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ABSTRAK 

Irhamy, Muhammad Helmy. 2017. Pengembangan Multimedia Sistem Electric 
Power Steering (EPS) Pada Mata Kuliah Chassis dan Pemindah Daya. Skripsi. 

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing (1) Drs. Suwahyo, M.Pd. (2) Dr. M. Burhan Rubai Wijaya, M. Pd. 

Kata Kunci: pengembangan, multimedia, EPS. 

Pembelajaran dalam kelas sangat dipengaruhi oleh media pembelajaran 

yang digunakan. Pemilihan media yang tepat akan sangat membantu 

mempermudah dalam penyampaian materi perkuliahan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kelayakan dan keefektifan 

multimedia sistem EPS yang telah dikembangkan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan dengan 

model ADDIE yang  terdiri 5 tahap yaitu Analysis, Design, Development, 
Implementation, and Evaluations. Dalam uji coba dilakukan, penelitian ini 

menggunakan desain one group pretest-posttest. Subjek uji coba dalam penelitian 

berjumlah 30 mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Jurusan Teknik 

Mesin Universitas Negeri Semarang. Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini ada dua yaitu instrumen tes dan 

instrumen kuesioner (angket). 

Hasil dari penelitian multimedia yang sudah divalidasi dan diujicobakan, 

hasil validasi yang dilakukan memperoleh nilai persentase rata-rata sebesar 

86,43% dari ahli media dan 85% dari ahli materi. Kedua penilaian ahli tersebut 

memperoleh kriteria sangat layak. Hasil dari uji coba kepada mahasiswa dalam 

pembelajaran terbukti efektif dan mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

yaitu nilai pretest rata-rata sebesar 51,78 dan nilai posttest sebesar 82,33 dengan 

selisih nilai rata-rata sebesar 30,56, selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan uji-t 

diperoleh nilai thitung sebesar 13,58 dan ttabel 1,67 pada dk= 58 dan 5 % (thitung > 

ttabel) yang berarti terdapat peningkatan hasil belajar secara signifikan. Hasil dari 

penelitian didapatkan multimedia sistem EPS yang dikembangkan sangat layak 

dan efektif untuk digunakan. Peningkatan ini termasuk dalam kategori 

peningkatan sedang dalam uji gain yang dilakukan dengan memperoleh rata-rata 

nilai gain sebesar 0,64. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 

upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil teknologi dalam proses 

pembelajaran. Guru dituntut agar mampu dan bisa menggunakan alat-alat baru 

yang telah dikembangkan dalam proses pembelajaran. Guru sekurang-kurangnya 

dapat menggunakan alat pembelajaran yang murah dan efektif untuk tercapainya 

tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran dijadikan sebagai tolak ukur 

keberhasilan dalam pengajaran dan untuk mengetahui seberapa efektif metode 

pembelajaran yang digunakan. Penggunaan media yang tepat dapat menentukan 

keberhasilan dalam proses pembelajaran. 

Seorang guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup 

tentang media pembelajaran untuk menghasilkan media yang baik. Penggunaan 

media atau alat bantu disadari oleh banyak praktisi pendidikan sangat membantu 

aktivitas proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas, terutama 

membantu peningkatan prestasi belajar siswa (Munadi, 2013: 2). Penggunaan 

media atau alat bantu dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan untuk 

mempercepat pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. Dengan 

adanya bantuan media, materi yang kompleks dan memakan waktu banyak untuk 

memahaminya akan lebih mudah. Perkembangan teknologi informasi telah 

mempengaruhi penggunaan berbagai jenis media atau alat bantu dalam proses 

pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, 
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mempengaruhi penggunaan media yang semula menggunakan alat-alat 

konvensional berpindah pada alat-alat yang berbasis program komputer. Hampir 

sepenuhnya proses pembelajaran di era digital ini berbasis komputer. Seorang 

guru harus membiasakan diri dengan berbagai peralatan-peralatan yang digunakan 

sebagai penunjang pembelajaran seperti proyektor, komputer dan internet. Karena 

hal tersebut, seorang guru sebagai tenaga profesional harus paham 

mengoperasikan tegnologi pembelajaran yang berbasis program komputer. 

Dale dalam Arsyad (2007: 10) menjelaskan bahwa pemerolehan hasil 

belajar melalui indera pandang berkisar 75%, melalui indera dengar sekitar 13%, 

dan melalui indera yang lainnya sekitar 12%. Melihat dari pernyataan ahli, dapat 

dikatakan bahwa penggunaan media visual lebih efektif dalam proses 

pembelajaran, dilihat dari persentase keberhasilan yang lebih besar jika 

dibandingkan dengan media suara dan media lainnya. 

Media pembelajaran hampir tidak pernah lepas digunakan oleh dosen 

dalam menyampaikan sebuah materi kepada mahasiswa. Pada program didik 

Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang, media pembelajaran 

yang digunakan hampir seluruhnya menggunakan media presentasi atau berupa 

visual. Karena lebih mudah dan praktis dalam penggunaannya serta didukung 

dengan teknologi yang sudah ada. Media yang digunakan dosen harus efektif 

dalam pembelajaran dan dapat mudah dimengerti oleh mahasiswa. Sehingga 

mahasiswa mempunyai bekal ilmu yang kuat untuk mempersiapkan dirinya 

sebagai lulusan seorang guru yang kompeten. Namun pada kenyataannya masih 

terdapat beberapa media yang belum sesuai harapan. Hal ini perlu untuk menjadi 
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perhatian lebih, khususnya bagi dosen sebagai pengajar maupun mahasiswa 

kependidikan sebagai penerus kegiatan pendidikan sesudahnya. 

Mata kuliah Chassis Dan Pemindah Daya pada program studi 

Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang terdapat beberapa sub 

kompetensi yang diberikan, mulai dari transmisi, roda, rem, kopling, kemudi, dan 

differensial. Pada sub kompetensi kemudi, terdapat materi tentang kemudi 

konvensional, kemudi power steering, dan kemudi elektrik. Dengan berbagai 

model sistem kemudi yang ada, hanya terdapat media pembelajaran pada sistem 

kemudi konvensional dan power steering. Pada sistem kemudi elektrik sendiri 

belum ada media pembelajaran yang dikembangkan. Hampir kebanyakan mobil 

sekarang menggunakan sistem kemudi elektrik, yang dimana sistem kemudi ini 

mengurangi beban pada mesin, tidak memakan tempat pada ruang mesin, dan 

tidak terhubung dengan mesin, sehingga tenaga yang digunakan lebih efisien. 

Sistem kemudi elektrik yang perawatannya tidak begitu banyak, tetapi rentan 

terhadap resiko kerusakan karena komponennya berupa elektronik.  

Banyak hal yang harus diketahui tentang kemudi elektrik. Pada 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setelah mahasiswa menempuh mata kuliah 

Chassis dan Pemindah Daya, kemampuan yang diharapkan yaitu, mahasiswa 

mampu mengenali dan menjelaskan komponen/unit, fungsi, cara kerja, analisis 

kerja sistem EPS (RPS, 2016). Dari banyaknya materi yang harus dipelajari, 

penggunaan media yang interaktif sangat diperlukan untuk tercapainya proses 

pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, media sistem kemudi elektrik perlu 

dilakukan pengembangan, karena pentingnya materi ini untuk menambah 
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pengetahuan mahasiswa tentang sistem kemudi elektrik dalam mempersiapkan 

tenaga pengajar maupun dunia kerja.  

Sistem kemudi elektrik yang diambil sebagai pengembangan media 

pembelajaran dari mobil Suzuki Karimun GX yaitu sistem EPS. Sistem EPS ini 

masih awam dan pengembangannya masih belum begitu luas karena dari 

perusahaan tidak mempublikasikan secara luas tentang sistem ini. Pada sistem 

EPS Suzuki Karimun GX banyak dijumpai kerusakan pada komponennya, 

komponen yang rentan terhadap air maupun keausan karena jangka waktu. 

Komponen yang begitu kompleks, mengharuskan pengetahuan tentang perbaikan 

sistem tersebut. Karena pada sistem EPS ini, terdapat tahapan-tahapan pengecekan 

yang harus dilakukan sebelum melakukan perbaikan. 

Pengembangan media yang digunakan pada sistem EPS menggunakan 

aplikasi microsoft powerpoint. Microsoft powerpoint banyak digunakan pada 

setiap perkuliahan karena penggunaannya mudah dan setiap komputer 

memilikinya. Pada aplikasi ini terdapat banyak fitur yang menunjang untuk 

menampilkan sebuah presentasi bagus dan interaktif. Penggunaan aplikasi 

powerpoint dari produk microsoft ini sangat mudah dan sering digunakan untuk 

presentasi. Aplikasi powerpoint ini dapat menampilkan banyak fitur yaitu teks, 

gambar, animasi, link, suara, dan video. Media powerpoint sangat membantu 

dosen dalam penyampaian materi, khususnya pada mata kuliah chassis dan 

pemindah daya. Media sistem EPS dikembangkan menggunakan powerpoint 

karena pembelajaran sebelumnya hanya menggunakan buku dari Toyota yang 

membahas sistem kemudi dan penjelasan melalui papan tulis kelas. Sehingga 
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mahasiswa butuh waktu lebih untuk memahami materi sistem EPS yang 

disampaikan oleh dosen. 

Penyampaian materi pada setiap pembelajaran yang terkait dengan 

sistem EPS kurang efektif. Karena materi pembelajaran yang disampaikan hanya 

berupa buku belajar. Diharapkan dari media powerpoint ini sudah bisa 

merangkum semua materi-materi yang akan disampaikan dalam proses 

pembelajaran dan dapat menjadikan sebagai bahan ajar yang bisa dikatakan 

sebagai multimedia interaktif. Media pembelajaran EPS belum dapat dikatakan 

multimedia interaktif jika user atau pengguna belum leluasa dalam mengontrol 

media tersebut. Mahasiswa terfokus pada satu media pembelajaran aplikatif yang 

dapat mencakup semua materi, sehingga fokus materi akan tersampaikan dengan 

baik kepada mahasiswa dibantu dengan animasi dan video serta evaluasi 

pembelajaran di dalamnya. Dengan menggunakan aplikasi powerpoint sebagai 

multimedia interaktif EPS, user atau pengguna dapat menggunakannya 

dimanapun dan kapanpun selama terdapat aplikasi powerpoint di dalam komputer 

maupun gadget pengguna. 

Berdasarkan kondisi di atas maka perlu dikembangkan adanya 

multimedia pembelajaran sistem EPS. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat didefinisikan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran sistem EPS belum dikembangkan sebagai salah satu 

sistem pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 



 

6 

 

 

 

2. Sarana dan prasarana tentang sistem EPS yang kurang lengkap dapat 

menghambat proses pembelajaran. 

3. Kebutuhan media pembelajaran interaktif yang memfasilitasi mahasiswa 

dalam proses belajar masih kurang. 

4. Penggunaan media sistem EPS yang ada masih kurang efektif dalam proses 

pembelajaran. 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi masalah yang diteliti supaya jelas dan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini dibatasi pada pokok 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Pengembangan multimedia pembelajaran sistem EPS pada mata kuliah 

Chassis dan Pemindah Daya. 

2. Subjek yang diteliti adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik 

Otomotif yang telah mengambil mata kuliah Chassis dan Pemindah Daya. 

3. Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif menggunakan microsoft 

powerpoint untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa dalam 

mempelajari materi sistem EPS. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan 

yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kelayakan mutimedia sistem EPS dengan menggunakan microsoft 

powerpoint pada mata kuliah Chassis dan Pemindah Daya? 
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2. Bagaimana keefektifan multimedia sistem EPS menggunakan microsoft 

powerpoint terhadap pemahaman mahasiswa tentang sistem EPS pada mata 

kuliah Chassis dan Pemindah Daya? 

E. Tujuan Pengembangan 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui kelayakan multimedia sistem EPS menggunakan microsoft 

powerpoint pada mata kuliah Chassis dan Pemindah Daya. 

2. Untuk mengetahui keefektifan multimedia sistem EPS menggunakan 

microsoft powerpoint pada mata kuliah Chassis dan Pemindah Daya. 

F. Spesifikasi Produk 

1. Pengembangan multimedia berupa pembahasan tentang sistem EPS Suzuki 

Karimun GX pada mata kuliah Chassis dan Pemindah Daya. 

2. Pembuatan multimedia menggunakan aplikasi microsoft powerpoint. 

3. Materi yang disampaikan dalam multimedia ini yaitu definisi sistem EPS, 

komponen, fungsi, cara kerja, analisis kerja sistem EPS. 

4. Dalam pengembangan multimedia sistem EPS ini terdapat soal latihan dan 

soal evaluasi. 

5. Dalam pengembangan multimedia ini peneliti akan menampilkan teks materi 

EPS, gambar-gambar pendukung terkait materi sistem EPS, audio yang 

diperlukan sebagai pendukung penjelasan materi, video dan animasi yang 

diperlukan untuk menjelaskan kerja EPS. 
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G. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dengan harapan memberikan 

manfaat kepada pihak lain, diantaranya: 

1. Bagi peneliti:  

Mendapatkan pengetahuan tentang seberapa efektif multimedia pembelajaran 

sistem EPS menggunakan microsoft powerpoint pada mata kuliah Chassis 

dan Pemindah Daya. 

2. Bagi peserta didik: 

Penggunaan multimedia pembelajaran ini dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang sistem EPS pada mata kuliah Chassis dan Pemindah Daya. 

3. Bagi guru: 

Sebagai alat bantu mengajar pada materi sistem kemudi pada mata kuliah 

Chassis dan Pemindah Daya. 

4. Bagi lembaga: 

Sebagai reverensi tambahan bagi lembaga tentang manfaat dan penggunaan 

multimedia sistem EPS sebagai sarana dan alat bantu dalam proses belajar 

mengajar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran 

Media Pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan dapat 

digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran (Sanaky, 2013: 3). 

Association of Education and Communication Technology (AECT) di Amerika, 

membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan atau informasi (Sanaky, 2013: 4). Apabila media itu 

membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau 

mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut media 

pembelajaran (Arsyad, 2007: 4). Sanaky (2013: 3) menyimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah sarana atau alat bantu pendidikan yang dapat digunakan 

sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektifitas dan 

efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Sehingga media adalah suatu alat 

bantu yang berisikan informasi materi-materi pengajaran pada suatu proses 

pembelajaran. 

Pendidikan adalah komunikasi, karena dalam proses pendidikan 

terdapat komunikator, komunikan, dan pesan (message), yakni sebagai 

komponen-komponen komunikasi (Munadi, 2013: 2). Media pembelajaran dapat 

dipahami sebagai “segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan 

pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang 

kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan 
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efektif” (Munadi, 2013: 8). Dapat dikatakan media pembelajaran sebagai alat 

komunikasi yang menyampaikan pesan materi belajar yang efektif dan efisien 

pada proses pembelajaran. 

Tujuan dari media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran untuk 

mempermudah proses pembelajaran di kelas, meningkatkan efisiensi proses 

pembelajaran, menjaga relevasi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar, 

membantu konsentrasi belajar dalam proses pembelajaran (Sanaky, 2013: 5). 

Tercapainya tujuan dari media pembelajaran dapat dikatakan media tersebut 

efektif dan komunikatif sebagai suatu media belajar. 

Media pembelajaran berfungsi untuk merangsang pembelajaran dengan 

menghadirkan objek sebenarnya dan objek yang langkah, membuat duplikasi dari 

objek yang sebenarnya, membuat konsep abstrak dan konsep kongkret, memberi 

kesamaan persepsi, mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah, dan jarak, 

menyajikan ulang informasi secara konsisten, dan memberi suasana belajar yang 

menyenangkan, tidak tertekan, santai, dan menarik, sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran (Sanaky, 2013: 7). 

Melihat dari tujuan dan fungsi media diatas, berbagai media dapat 

dikembangkan dalam proses pembelajaran dengan menyesuaikan materi yang 

akan disampaikan, sehingga media yang digunakan tepat atau efektif. 

Pertimbangan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran menjadi 

pertimbangan utama, karena media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan 

pengajaran, bahan pelajaran, metode mengajar, tersedia alat yang dibutuhkan, 

pribadi pengajar, kondisi siswa, minat dan kemampuan pembelajar, dan situasi 
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pengajaran yang sedang berlangsung (Sanaky, 2013: 6). Jenis Media yang sering 

digunakan yaitu: media cetak, media pameran, media yang diproyeksikan, 

rekaman audio, video dan VCD, dan komputer (Sanaky, 2013: 57-59). Dari 

berbagai macam jenis media yang ada, pada pengembangannya terdapat media 

yang efektif dan efisien dalam penggunaannya dan sering digunakan dalam proses 

pembelajaran sekarang ini yaitu penggunaan media berbasis program komputer 

dalam sebuah presentasi pembelajaran yang menampilkan materi pembelajaran 

pada OHP dari program komputer tersebut. Dalam pengembangan media sering 

digunakan karena lebih mudah, praktis, efisien waktu dan tempat. 

Dale dalam Arsyad (2007: 10) menjelaskan bahwa pemerolehan hasil 

belajar melalui indera pandang berkisar 75%, melalui indera dengar sekitar 13%, 

dan melalui indera yang lainnya sekitar 12%. Bahwa penggunaan media visual 

lebih efektif dalam proses pembelajaran, dilihat dari persentase keberhasilan yang 

lebih besar jika dibandingkan dengan media suara dan media lainnya. 

2. Multimedia Pembelajaran 

Dalam kamus Oxford-Advance Learner’s Dictionary- disebutkan 

multimedia berarti involving several different methods of communication, yaitu 

melibatkan atau memasukkan berbagai metode berbeda dalam komunikasi 

(Musfiqon, 2012: 186). Menurut Robin dan Linda dalam Suyanto (2005: 21) 

multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan 

interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio dan gambar video. 

Menurut Hofstetter dalam Suyanto (2005: 21) multimedia adalah pemanfaat 

komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar gerak 
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(video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan 

pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. 

Penggunaan multimedia banyak digunakan dalam presentasi bisnis, 

industri maupun dalam pembelajaran pendidikan di era digital sekarang ini. 

Dalam sebuah pembelajaran dalam kelas, hampir di setiap institusi pendidikan 

sekarang menggunakan multimedia pembelajaran. Pembelajaran berbasis 

multimedia memiliki karakteristik lebih sesuai dengan konteks materi yang 

dipelajari (Musfiqon, 2012: 187). Johnson dalam Musfiqon (2012: 187) 

menjelaskan pembelajaran yang kontekstual dapat menstimulus otak anak untuk 

memahami materi pembelajaran. Menurut Rosenberg dalam Suyanto dan Jihad 

(2013: 176) e-learning merupakan penggunaan teknologi internet dalam 

penyampaian pesan dan isi pembelajaran dalam jangkauan luas yang berlandaskan 

tiga kriteria, yaitu:  

a. E-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbarui, 

menyimpan, mendistribusi, dan membagi materi ajar atau informasi 

b. Pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan 

menggunakan teknologi internet standar 

c. Memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di 

balik paradigma pembelajaran tradisional 

Suyanto dan Jihad (2013: 177) menjelaskan e-learning diklasifikasikan 

dalam dua ketegori: groupware dan internet. Groupware biasanya menggunakan 

perangkat lunak yang termasuk dalam kategori Computer Supported Cooperative 

Work (CSCW). Pada group ini, aplikasi komputer untuk sistem pembelajaran 
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jarak jauh digolongkan menjadi empat kategori dan salah satunya Computer-

Based Multimedia – Model ini digunakan untuk mengintegrasikan berbagai 

macam video, voice, dan teknologi komputer ke dalam sebuah sistem yang dapat 

dikirim dan diakses dengan mudah. Saat ini, Computer-Based Multimedia 

merupakan generasi yang sedang dikembangkan karena mempunyai kemampuan 

yang kuat, fleksibel, dan nyaman. 

Semua media yang digunakan dalam pembelajaran dapat digabungkan 

sehingga menjadi sebuah multimedia pembelajaran yang interaktif. Musfiqon 

(2012: 116) mengatakan media yang akan digunakan dalam pembelajaran 

seharusnya bisa mendukung dan mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran. 

Untuk tercapainya tujuan dari pembelajaran, dikemaslah sebuah media interaktif 

berisikan materi-materi pembelajaran dalam satu konten media yaitu sebuah 

multimedia pembelajaran. Keuntungan penggunaan multimedia interaktif 

(Sanjaya, 2012: 226) diantaranya: 

a. Multimedia interaktif sifatnya lebih dinamis sehingga tidak membosankan. 

b. Multimedia interaktif memberikan pilihan menu yang lebih beragam sehingga 

siswa sebagai pemakai media ini memiliki kesempatan untuk memilih menu 

pilihan yang lebih disukainya. 

c. Kajian materi pelajaran yang lebih lengkap memungkinkan multimedia 

interaktif lebih memiliki keanekaragaman materi yang dapat dipahami siswa. 

d. Umpan balik dapat diberikan secara beragam sehingga dapat meningkatkan 

motivasi belajar. 



 

14 

 

 

 

Ada beberapa tahapan pengembangan media, yaitu tahapan 

perencanaan, tahapan pengembangan naskah, tahap produksi media (Sanjaya, 

2012: 128): 

1. Tahapan Perencanaan 

Ely dalam Sanjaya (2012: 128) mengatakan bahwa perencanaan itu 

pada dasarnya adalah suatu proses dan cara berfikir yang dapat membantu 

menciptakan hasil yang diharapkan. Sanjaya (2012: 128) dalam bukunya 

menyimpulkan perencanaan pada dasarnya adalah menetapkan tujuan yang harus 

dicapai serta menentukan kegiatan cara yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan tersebut. Persiapan dan perencanaan tersebut disusun secara sistematis dan 

dikembangkan sedemikian rupa, sehingga media pembelajaran menjadi lebih 

efektif (Musfiqon, 2012: 162). 

Menurut Arief S. Sadiman dalam Musfiqon (2012: 162) pengembangan 

program media pembelajaran sebagai berikut: 

a. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa 

b. Merumuskan tujuan instruksional (instructional objective) dengan 

operasional dan khas 

c. Merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya 

tujuan. 

d. Mengembangkan alat pengukur keberhasilan 

e. Menulis naskah media 

f. Mengadakan tes dan revisi 
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2. Penulisan naskah media 

Naskah, dalam perencanaan program media secara umum dapat 

diartikan sebagai pedoman tertulis yang berisikan informasi tentang bentuk visual 

yang akan ditampilkan, grafis atau tampilan kalimat untuk mempertegas visual 

dan audio atau suara yang diperlukan sebagai acuan dalam pembuatan media 

tertentu (Sanjaya, 2012: 138). 

3. Produksi media 

Untuk menghasilkan media pembelajaran, kegiatan produksi 

merupakan tahap akhir. Secara sederhana proses produksi media pembelajaran 

terbagi atas tiga tahap yakni pra-produksi (pre-production), pelaksanaan produksi 

(production), pasca-produksi (Sanjaya, 2012: 153). 

3. Kriteria Penilaian Media 

Untuk menilai kelayakan multimedia, seorang penilai media dapat 

melihat beberapa poin-poin penilaian media interaktif. Menurut Sanjaya (2012: 

234-235) ada tujuh kriteria penilaian media interaktif; 1) Kesederhanaan, sebuah 

program harus dirancang sesederhana mungkin sehingga pembelajar tidak perlu 

belajar komputer terlebih dahulu. 2) Kelengkapan bahan pembelajaran, 

maksudnya bahwa media berisi materi pembelajaran yang cukup sesuai 

pengetahuan yang ingin diperoleh. 3) Komunikatif, baik bahasa maupun format 

penampilan dapat dimengerti pengguna. 4) Belajar mandiri, media yang baik 

dirancang untuk dapat digunakan secara mandiri oleh orang lain, ada petunjuk 

penggunaan, isi materi sampai evaluasi sudah disajikan untuk mengukur 

kemampuan setelah belajar mandiri. 5) Belajar setahap demi setahap, maksudnya 
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isi materi disusun secara berurutan dari hal kecil sampai kompleks. 6) Unity 

(kesatuan) multimedia, mengabungkan beberapa jenis media menjadi media yang 

serasi dan seimbang. 7) Kontinuitas, bahwa media dapat menumbuhkan minat 

belajar yang berkelanjutan, sehingga pada waktu seorang selesai menjalankan 

sebuah program dia akan merasa telah belajar sesuatu. 

Multimedia menjadikan kegiatan membaca itu dinamis dengan 

memberi dimensi baru pada kata-kata (Suyanto, 2005: 21). Sehingga multimedia 

sangat efektif dan efisien karena dalam pembelajaran sangat fleksibel dan tidak 

membosankan serta terfokus pada materi yang dituju. 

Terdapat enam jenis objek: teks, grafik, bunyi, video, animasi, dan 

software (Suyanto, 2005: 255). 

1. Teks, adalah rangkaian tulisan yang tersusun sehingga memiliki makna 

sebagai informasi yang hendak disampaikan (Sanjaya, 2012: 227). Salah satu 

keuntungan penggunaan teks dalam multimedia yaitu melalui program 

powerpoint dalam komputer banyak memberikan pilihan baik jenis, ukuran 

maupun warna huruf serta berbagai teknik tampilan teks yang menarik 

(Sanjaya, 2012: 228). 

2. Grafik, adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis atau 

gambar dan simbol-simbol verbal lainnya yang berfungsi untuk 

menggambarkan data secara kuantitatif tentang perkembangan sesuatu, atau 

membandingkan suatu objek tertentu (Sanjaya, 2012: 233). Gambar dapat 

meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara yang baru dan lebih 

berguna (Suyanto, 2005: 261). 
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3. Bunyi, merupakan unsur terpenting yang harus dipertimbangkan dalam 

pengembangan multimedia (Sanjaya, 2012: 229). Ada tiga belas jenis objek 

bunyi yang bisa digunakan dalam produksi multimedia, yakni format 

waveform, audio, aiff, dat, ibf, mod, rmi, sbi, snd, voc, au, MIDI sound track, 

compact disc audio, dan MP3 file (Suyanto, 2005: 273). 

4. Animasi, merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan animasi gerak 

pada layar. Ada sembilan macam, yaitu animasi sel, animasi frame, animasi 

sprite, animasi lintasan, animasi spline, animasi vektor, animasi karakter, 

animasi computational, dan morphing (Suyanto, 2005: 287). 

5. Video, menyediakan sumberdaya yang kaya dan hidup bagi aplikasi 

multimedia. Ada empat macam video yang dapat digunakan sebagai objek 

link dalam aplikasi multimedia: live video feeds, video tape, video disc, dan 

digital video (Suyanto, 2005: 279). 

6. Software, salah satu konsep paling ampuh dalam multimedia adalah 

keterpaduan serempak yang dapat dicapai dengan menciptakan link ke 

berbagai dokumen dan database. Pemilihan software yang tepat untuk 

pembuatan multimedia, memungkinkan pembuat multimedia dapat 

mengoptimalkan pembuatan multimedia yang interaktif dan menarik 

(Suyanto, 2005: 291). 

4. Chassis dan Pemindah Daya 

Supraptono dan Suwahyo, (2008) menjelaskan didalam buku ajarnya 

bahwa chassis adalah bagian dari suatu mobil yang tertinggal apabila body mobil 

dilepas/diangkat. Chasis merupakan bangun peralatan yang berupa kelengkapan 
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sebagai kenyamanan berkendara, dan juga merupakan unsur-unsur yang 

memberikan tempat kedudukan pengendara, pengarah lajunya kendaraan, penahan 

kejut dari berbagai arah, pengendali kecepatan, dan memperlambat laju jalannya 

berkendara, maupun pemberhenti saat diperlukan. Pada (Silabus Chassis dan 

Pemindah Daya 2012) mencakup beberapa materi pokok pembelajaran, 

diantaranya: pengertian, komponen, dan jenis-jenis sistem pemindah daya, 

kopling, transmisi, poros propeler, diferensial, jenis-jenis rangka, roda dan ban, 

steering, suspensi, FWA (front wheel aligment), serta sistem rem mekanik dan 

hidrolik. Dalam Silabus semester genap 2012 mendeskripsikan mata kuliah 

Chassis dan Pemindah Daya membahas detail komponen/unit, kopling, transmisi, 

propeller shaft, diferensial, roda dan ban, sistem kemudi, power steering, suspensi 

depan/belakang, FWA, dan tromol/cakram, ABS. 

5. Sistem Kemudi 

Sistem kemudi adalah salah satu sistem pada chassis mobil yang 

berfungsi untuk merubah arah kendaraan dan laju kendaraan dengan cara 

menggerakkan atau membelokkan roda-roda depan mobil dan menjaga agar posisi 

mobil tetap stabil (Thea, 2014). Cara kerjanya adalah, apabila roda-roda kemudi 

(steering wheel) digerakkan/diputar, kolom kemudi (steering column) kemudian 

meneruskan putaran ke putaran ke roda gigi kemudi (steering gear). Steering gear 

ini berfungsi untuk memperbesar momen putar, sehingga menghasilkan tenaga 

yang lebih besar untuk menggerakkan roda depan melalui sambungan-sambungan 

kemudi (steering linkage) (Thea, 2014). 
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Sistem kemudi memiliki dua macam mekanisme yang sering 

digunakan pada saat ini (Thea, 2014), yaitu: 

1. Sistem kemudi secara manual 

a. Dibutuhkan tenaga yang besar untuk menggerakkan roda kemudi.  

b. Pengemudi lebih cepat lelah 

2. Sistem kemudi power steering 

Penggunaan power steering memberikan keuntungan seperti: 

a. Mengurangi daya pengemudian (steering effort) 

b. Kestabilan yang tinggi selama pengemudian 

Ada tiga komponen utama dari sistem kemudi (Thea, 2014), yakni: 

1. Steering Column. 

2. Steering Gear. 

3. Steering Linkage 

Power steering adalah suatu sistem yang memberikan bantuan kemudi 

mekanik untuk mengemudi, misal mobil atau truk (Buntarto, 2015: 19). 

Sejauh ini ada 3 jenis power steering yang umum digunakan, yaitu: 

1. Power Steering Hidrolik 

Power Steering jenis ini menggunakan pompa hidrolis berisi oli yang 

berfungsi meningkatkan tenaga yang mendorong roda untuk membelok ke kiri 

atau ke kanan saat pengemudi memutar setir. Power steering hidrolis adalah 

jenis power steering yang paling banyak digunakan, dua diantaranya adalah 

Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia (Thea, 2014). 
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Gambar 2.1 Power steering hidrolik (Toyota, 1995: 5-35) 

2. Power Steering Semi Hidrolik 

Power steering jenis ini menggunakan perpaduan pompa hidrolik dan 

motor listrik (dinamo) untuk dapat menghasilkan tekanan pada pompa hidrolik. 

Penggunaan power steering semi hidrolik ini dapat dijumpai pada mobil 

Mercedes Benz A Class (Thea, 2014). 

 
Gambar 2.2 Power steering semi hidrolik (Thea, 2014) 
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3. Power Steering Electric 

Power steering jenis ini hanya menggunakan motor listrik (dinamo) 

tanpa pompa hidrolik, dan dikenal dengan sebutan EPS. Penggunaan EPS umum 

dijumpai pada mobil-mobil baru. Walaupun sudah diperkenalkan sejak tahun 90-

an, namun kepopulerannya mulai beranjak pada tahun 2000. Beberapa mobil yang 

menggunakan EPS ini antara lain adalah Honda Jazz, Toyota Yaris, Mazda 2, 

Suzuki Splash, Suzuki Karimun, dan lain-lain (Thea, 2014). 

 
Gambar 2.3 Power Steering Electric (Thea, 2014) 

6. EPS 

Sistem power steering full electric, motor elektrik berkerja langsung 

dalam membantu gerakan kemudi, sehingga seluruh sistem power steering 

electrical bekerja secara elektrik kemudian disalurkan menjadi energi mekanik 

(Buntarto, 2015: 21). EPS adalah sistem perubahan proses kerja power steering 

yang mengalihkan sistem hidrolik ke sistem elektrik (Buntarto, 2015: 26). Model 

EPS ini seluruhnya menggunakan tenaga listrik dan dikontrol menggunakan 

sistem komputer atau control module. Sistem EPS memiliki beberapa sensor 
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pengendali pada setiap bagian kemudi sebagai pengirim signal pengontrol ke 

control module. 

Sistem EPS yang digunakan oleh penulis menggunakan EPS milik 

Suzuki pada mobil Karimun GX. Hampir semua mobil yang memiliki sistem EPS 

ini, sistemnya sama dan tidak beda jauh dalam perawatan maupun berbaikan. 

Terdapat dua jenis EPS, yaitu model full electric dan semi electric (Buntarto, 

2015: 21). Model full electric, motor listrik bekerja langsung dalam membantu 

gerakan kemudi. Seperti pada mobil Toyota Crown, Yaris, Vios, Honda Jazz, 

Suzuki Karimun, dan Mazda (Buntarto, 2015: 21). Model semi electric, putaran 

motor elektrik hanya dimanfaatkan untuk mendorong hidrolik (Buntarto, 2015: 

23). 

Multimedia yang akan dikembangkan oleh penulis tentang sistem EPS 

yang full electric yang ada pada Suzuki Karimun GX. Berikut adalah komponen 

dan fungsi sistem EPS dalam pengembangan multimedia: 

a. Komponen dan Fungsi EPS 

 
Gambar 2.4 Komponen EPS (Suzuki, 2005: 3B4-3) 
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Sistem ini memiliki beberapa komponen yaitu: 

1. Baterai 

 
Gambar 2.5 Baterai (Thea, 2014) 

Baterai berfungsi Sebagai sumber energi listrik sedang baterai sendiri 

berfungsi untuk menyimpan energy listrik dalam bentu kimia. (Thea, 2014) 

2. Sekring (fuse) 

 
Gambar 2.6 Fuse (Thea, 2014) 

Fuse berfungsi sebagai pengaman apabila terjadi hubungan singkat 

(korsleting) dan sebagai pembatas arus yang berlebihan. (Thea, 2014) 

3. Kunci kontak 

 
Gambar 2.7 Kunci kontak (Thea, 2014) 
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Berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan aliran listrik dari 

baterai ke sistem kelistrikan. (Thea, 2014) 

4. Control Module 

 
Gambar 2.8 Control Module (Suzuki, 2005: 3B4-5) 

Komponen ini adalah bagian terpenting dari system control electric, 

selain fungsi utamanya sebagai pengontrol tenaga dan arah putaran juga 

dilengkapi dengan on-board diagnostic display (self diagnostic function) dan fail 

safe function (Suzuki, 2005: 3B4-5). 

5. VSS (Vehicle Speed Sensor) 

 

Gambar 2.9 VSS (Suzuki, 2005: 3B4-8) 

Vehicle Speed Sensor terletak pada transmisi, yang berfungsi untuk 

mendeteksi kecepatan kendaraan dengan membangkitkan signal secara 

proposional tergantung dari kecepatan kendaraan yang selanjutnya signal tersebut 

dikirim ke speedometer dan control module (Suzuki, 2005: 3B4-8). 
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6. Noise suppressor (engine speed sensor) 

 

Gambar 2.10 Noise suppressor (Suzuki, 2005: 3B4-8) 

Signal ignition dari ignition coil adalah signal putaran mesin yang 

dikirim ke control module melalui noise suppresor, yang berfungsi memberikan 

informasi bahwa mesin ini sedang berputar atau tidak (Suzuki, 2005: 3B4-8). 

7. Torque Sensor 

 

Gambar 2.11 Torque Sensor (Suzuki, 2005: 3B4-7) 

Torque sensor berfungsi untuk mendeteksi tenaga dan arah putaran 

setir, yang dikonversikan menjadi signal tegangan listrik untuk dikirim ke control 

module (Suzuki, 2005: 3B4-7). 
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8. Motor dan Clutch 

 

Gambar 2.12 Motor dan Clutch (Suzuki, 2005: 3B4-6) 

Motor berfungsi sebagai penggerak bantu dari sistem EPS, terpasang 

pada steering column terdiri dari worn gear, electromagnetic clutch, dan motor 

DC (Suzuki, 2005: 3B4-6). 

9. On-board diagnostic display 

 
Gambar 2.13 Indikator EPS (on-board diagnostic) (Suzuki, 2005: 3B4-5) 

Diagnostic display berfungsi sebagai pemberi informasi berupa 

indikator di panel instrumen yang akan menyala jika ada masalah dengan sistem 

EPS (Suzuki, 2005: 3B4-5).  

Model kemudi yang digunakan pada sistem electric power steering ini 

menggunakan jenis rack and pinion. 
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Gambar 2.14 Rack and pinion (Toyota, 1994: 5-30) 

Ketika roda kemudi diputar, pinion ikut berputar. Gerakan ini akan 

menggerakkan rack dari samping ke samping dan dilanjutkan melalui tie rod ke 

lengan nakel pada roda-roda depan sehingga satu roda depan didorong, sedangkan 

satu roda tertarik, hal ini menyebabkan roda-roda berputar pada arah yang sama. 

Kemudi jenis rack and pinion jauh lebih efisien bagi pengemudi untuk 

mengendalikan roda-roda depan. Pinion yang dihubungkan dengan poros utama 

kemudi melalui poros intermediate, berkaitan dengan rack (Thea, 2014). 

b. Cara Kerja EPS 

Cara kerja sistem EPS adalah saat kunci diputar ke posisi ON, control 

module memperoleh arus listrik untuk kondisi stand-by, bersamaan dengan itu 

indikator EPS pada panel instrumen menyala. Saat mesin hidup, noise suppressor 

segera menginformasikan pada control module untuk mengaktifkan motor listrik 

dan clutch langsung menghubungkan motor dengan batang setir (Buntarto, 2015: 

26). 

Salah satu sensor yang terletak pada steering rack berfungsi memberi 

informasi pada control module ketika setir mulai diputar. Torque sensor akan 

mengirimkan informasi tentang seberapa besar sudut putar setir/kemudi dan 

seberapa cepat putarannya. Dengan dua informasi tersebut, control module segera 
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mengirim arus listrik sesuai yang dibutuhkan ke motor listrik untuk memutar gigi 

kemudi. Vehicle speed sensor bertugas begitu mobil mulai melaju. Sensor ini 

menyediakan informasi bagi control module tentang kecepatan kendaraan. Pada 

kecepatan tinggi, umumnya dimulai sejak 80 km/jam, motor elektrik akan 

dinonaktifkan oleh control module. Dengan begitu setir menjadi lebih berat 

sehingga meningkatkan safety (Buntarto, 2015: 26-27). 

c. Kelebihan EPS 

Srivastava et al (2008: 291) dalam jurnalnya menjelaskan “EPS system 

is more light and smaller as compared to conventional steering system. So many 

components are eliminated in EPS system constructions.” sistem EPS lebih 

ringan dan lebih kecil dibandingkan dengan sistem kemudi konvensional. Begitu 

banyak komponen yang dieliminasi dalam konstruksi sistem EPS. Selain 

meningkatkan efisiensi bahan bakar hingga 8%, kontruksi sistem kemudi juga 

menjadi lebih simpel, ringan dan mudah dipasang (Buntarto, 2015: 28). 

Keuntungan menggunakan EPS adalah setir menjadi lebih ringan dan 

nyaman jika digunakan untuk memutar kemudi dengan sudut yang tajam saat-saat 

yang diperlukan (Buntarto, 2015: 28). Dari penjelasan kelebihan pada sistem EPS 

dapat dikatakan bahwa sistem EPS sangat efisien dan tidak mengurangi tenaga 

yang dihasilkan oleh kerja mesin. 

d. Perawatan dan Perbaikan Sistem EPS 

Perawatan 

Sistem EPS merupakan komponen yang relatif tanpa perlu perawatan, 

umumnya sebatas dilakukan perawatan pada komponen luar rangkaian motor 
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elektrik karena komponen pengganti seperti dinamo, sensor dan komponen kecil 

lainnya belum terjual di pasaran (Buntarto, 2015: 30).  

Perawatan yang harus dilakukan pada sistem EPS yaitu sebagai berikut: 

1. Pengecekan baterai, terjadi baterai masih normal atau tidak normal 

menggunakan multitester. Jika baterai tidak normal untuk dilakukan 

penggantian.  

2. Pengecekan pada steering wheel, putar stir ke kanan dan ke kiri. Jika kembali 

ke posisi semula (netral), maka dalam kondisi normal. Jika tidak kembali ke 

posisi netral, maka terjadi kerusakan pada beberapa komponen yaitu: 

a. Periksa pada tie rod and ball stud. 

b. Periksa pada ball joint. 

c. Periksa pada steering shaft joint. 

d. Periksa pada steering pinion atau rack gear. 

3. Pemeriksaan sensor atau komponen utama sistem EPS, dilakukan dengan 

cara mendiagnosa kerusakan melalui kabel DTC yang terhubung dengan 

control module dan lampu indikator EPS pada dasboard. Jika terjadi 

kerusakan lampu indikator akan menunjukan kedipan lampu sesuai dengan 

kode pada setiap komponen. Untuk lebih lanjut melakukan posedur diagnosa 

perbaikan sistem EPS, akan dijelaskan pada bagian sub “diagnosa EPS”. 

Adapun perawatan yg ada umumnya sebatas pengecekan komponen 

luar rangkaian motor elektrik. Jika terjadi salah satu komponen rusak, maka harus 

melakukan penggantian satu rangkaian. 
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Perbaikan 

Permasalahan pada sistem EPS ini tentunya bermacam-macam. Bisa 

terjadi karena suplai arus dinamo yang tidak normal atau baterai drop, dan bisa 

jadi karena kerusakan pada komponen maupun sensor EPS. Adanya permasalahan 

pada EPS diawali dengan indikator lampu EPS menyala dan hasilnya 

menyebabkan setir menjadi berat (Buntarto, 2015: 33). 

Sistem kemudi pada Suzuki Karimun GX memakai tipe rack and pinion 

dengan tambahan EPS dan tidak lagi menggunakan sistem hidrolik power 

steering. Sistem pada power steering ini semuanya diatur oleh komputer sehingga 

ketika terjadi kerusakan pada sistem kemudi ini harus dilakukan diagnosa 

kerusakan untuk mengetahui kerusakan. 

 
Gambar 2.15 Kemudi rack and pinion dengan EPS Karimun GX 

(Thea, 2014) 

Bila terjadi kerusakan pada sistem kelistrikan atau pada komponen 

elektronik atau sensor dapat dideteksi dengan kedipan lampu indikator “EPS” 

yang terdapat pada instrumen panel (Suzuki, 2005: 3B4-5). 
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Gambar 2.16 Lampu indikakator EPS (Suzuki, 2005: 3B4-5) 

Mengetahui adanya kerusakan atau tidak pada sistem kemudi tipe EPS 

ini mudahnya dapat dilihat melalui lampu indikator EPS. Control module 

mendiagnosa kerusakan yang mungkin terjadi pada komponen seperti (Suzuki, 

2005: 3B4-5): 

a. Torque sensor 

b. VSS 

c. Engine speed signal 

d. Motor 

e. Clutch 

f. Control module 

Untuk mendeteksi kerusakan pada sistem dapat diketahui (Suzuki, 2005: 3B4-5): 

a. Bila tidak terjadi kerusakan komponen, saat kunci kontak ON tanpa 

dilakukan grounding pada diagnostic switch terminal, lampu indikator akan 

menyala selama 2 detik dan selanjutnya padam. 

b. Bila control module mendeteksi adanya kerusakan pada komponen, maka 

lampu indikator EPS akan menyala menunjukan adanya kerusakan. 

e. Pencegahan dalam Diagnosa Masalah 

Bila terjadi kerusakan pada sistem kelistrikan atau pada komponen 

elektronik dapat dideteksi melalui lampu indikator EPS. 

Hal yang perlu diperhatikan (Suzuki, 2005: 3B4-9): 

a. Bila terjadi kerusakan 2 bagian atau lebih DTC akan menunjukan mulai dari 

kode yang paling kecil. 
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b. DTC 22 akan ditunjukan bila kunci kontak pada posisi ON dan mesin tidak 

berputar, apabila penunjukan berubah ke normal pada saat mesin distarter, hal 

ini menunjukan tidak terjadi kerusakan. 

c. DTC akan tersimpan di dalam back up memory pada control module, 

sedangkan untuk menghapuskannya lepaskan kabel negatif (-) pada baterai 

selama 30 detik atau lebih. 

Buatlah catatan dari DTC yang muncul pertama agar tidak terjadi 

kesalahan saat menentukan kerusakan. 

f. Diagnosis DTC 

 
Gambar 2.17 Terminal DTC (Suzuki, 2005: 3B4-9) 

1. Lepaskan glove box 

2. Hubungkan service wire antara terminal A dan B. 

3. Tarik rem tangan dan putar setir ke kanan dan ke kiri. 

4. Hidupkan mesin (jika mesin tidak hidup maka DTC 22 akan menunjukkan). 

5. Bila terjadi kerusakan pada 2 bagian atau lebih, DTC akan menunjukan mulai 

dari kode terkecil dan seterusnya ke arah angka yang lebih besar (Suzuki, 

2005: 3B4-9). 
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1) Menghapus Diagnostic Trouble Code 

 
Gambar 2.18 Lampu Indikator (Suzuki, 2005: 3B4-10) 

Untuk menghapus diasnogtic trouble code, lepaskan kabel negatif (-) 

pada baterai selama 30 detik atau lebih (Suzuki, 2005: 3B4-9). 

 
Gambar 2.19 Conector DTC (Suzuki, 2005: 3B4-9) 

Setelah melakukan perbaikan, periksa kembali sistem dengan cara 

sebagai berikut (Suzuki, 2005: 3B4-10): 

1. Lepaskan kabel negatif pada baterai selama 30 detik atau lebih 

2. Tarik rem tangan dan transmisi pada posisi netral 

3. Hubungkan service wire pada monitor coupler sesuai gambar diatas 

4. Hidupkan mesin dan perhatikan lampu indikator 

5. Jika lampu indikator menunjukkan DTC 12, maka sistem kembali normal. 
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2) Tabel Diagnostic Trouble Code 

Tabel 2.1 Tabel DTC (Suzuki, 2005: 3B4-11) 
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Durasi yang digunakan untuk pembacaan kode DTC yaitu dalam 

“detik”. Pada setiap pergantian kode terdapat jeda selama 3 detik kemudian 

dilanjutkan kode berikutnya. Untuk pembacaan setiap kode yang muncul pada 

indikator lampu EPS yaitu 1,5 detik dihitung 10 dan 0,5 detik dihitung 1. Jeda 

antara yang terhitung 10 dan terhitung 1 yaitu 2 detik. 

Pembacaan tabel DTC diatas adalah sebagai berikut: 

1. DTC 12, menunjukkan kondisi sistem normal, karena kode DTC 12 adalah 

kode untuk air bag. 

2. DTC 11, menunjukkan terjadinya kerusakan pada bagian torque sensor. 

3. DTC 21, menunjukkan terjadinya kerusakan pada bagian vehicle speed 

sensor. 

4. DTC 22, menunjukkan terjadinya kerusakan pada bagian engine speed signal. 

5. DTC 41, menunjukkan terjadinya kerusakan pada bagian Motor. 

6. DTC 51, menunjukkan terjadinya kerusakan pada bagian clutch. 

7. DTC 52, menunjukkan terjadinya kerusakan pada bagian control module. 

g. Troubleshooting Sistem Kemudi EPS Suzuki Karimun GX 

Tabel 2.2 Troubleshooting EPS (Suzuki, 2005: 3B4-27) 

Kondisi Kemungkinan 
Penyebab Cara Mengatasi 

1. Setir terasa berat a) Pemasangan setir 

kurang tepat 

 

 

b) Kerja torque sensor 
kurang baik 

a) Setting kembali bagian 

steering column, rack 
and pinion,dan lumasi 

komponen 

b) Bersihkan sensor, 

periksa sensor dengan 

multitester, jika terjadi 

kerusakan maka harus 

diganti. 
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 c) Kerja motor dan 

clutch kurang baik 

 

 

 

 

d) Kerja VSS kurang 

baik 

c) Bongkar bagian gear 

reduksi, lumasi gear, 

periksa kerja motor dan 

clutch, jika terjadi 

kerusakan harus 

diganti. 

d) Periksa sensor VSS 

dengan multitester, jika 

terjadi kerusakan harus 

diganti. 
2. Kendaraan 

menarik ke satu 

sisi ketika 

berjalan lurus 

a) Kerja torque sensor 
kurang baik 

a) Setting derajat putarnya 

torque sensore, dan 

setting kembali bagian 

rack and pinion. 
3. Kembalinya setir 

kurang baik 
a) Kerja torque sensor 

kurang baik 

 

b) Steering column 
rusak 

a) Stetting kembali torque 
sensor, perbaikan pada 

motor 

b) Ganti 

 
7. Hasil Belajar 

Tercapainya tujuan pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar atau 

nilai-nilai yang didapatkan dari sebuah pembelajaran. Haryoko (2009: 4) 

menyampaikan bahwa hasil belajar pencapaian mahasiswa setelah melakukan 

kegiatan belajar dimana hasil tersebut merupakan gambaran penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik yang terwujud angka dari tes 

standar yang digunakan sebagai pengukur keberhasilan. 

Menurut Benyamin S. Bloom dalam Rifa’i dan Anni (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 mahasiswa) yang telah dipelajari sebelumnya 
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(Rifa’i dan Anni, 2012: 70). Dalam pengetahuan sistem EPS, mahasiswa dapat 

menyebutkan dan mengidentifikasi komponen EPS, sebagai contoh komponen 

EPS ada torque sensor, VSS, engine speed signal, motor, Clutch, control 

module. 

b. Pemahaman (comprehension), didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh 

makna dari materi yang dipelajari (Rifa’i dan Anni, 2012: 70). Sebagai contoh 

dalam memahami materi sistem EPS, mahasiswa dapat memahami fungsi dari 

komponen sistem EPS, contohnya fungsi dari signal ignition dari ignition coil 

adalah signal putaran mesin yang dikirim ke control module melalui noise 

suppresor, yang memberikan informasi bahwa mesin ini sedang berputar atau 

tidak. 

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

mahasiswa yang telah dipelajari di dalam situasi baru dan kongkrit (Rifa’i dan 

Anni, 2012: 70). Sebagai contoh dalam hal ini mahasiswa dapat 

menggambarkan sistem pengoprasian EPS. 

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

bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya (Rifa’i dan 

Anni, 2012: 71). Dalam menganalisis sistem EPS cenderung kepada 

troubleshooting sistem EPS, karena EPS dikontrol secara elektronik maka 

dalam hal ini mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara troubleshooting 

mengunakan scan tool pada DLC atau menghubungkan switch diagnosis 

dengan ground dengan memperhatikan tabel DTC yang dapat dilihat pada 

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

dalam rangka membentuk struktur yang baru (Rifa’i dan Anni, 2012: 71). 

Sebagai contoh dalam ranah sintesis tentang sistem EPS yaitu mahasiswa dapat 

menjelaskan mengapa EPS dipilih sebagai sistem power steering yang lebih 

efektif dan efisien pada kendaraan. 

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

nilai materi mahasiswa untuk tujuan tertentu (Rifa’i dan Anni, 2012: 71). 

Sebagai contoh mahasiswa dapat menyebutkan hal-hal yang dapat dilakukan 

untuk mengantisipasi adanya kerusakan pada sistem EPS. 

Dalam penelitian ini, Objek penilaian hasil belajar dari penelitian ini 

yang diukur adalah ranah kognitif. Ranah kognitif ini nantinya akan disajikan 

dalam bentuk teks atau gambar pada soal pilihan ganda tentang penjelasan materi 

komponen/unit-unit, fungsi, cara kerja, dan pemeriksaan sistem EPS sesuai tujuan 

pembelajaran pada silabus. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Pada pembelajaran chassis dan pemindah daya khusunya untuk sistem 

EPS sangat dibutuhkan. Pengembangan multimedia pembelajaran untuk 

membantu dalam proses belajar mengajar, terbukti dari beberapa hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya tentang pengembangan multimedia 

interaktif. 

Permatasari (2014: 19). Penelitian ini menyimpulkan ada pengaruh 

yang signifikan terhadap penggunaan multimedia powerpoint untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. Ini meningkatkan rata-rata meningkatkan pemahaman menulis 
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cerita pendek setelah diberi pembelajaran multimedia dengan menggunakan 

powerpoint. Nilai rata-rata pretest adalah 63,19 meningkat menjadi nilai rata-rata 

77,14 pada pengukuran posttest. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Octaviyanto et al (2014: 12). Menjelaskan sebagai berikut dari hasil penelitian 

yang dilakukan di SMK YPT Tegal tentang pengembangan perangkat 

pembelajaran chassis dan pemindah daya kompetensi sistem power steering 

menghasilkan validitas sebesar 4,2 (RPP), 4,16 (Modul), 4,06 (Job Sheet), 4,13 

(powerpoint) serta dari hasil angket respon guru sebesar 329,75 dengan kategori 

baik dan hasil angket respon siswa sebesar 4034,6 dengan kategori baik pula. 

Dalam peneltian ini yang dapat digunakan sebagai kajian dalam pengembangan 

multimedia adalah media powerpoint yang dikembngkan, mencakup komponen, 

cara kerja, cara mendiagnosis kerusakan, dan cara memperbaikinya (Octaviyanto 

et al., 2014: 14). Media ini memiliki penilaian sangat valid dan layak digunakan, 

sebagai kajian bahwa untuk menilai media ada beberapa aspek yang dinilai yaitu; 

aspek bahasa yang digunakan, gambar dan desain slide, dan isi materi yang 

digunakan, media ini mendapat masukan untuk menambahkan aimasi didalam 

media tersebut (Octaviyanto et al., 2014: 15).  

Basuki dan Sitompul (2014: 167) Menjelaskan sebagai berikut. 

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa  terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar mahasiswa yang dibelajarkan dengan 

menggunakan media pembelajaran interaktif dengan media pembelajaran buku 

teks. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengolahan data dan disimpulkan bahwa 

hasil belajar kelompok mahasiswa yang dibelajarkan dengan menggunakan 

media pembelajaran interaktif lebih tinggi dari yang dibelajarkan dengan 

menggunakan media pembelajaran buku teks. 
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Pernyataan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Malik dan Agarwal 

(2012: 468) dalam jurnalnya adalah sebagai berikut. 

Multimedia telah mengatasi hambatan waktu dan ruang dan memberikan bukti 

untuk diterima sebagai alat kapanpun dan dimanapun untuk mendidik massa 

multidisiplin. Proses perolehan pengetahuan menjadi lebih efisien saat peserta 

didik mengalami suatu peristiwa melalui simulasi multimedia. Teknologi 

multimedia memberdayakan proses pendidikan dengan cara meningkatkan 

interaksi antara guru dan siswa. Terlepas dari kenyataan bahwa multimedia 

dapat memberi pendidik dan siswa kemungkinan tak terbatas pengajaran dan 

pembelajaran yang berkualitas, dengan mempertimbangkan pertimbangan 

pedagogis dan keterbatasan multimedia, hal ini dapat digunakan untuk potensi 

maksimalnya, dan mencapai keunggulan 'New Educational Technology tool'. 
 

Beberapa kajian penelitian yang relevan mengenai pengembangan 

pokok bahasan yang berbeda-beda dalam mata kuliah chassis dan pemindah daya 

khususnya pada pengembangan multimedia mengalami peningkatan hasil belajar 

yang bervariasi dan dapat dikatakan layak. Hal tersebut mendukung penelitian 

pengembangan multimedia yang termasuk dalam pokok bahasan mata kuliah 

chassis dan pemindah daya. Dengan demikian diperlukan juga pengembangan 

tentang multimedia sistem EPS agar nantinya proses pembelajaran menjadi lebih 

efektif. 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Program studi Pendidikan Teknik Otomotif Jurusan Teknik Mesin 

Universitas Negeri Semarang terdapat mata kuliah Chassis dan Pemindah Daya. 

Pada mata kuliah Chassis dan Pemindah Daya memiliki materi sub kompetensi 

yang didapatkan yaitu membahas detail komponen/unit, kopling, transmisi, 

propeller shaft, diferensial, roda dan ban, sistem kemudi, power steering, suspensi 

depan/belakang, FAW, dan rem tromol/cakram, ABS. Sub kompetensi sistem 

kemudi terdapat materi tentang kemudi manual, power steering, dan elektrik. 
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Sistem kemudi memiliki model yang berbeda-beda pada setiap penggunaannya. 

Model kemudi maupun sistem kemudi yang digunakan pada kendaraan 

menyesuaikan model kendaraan itu sendiri. Model kemudi yang sekarang 

dikembangkan di era serba elektronik ini, menggunakan model sistem kemudi 

elektrik. Model kemudi elektrik ini, sepenuhnya menggunakan sistem kelistrikan 

yang diatur oleh control module. Model kemudi elektrik ini mengurangi beban 

pada mesin karena tidak terhubung dengan mesin sehingga kinerja mesin lebih 

efisien. Berbeda dengan model kemudi power steering yang masih terhubung 

dengan mesin, karena penggerak fluidanya masih menggunakan putaran pada 

mesin mengakibatkan kinerja mesin bertambah. Materi sistem kemudi elektrik ini 

perlu dipelajari dan dikembangkan karena kebutuhan mahasiswa untuk menambah 

ilmu tentang sistem kemudi elektrik harus dimiliki, melihat kebanyakan di era 

sekarang produsen kendaraan pribadi kebanyakan mengeluarkan sistem kemudi 

elektrik yang dimana kemudi ini lebih dinamis, tidak memakan ruang kabin 

mesin, minim perawatan, dan efisien.  

Melihat kebutuhan mahasiswa dalam mempelajari materi sistem 

kemudi elektrik untuk menambah pemahaman tentang kemudi dalam 

mempersiapkan kebutuhan dunia kerja maupun pembelajaran kelas, alat peraga 

maupun media pembelajaran tentang sistem kemudi elektrik perlu untuk 

dikembangkan. Oleh karena hal tersebut, pengembangan media pembelajaran 

materi sistem kemudi elektrik perlu dilakukan. Pengembangan media 

pembelajaran sistem kemudi elektrik ini menggunakan aplikasi program komputer 

microsoft powerpoint dimana penggunaan aplikasi ini lebih efektif dan efisien 
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karena berupa program komputer yang mudah untuk dijalankan dan program ini 

dapat menampilkan teks, gambar, animasi, suara maupun video. Proses 

pembelajaran lebih efektif dan efisien, karena media yang interaktif dan materi 

yang dapat dijadikan satu paket dalam satu media pembelajaran. 

D. Pertanyaan Penelitian 

a. Bagaimanakah kelayakan penggunaan media pembelajaran yang telah 

diterapkan pada mata kuliah Chassis dan Pemindah Daya? 

b. Bagaimanakah efektifitas multimedia pembelajaran yang dikembangkan, 

dilihat dari aspek: pelaksanaan pembelajaran, efektifitas pembelajaran, 

subtansi isi materi, fleksibilitas media pembelajaran, dan kualitas media 

pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian tentang multimedia yang telah 

dikembangkan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Multimedia sistem EPS yang dikembangkan dengan media powerpoint teruji 

valid. Hal ini dapat diketahui dari hasil validasi oleh ahli media dan ahli 

materi. Validasi yang dilakukan diperoleh persentase rata-rata sebesar 

86,43% dari ahli media dan 85% dari ahli materi. Kedua persentase nilai 

tersebut berada pada kriteria “sangat layak”.  

2. Penggunaan multimedia sistem EPS teruji efektif, hal ini dibuktikan dengan 

adanya kenaikan nilai pretest-posttest. Nilai pretest yang diperoleh memiliki 

rata-rata sebesar 51,78 dan nilai posttest rata-rata sebesar 82,33 dengan selisih 

nilai rata-rata sebesar 30,56. Selain itu dilakukan pula uji-t untuk mengetahui 

signifikansi peningkatan hasil belajar. Dari perhiungan uji-t yang telah 

dilakukan diperoleh hasil thitung = 13,58 dan ttabel = 1,67 pada dk=58 dan = 

5% (thitung > ttabel) sehingga dapat disimpulkan terdapat peningkatan hasil 

belajar yang signifikan antara sebelum dan sesudah pembelajaran dengan 

menggunakan multimedia sistem EPS. Kenaikan hasil belajar berada pada 

kriteria pengingkatan sedang berdasarkan perhitungan uji gain yang 

dilakukan dengan rata-rata nilai gain sebesar 0,64. 
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B. Saran 

Terdapat saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan pemanfaatan 

yang berkaitan dengan hasil pengembangan diantaranya yaitu: 

1. Dalam menggunakan multimedia ini komputer atau gadget yang digunakan 

haruslah sudah terinstal microsoft office khususnya powerpoint dan juga 

adobe flash player agar animasi dan multimedia dapat berjalan dengan baik. 

2. Mahasiswa sebagai pengguna diharapkan dapat memanfaatkan media ini 

sebagai salah satu media pendukung dalam membantu belajar mandiri terkait 

materi sistem EPS. 

3. Multimedia sistem EPS ini diharapkan dapat dikembangkan secara 

berkelanjutan, karena multimedia ini hanya terbatas pada ranah pengetahuan 

kognitif tentang materi sistem EPS. Pengembangan selanjutnya bisa dengan 

menambahkan materi-materi untuk praktik dan hal lain dengan menyesuaikan 

perkembangan teknologi yang ada, seperti alat peraga, job sheet atau buku 

praktik sistem EPS sehingga akan membantu mempermudah peserta didik 

(mahasiswa) dalam mempelajari sistem EPS yang ada pada kendaraan. 
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