiri untuk meningkatkan 

keefektifan pembelajaran siswa, karena dalam peraga tersebut siswa dapat 

meningkatkan pemahaman sistem kerja kopling dengan jelas, sehingga peraga 

tersebut dapat meningkatkan keaktifan dan minat belajar siswa. Melalui model 

pembelajaran inkuiri ini, siswa tidak hanya belajar tentang konsep materi belaka, hal 

ini siswa dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran untuk dijadikan 

sebagai suatu pengalaman Kompetensi dasar merawat berkala mekanisme kopling. 

Pelaksanaan pada penerapan pembelajaran inkuiri pada materi mekanisme kopling, 

guru mengawali pembelajaran dengan menyampaikan materi secara singkat tentang 

perawatan berkala mekanisme kopling, konstruksi dan komponen sistem kopling, 

perbaikan daan penyetelan kopling, guru memberikan pertanyaan tentang materi yang 

berkaitan dan menuntun siswa menemukan masalah tentang perawatan berkala 
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mekanisme kopling (merumuskan masalah), setelah siswa menemukan masalah pada 

peraga kopling sehingga masalah terlihat untuk dipecahkan, setelah itu siswa 

merumuskan hipotesis untuk mencari data dari hipotesis yang didapat siswa 

melakukan eksperimen (menguji hipotesis), membaca sumber yang relevan dalam 

melakukan pengumpulan data, kemudian siswa mampu mengambil kesimpulan 

(merumuskan kesimpulan).

Berdasarkan kerangka berpikir yang dijelaskan di atas, penerapan peraga 

sistem kopling model cutting engine dengan model pembelajaran inkuiri ini 

diharapkan dapat menunjang keefektifan pembelajaran siswa dalam kompetensi dasar 

merawat berkala sistem kopling. Peningkatan penguasaan pembelajaran siswa dapat 

dilihat dengan membandingkan rata-rata tes setelah dilakukan antara pembelajaran 

yang menggunakan peraga sistem kopling model cutting engine dengan model 

pembelajaran inkuiri.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan yang merupakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum menunjukkan jawaban yang empirik dengan data (Sugiyono 2015: 96).

Hipotesis pada penelitian ini adalah: Ada peningkatan penguasaan  pembelajaran 

siswa pada kompetensi merawat berkala sistem kopling dengan menggunakan peraga 

sistem kopling model cutting engine dalam model pembelajaran inkuiri.

 
 



 
 

BAB V 

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

disimpulkan bahwa: 

1. Peraga engine cutting dan model pembelajaran inkuiri efektif digunakan 

sebagai media dan model pembelajaran dalam pembelajaran, hal ini dapat 

dilihat dari sumbangan efektif yang diperoleh sebesar 37,36% dalam 

pembelajaran kompetensi perawatan berkala mekanisme sistem kopling 

sepeda motor. Peraga juga memiliki persentase kelayakan media sebesar 

85,55% dan kelayakan materi sebesar 80% yang menunjukkan bahwa alat

peraga masuk pada kategori sangat layak pada segi media, dan layak pada 

segi materi.

2. Ada peningkatan penguasaan pembelajaran dengan model inkuiri pada 

kompetensi perawatan berkala mekanisme sistem kopling sepeda motor.

Peningkatan penguasaan sistem kopling sepeda motor pada peserta didik 

setelah diterapkan peraga model engine cutting sistem kopling dalam model 

pembelajaran inkuiri, dengan hasil kelas kontrol dari hasil rata-rata pretest 

sebesar 39,33 pada posttest meningkat menjadi 66,00 atau mengalami

peningkatan sebesar 25,89 dan memiliki nilai gain sebesar 0,432. Kelas

eksperimen dari hasil rata-rata pretest sebesar 39,44 pada posttest meningkat 

menjadi 74,11 atau mengalami peningkatan sebesar 34,67 dan memiliki nilai

gain sebesar 0,572. Kelas eksperimen yang menerapakan alat peraga engine 

cutting sistem kopling sepeda motor pada proses pembelajarannya
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mempunyai nilai rata-rata posttest yang lebih baik dibandingkan kelas kontrol  

(74,11 > 66,00), dan nilai gain kelas eksperimen telah mendekati kategori

sedang (������0,572 �������	�
�����	���������������������57,2 ����).

B. Saran Pemanfaatan Hasil Penelitian

Adapun saran yang hendak disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

Pihak sekolah hendaknya mendorong guru untuk menggunakan alat peraga 

daan model pembelajaran yang inovatif dalam kegiatan pembelajaran seperti 

penggunaan engine cutting sistem kopling dan model pembelajaran inkuiri 

sehingga kualitas pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan maksimal. 

2. Bagi guru 

a. Guru hendaknya dapat menerapkan pembelajaran menggunakan alat 

peraga, karena sudah terbukti bahwa pembelajaran dengan alat peraga 

akan lebih efektif dibandingkan pembelajaran menggunakan metode 

ceramah biasa tanpa alat peraga. 

b. Guru hendaknya pandai memilih model pembelajaran yang tepat sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan, khususnya pada materi

perawatan berkala sistem kopling. Guru dapat menerapkan model 

pembelajaran inkuiri agar siswa lebih aktif dan tidak merasa bosan 

dalam kegiatan pembelajaran.  
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3. Bagi peneliti lain

Untuk melaksanakan penelitian lain dengan menggunakan model atau 

metode yang lain dan perlu adanya pengembangan alat peraga engine cutting

sistem kopling dengan penyempurnaan rangka mesin supaya lebih tampak 

seperti pada kendaraan yang aslinya. 
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