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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

1. Dalam melakukan sesuatu hal jangan lupa DUIT (Doa Usaha Ikhtiar Tawakal) 

2. Jangan katakan tidak mampu jika belum mencoba 

 

 PERSEMBAHAN 

Untuk kedua orang tua tercinta (Bapak Dasuki dan 

Ibu Herwanti) serta keluarga yang selalu mendoakan 

dan memberi semangat saya. 
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ABSTRAK 

Devi, Putri Laxmita. 2017.  Pengembangan Perangkat Pembelajaran Job Sheet 
Berbasis Performance Assessment untuk Meningkatkan Kompetensi Conventional 
Engine Tune Up. Skripsi. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri 

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

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kelayakan perangkat 

pembelajaran job sheet berbasis performance assessment untuk pembelajaran 
conventional engine tune up serta mengetahui seberapa besar peningkatan 

kompetensi conventional engine tune up siswa kelas XI TKR SMK BISMA 

KERSANA Kabupaten Brebes dengan menggunakan job sheet berbasis performance 
assessment. 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan, 

dengan pendekatan kuantitatif desain one group pre test and post test, yang 

berorientasi pada pengembangan produk. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 1 

kelas TKR (Teknik Kendaraan Ringan) yaitu kelas XI TKR 3 berjumlah 36 siswa di 

SMK BISMA Kersana, pada mata pelajaran Pemeliharaan Servis Kendaraan Ringan 

tahun ajaran 2016/2017. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian ini bahwa pengembangan job sheet ini 

valid (layak) digunakan untuk pembelajaran. Hal ini terlihat dari rata-rata tiga 

validator ahli yang memvalidasi job sheet. Untuk rata-rata job sheet yang divalidasi 

oleh ahli materi sebesar 95,51% dengan kriteria sangat layak. Serta setelah 
menggunakan job sheet berbasis performance assessment keahlian praktik siswa 

berdasarkan presentase yaitu dari 33.33% menjadi 80.56% dan berdasarkan uji hitung 

N-gain meningkat sebesar 0,37 yang termasuk dalam kategori sedang. 

Saran yang dapat disampaikan adalah pembelajaran menggunakan job sheet 
berbasis performance assessment pada kompetensi conventional engine tune up yang 

telah dilaksanakan agar pengampu mata pelajaran Pemeliharaan Mesin Kendaraan 

Ringan dapat menggunakan job sheet tersebut sebagai sumber belajar dan job sheet 
berbasis performance assessment dapat dikembangkan lagi sesuai dengan 

perkembangan kompetensi tersebut. 

Kata kunci : job sheet, performance assessment, kompetensi, conventional engine 
tune up. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Perawatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga peralatan 

agar tetap stabil dan untuk mencegah terjadinya kerusakan, sehingga dapat mencapai 

hasil atau kondisi sesuai keinginan. Demikian juga pada suatu kendaraan, kendaran 

motor bensin memerlukan perawatan berkala, jika tidak maka akan terjadi kerusakan. 

Perawatan pada kendaraan motor bensin terutama pada mobil ada tiga yaitu 

perawatan pada chassis dan pemindah daya, pada body dan pada engine. Perawatan 

pada chassis, antara lain perawatan pada sistem rem (rem cakram dan rem tromol), 

suspensi, sistem kemudi, ban, dan pelek ban. Perawatan pada body yaitu perawatan 

luar kendaraan, ketika kendaraan terjadi kecelakaan maka body terjadi kepenyokan 

dan terjadi goresan bahkan bisa saja hancur maka perlu perbaikan pada body mulai 

dari pengecatan dan ganti body yang rusak. Selain perawatan pada chassis dan body 

yang lebih utama yaitu perawatan pada engine. Perawatan pada engine biasa disebut 

dengan tune up. Tune up bertujuan untuk mengembalikan kondisi kendaraan kembali 

seperti kondisi semula (bertenaga). 

Berkaitan dengan perawatan pada engine yang sudah disebutkan, jurusan 

TKR (Teknik Kendaraan Ringan) di SMK BISMA KERSANA mengajarkan 

kompetensi tune up. Dalam hal ini siswa dituntut untuk mempunyai kompetensi dasar 

tune up, dimana engine tune up diajarkan pada siswa kelas XI semester 1 dan 2. 
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Siswa kelas XI hendaknya mampu menguasai tune up terutama pada conventional 

engine karena conventional engine sebagai dasar engine pada umumnya sedangkan 

pada masa ini hi tech sudah mencapai tipe engine Elektric Fuel Injection (EFI) dan 

Variable Valve Timing intelegen (VVTi)  namun siswa hendaknya mampu menguasai 

dasar-dasar terlebih dahulu. 

Hasil pengamatan/observasi yang sudah dilakukan pada sekolah terutama 

pada SMK BISMA KERSANA pada hari selasa tanggal 8 April 2016 data yang dapat 

disajikan yaitu persentase kemampuan siswa kelas XI dalam penguasaan kompetensi 

conventional engine tune up yang masih rendah dan belum memenuhi standar KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimum) yang ditentukan oleh kurikulum SMK BISMA 

KERSANA yaitu nilai 75. Berdasarkan nilai raport semester ganjil terutama nilai 

praktik conventional engine tune up kelas XI TKR 3 Tahun ajaran 2015/2016, jumlah 

siswa yang lulus dengan memenuhi standar KKM yaitu 33,33%, dengan hasil 

tersebut maka 66,67% siswa belum menguasai keterampilan dalam kompetensi 

conventional engine tune up. SMK BISMA KERSANA terdapat 5 kelas pada jurusan 

TKR yang masing-masing terdiri dari 36 siswa dengan fasilitas untuk praktik yaitu 4 

engine yaitu conventional engine dan terdapat juga 4 engine yaitu engine EFI. 

Kegiatan pembelajaran praktikum di SMK BISMA KERSANA menggunakan 

metode pembelajaran demonstrasi, metode yang memperlihatkan langsung pada 

media yang dipakai dalam pembelajaran. Ketika pada saat pembelajaran praktikum 

siswa sangatlah antusias namun pengetahuan yang dimiliki masih kurang sehingga 

perlunya media pembelajaran yang membuat pengetahuan siswa dalam praktikum 
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meningkat, sehingga adanya job sheet yang memadai maka siswa akan lebih mudah 

memahami praktikum yang akan dilakukan, sedangkan job sheet yang ada sekarang 

kurang dapat dipahami oleh siswa dalam melakukan praktik. Isi job sheet yang terbatas 

karena masih menggunakan buku manual itupun digunakan saat pemberian materi dan di 

sekolah tersebut hanya mempunyai lembar kerja siswa saat melakukan praktik, sehingga 

siswa tidak bisa langsung melaksanakan praktik kalau tidak dijelaskan terlebih dahulu. 

Dalam hal ini tingkat rendahnya penguasaan kompetensi conventional engine tune up 

siswa kelas XI perlu ditingkatkan dengan memperbaiki job sheet yang ada. Perbaikan 

job sheet dapat menekankan pada langkah kerjanya sehingga siswa mampu 

memahami isi job sheet maka job sheet tersebut akan diperbaiki dengan berbasis 

performance assessment. 

Menilik dari beberapa masalah yang ada, dirasa perlu adanya perbaikan 

dengan melakukan tindakan pembelajaran melalui perbaikan job sheet berbasis 

performance assessment untuk kegiatan pembelajaran praktikum agar tingkat 

penguasaan kompetensi tune up yang rendah akan meningkat dan mencapai 

prosentase yang dapat dikatakan menguasai. Meningkatnya penguasaan kompetensi 

conventional engine tune up akan memberikan kesiapan siswa untuk bekerja di dunia 

industri, karena tujuan utama sekolah menengah kejuruan yaitu memberikan 

bimbingan agar siswa lulus dan siap keja. Job sheet berbasis performance assessment 

lebih meningkatkan pada kinerja peserta didik, penekan dalam isi  job sheet berbasis 

performance assessment lebih pada langkah kerja, sehingga kinerja peserta didik akan 

lebih optimal dan penilaian akan menekankan pada kinerjanya.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengidentifikasi masalah 

yaitu isi job sheet conventional engine tune up yang kurang baik dan rendahnya 

tingkat penguasaan kompetensi conventional engine tune up pada siswa kelas XI. 

C. Batasan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada masalah pengembangan 

perangkat pembelajaran  job sheet berbasiss performance assessment  pada 

kompetensi conventional engine tune up di SMK BISMA KERSANA Kabupaten 

Brebes sangat komplek, sehingga diperlukan suatu batasan masalah yang jelas dalam 

peneliti ini. Adapun obyek penelitiannya adalah:  

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada siswa kelas XI TKR di SMK BISMA 

KERSANA Kabupaten Brebes  Semester Genap Tahun Ajaran 2016/2017.  

2. Materi yang akan dibahas dan diteskan dibatasi aspek psikomotorik (praktik) 

pada kompetensi conventional engine tune up dan komponen-komponennya 

yang meliputi cara kerja, pemeriksaan komponen dan gambar komponen. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah mulai diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kelayakan perangkat pembelajaran job sheet berbasis performance 

assessment untuk pembelajaran conventional engine tune up pada siswa kelas 

XI TKR SMK BISMA KERSANA Kabupaten Brebes? 
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2. Seberapa besar peningkatan kompetensi conventional engine tune up siswa 

kelas XI TKR SMK BISMA KERSANA Kabupaten Brebes dengan 

menggunakan job sheet berbasis performance assessment? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui  kelayakan perangkat pembelajaran job sheet berbasis performance 

assessment untuk pembelajaran conventional engine tune up pada siswa kelas 

XI TKR SMK BISMA KERSANA Kabupaten Brebes. 

2. Mengetahui seberapa besar peningkatan kompetensi conventional engine tune 

up siswa kelas XI TKR SMK BISMA KERSANA Kabupaten Brebes dengan 

menggunakan job sheet berbasis performance assessment. 

F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk yang dikembangkan ini menciptakan perangkat pembelajaran baru 

berupa job sheet untuk mata pelajaran Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan, pada 

kompetensi dasar conventional engine tune up. Hal ini sebagai upaya meningkatkan 

keterampilan siswa agar siswa lebih memperkuat lagi semangat untuk melakukan 

praktik. Serta agar siswa tidak monoton pada isi job sheet yang membingungkan 

untuk dipahami dan kurang menarik untuk dipelajari, maka job sheet berbasis 

performance assessment di sini dapat meningkatkan dan menguatkan keahlian praktik 

pada siswa SMK. 
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Perbedaan job sheet berbasis performance assessment yang dikembangkan ini 

dengan job sheet lama untuk praktik conventional engine tune up adalah job sheet 

lama diperbaharui sehingga penguasaan praktik yang dihasilkan lebih mendalam 

karena job sheet yang lama hanya menggunakan buku panduan saja dan itupun hanya 

digunakan pada saat penyampaian materi saja tidak digunakan pada saat praktik. Job 

sheet baru juga memperkuat job sheet lama untuk menghasilkan kinerja yang baik 

dalam pemahaman proses pembelajaran. Efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian 

tujuan yang tepat dalam praktik sesuai dengan pilihan dan hasil yang maksimal. Daya 

tarik siswa maupun pengajar juga akan saling memperkuat untuk memotivasi diri 

sendiri agar lebih giat dalam belajar. 

G. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

berbagai pihak antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, meningkatkan penguasaan kompetensi conventional engine tune up 

dan mempelajari dengan mudah bagaimana tune up yang baik dan benar 

menggunakan job sheet berbasis performance assessment. 

2. Bagi pendidik, sebagai media pembelajaran untuk mengajar materi conventional 

engine tune up dan untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa dalam 

kompetensi conventional engine tune up. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan suatu informasi, alat, teks tertulis maupun lisan yang 

tersusun secara sistematis dan digunakan untuk membantu pendidik dalam 

menyampaikan materi yang akan diajarkan pada peserta didik, sehingga dapat 

terciptanya suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar (Triyono, dkk 

2009). 

Menurut Kurniawati (n.d) bahan belajar merupakan sesuatu yang mengandung 

pesan/informasi untuk disajikan kepada pengguna baik oleh dirinya sendiri seperti 

bahan belajar cetak dengan melalui bantuan penggunaan alat bentuk audio visual 

dibantu oleh VCD atau DVD player. Bahan belajar juga merupakan seperangkat 

rancangan materi pembelajaran yang disusun berdasarkan GBIM (Garis Besar Isi 

Materi) dan disesuaikan dengan karakteristik pengguna dan digunakan untuk 

pendidik maupun peserta didik. 

Pengertian bahan ajar yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar merupakan suatu informasi yang dapat disampaikan melalui bahan belajar 

cetak seperti buku, modul atau job sheet untuk pendidik maupun peserta didik yang 

berisi materi dan disusun secara sistematis sehingga dapat dipelajari.  
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2. Job Sheet  Pembelajaran  

Menurut Abdilllah (2013: 3) job sheet adalah lembaran-lembaran siswa berisi 

tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam melakukan praktik. Job sheet 

paling tidak terdiri dari judul kompetensi dasar apa yang akan dicapai, waktu 

penyelesaian, peralatan atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas 

informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan dan laporan yang harus 

di kerjakan. Unsur-unsur yang terdapat dalam  job sheet menurut Jumargo, dkk 

(2011: 61) meliputi (1) tujuan praktik, (2) alat dan bahan yang dibutuhkan untuk 

melakukan praktik, (3) keselamatan kerja, (4) langkah-langkah kerja atau petunjuk 

kerja. 

Menurut Widarto (2016) untuk menyiapkan job sheet dapat dilakukan melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: (a) Menganalisis kurikulum untuk mentukan materi 

mana yang memerlukan bahan ajar job sheet, seperti melihat materi pokok, 

kompetensi inti dan kompetensi dasar. (b) Menyusun peta kebutuhan job sheet, peta 

kebutuhan job sheet ini diperlukan guna mengetahui jumlah job sheet yang harus 

ditulis dan sekuensi atau urutan job sheet-nya juga bisa dilihat. (c) Menentukan judul-

judul job sheet. (d) Penulisan job sheet, penulisan job sheet juga memerlukan 

langkah-langkah yaitu penyusunan materi, menentukan alat penilaian dan struktur job 

sheet. Struktur job sheet  paling tidak meliputi judul, petunjuk belajar, kompetensi 

yang akan dicapai, informasi pendukung, langkah kerja dan tugas-tugas, serta 

penilaian. 



9 

 

Menurut berbagai pendapat mengenai job sheet yang telah disebutkan maka 

dapat disimpulkan bahwa job sheet  merupakan suatu perangkat pembelajaran 

berupa buku yang berisi tugas–tugas dan petunjuk kerja untuk memudahkan peserta 

didik melakukan praktek, sehingga peserta didik dalam melakukan praktek akan 

lebih memahami apa yang akan dilakukan secara benar. Isi job sheet paling tidak 

meliputi beberapa unsur sebagai berikut: (1) tujuan, (2) alat dan bahan kebutuhan 

untuk praktik, (3) keselamatan praktik, (4) langkah-langkah praktik.  

3. Performance Assessment 

Performance dalam bahasa Indonesia yang berarti kinerja atau pekerjaan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu suatu proses, cara, 

kemampuan kerja untuk mencapai prestasi. Kinerja ini dapat berupa aktivitas peserta 

didik dalam pembelajaran, benda hasil karya peserta didik, ataupun hasil pemikiran 

peserta didik yang dituangkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. 

Assessment adalah proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk 

apapun yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang siswa, 

baik yang menyangkut kurikulum, program pembelajaran maupun kebijakan-

kebijakan sekolah yang ada, sehingga pendidik maupun sekolah dapat mengetahui 

persentase kegiatan belajar mengajar maupun hasil belajar siswa (Uno dan Koni 

2013: 03). 

Menurut Kunandar dalam Ningtyas dan Agustini (2014: 170) performance 

assessment merupakan suatu instrumen penilaian yang autentik dan dapat digunakan 

menilai keterampilan proses dan ketercapaian kompetensi dalam melakukan 



10 

 

praktikum di laboratorium, sedangkan menurut Azizah dalam Ningtyas dan Agustini 

(2014: 170) performance assessment merupakan suatu penilaian dengan cara 

mendemonstrasikan atau mengaplikasikan suatu pengetahuan sesuai dengan konteks 

kriteria yang telah ditetapkan.   

Performance assessment dari beberapa pendapat di atas merupakan suatu 

instrumen penilaian untuk menilai keterampilan dalam hal praktikum dengan cara 

mendemonstrasikan atau mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapat dan 

dengan konteks kriteria yang sudah ditentukan. Jadi siswa akan lebih memahami 

langkah kerja sebelum melakukan praktik agar praktik yang dilakukan dengan baik 

dan benar dan siswa mampu mendemonstrasikan dengan benar. 

4. Pelaksanaan Pengajaran Praktik 

Pelaksanaan pengajaran dalam pembelajaraan praktik menurut Sudarman 

(2007: 130) dilakukan beberapa metode  yaitu shop talk (ceramah bengkel), 

demonstrasi, dan praktik. Metode shop talk dilakukan pada saat pembukaan dan 

penutupan pembelajaran praktik. Saat pembukaan, pendidik memberikan penjelasan 

tentang hal-hal yang akan dilakukan saat praktik kepada peserta didik, sedangkan 

saat penutupan pembelajaran praktik, pendidik memberikan apresiasi dan evaluasi. 

Demonstrasi yaitu bagian penting dalam pembelajaran praktik, saat demontrasi 

pendidik menjelaskan materi dengan menunjukan alat yang berkaitan dengan materi 

dan peserta didik melakukan contoh cara mengerjakan pekerjaan yang benar, 

menggunakan alat dengan benar, serta bagaimana urutan langkah kerja yang benar. 
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Tahapan-tahapan melakukan metode demonstrasi atau metode praktik menurut 

Leighbody dan Kidd (1968: 21) ada empat tahap yaitu: (1) persiapan; (2) presentasi; (3) 

penerapan/aplikasi; dan (4) evaluasi. Tahap pertama persiapan yaitu dimana pendidik 

mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembelajaran, tahap ke-dua 

presentasi yaitu dimana pendidik memberikan materi yang dipelajari untuk praktik, tahap 

ke-tiga penerapan/aplikasi yaitu peserta didik melakukan cara pengerjaan secara individu 

maupun kelompok, kemudian tahap ke-empat evaluasi yaitu dimana peserta didik 

melakukan pengerjaan praktik secara individu dan diamati keterampilannya. Hal ini 

berarti dalam metode praktik terkandung metode ceramah dan demonstrasi. 

5. Job Sheet Berbasis Performance Assessment 

Job sheet berbasis performance assessment dapat dilihat dari pengertian 

performance assessment yang berarti bahwa penilaian kinerja sehingga isi dari job 

sheet berbasis performance assessment ini lebih menekankan pada langkah-langkah 

kerjanya. Karakteristik job sheet berbasis performance assessment sebagai berikut : 

a. Cover/halaman sampul depan yang berisi gambar mobil dan judul job sheet (Job 

Sheet Berbasis Performance Assessment pada kompetensi Conventional Engine 

Tune Up). 

b. Isi dari job sheet berbasis performance assessment sebagai berikut: (1) Judul job 

sheet, (2) prakata, (3) daftar isi, (4) tujuan dan kompetensi dasar,  (5) alat dan 

bahan kebutuhan untuk praktik, (6) keselamatan praktik, (7) langkah-langkah 

kerja dan hasil kerja/data hasil pengamatan. 



12 

 

c. Memperkuat pembelajaran conventional engine tun up yang disajikan dalam job 

sheet berbasis performance assessment ini digunakan untuk mengukur 

peningkatan keahlian praktik siswa meliputi psikomotor (keterampilan). 

6. Conventional Engine Tune Up 

a. Pengertian conventional (konvensional) 

Pengertian konvensional menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

adalah berasal dari kata konvensi yang berarti (kesepakatan) umum misalkan adat, 

kebiasaan, kelaziman, dan dapat berarti juga tradisional, sedangkan mesin 

konvensional yaitu mesin yang menggunakan proses pembakaran yang tradisional 

atau mesin keluaran dahulu yang pada jaman sekarang sudah jarang ada dan jarang 

digunakan.  Namun mesin konvensional ini sebagai landasan atau dasar belajar siswa 

sebelum mempelajari tipe mesin selanjutnya. 

b. Pengertian engine 

Engine berfungsi sebagai penghasil tenaga yang dibutuhkan pada sebuah 

kendaraan. Engine yaitu dari bahasa Inggris yang artinya suatu mesin untuk 

mengubah energi panas menjadi energi mekanik, dan engine atau mesin juga berasal 

dari kata machine, yang artinya suatu peralatan yang menggunakan tenaga untuk 

melaksanakan pekerjaan tertentu. Dengan demikian engine adalah mesin sedangkan 

mesin belum tentu engine (Nurhidayat 2010: 1-2). 

Menurut Ginting (1999: 03) motor atau engine berfungsi sebagai sumber 

tenaga yang dapat digunakan untuk menggerakan/ mengoperasikan suatu kendaraan 

sehingga dapat kendaraan akan jalan sesuai dengan fungsinya, sedangkan menurut 
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Suratman (2011: 01) mesin atau engine merupakan pembangkit tenaga gerak yang 

digunakan pada mobil.  

Pendapat dari beberapa para ahli mengenai pengertian engine dapat 

disimpulkan bahwa mesin atau biasa disebut dengan engine merupakan suatu alat 

untuk menggerakan sebuah kendaraan sehingga engine merupakan sumber tenaga 

dan dapat merubah dari energi panas menjadi energi mekanik, sehingga dengan 

adanya engine pada suatu kendaraan maka kendaraan tersebut dapat bergerak atau 

hidup sesuai dengan fungsinya,  

c. Pengertian Tune Up 

Sebuah mesin mobil sangat memerlukan perawatan seperti pemeriksaan, 

pembersihan, penyetelan atau penggantian komponen yang sudah layak diganti, agar 

kinerja mesin tetap optimal dalam pengoperasianya. Adapun pengertian tune up yaitu 

pekerjaan yang dilakukan oleh mekanik untuk merekondisi mesin kendaraan sehingga 

didapatkan tenaga mesin yang maksimal. Tune up mesin harus dilakukan secara 

berkala sehingga kendaraan siap pakai dalam kondisi apapun (Ruswid 2010: 5).  

Tune up merupakan servis ringan yang dapat dilakukan secara berkala yang 

hanya mencakup pada mesin kendaraan saja tidak dengan yang lain. Melakukan tune 

up harus sesuai dengan prosedur yang benar dan melakukannya dengan mengikuti 

urutannya sehingga hasil tune up akan baik dan didapatkan tenaga kendaraan yang 

maksimal.  
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d. Komponen-Komponen yang Perlu Di Tune Up 

Melakukan servis ringan atau tune-up berarti mencegah terjadinya kerusakan 

yang lebih berat pada mesin dan merawat mesin agar tidak cepat rusak. Perlu 

diperhatikan, dalam melakukan tune-up, antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang 

lainnya saling berhubungan dan untuk memperoleh hasil yang diharapkan sebaiknya 

pekerjaan tune-up dilakukan dengan baik dan teliti, berikut adalah komponen-

komponen yang perlu di periksa pada saat dilakukan tune up:   

1) Sistem Pelumasan 

2) Sistem Pendingin 

3) Sistem Bahan Bakar 

4) Baterai (Accu) 

5) Sistem Pengapian (LSP–OTO–INA 2015). 

e. Langkah-Langkah Tune Up 

1) Sistem Pelumasan  

Pemeriksaan sistem pelumas meliputi volume oli dan kondisi oli, cara 

pemeriksaan oli mesin seperti berikut: 

a) Volume pelumas 

Langkah pemeriksaan volume pelumas yaitu: (1) Tarik dipstick (tangkai 

pengukur oli) dan bersihkan dengan kain majun. (2) Masukkan kembali dipstik 

sedalam mungkin agar diperoleh pengukuran yang tepat. (3) Tarik kembali 

dipstick dan lihat permukaan dipstick, oli harus berada diantara tanda L dan F, 

bila kurang maka tambahkan oli dengan oli yang sama viskositasnya sampai 
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dengan tanda F. (4) Jangan mengisi oli berlebihan, karena akan merusak mesin 

dan kerja mesin akan menjadi berat. 

b) Kualitas pelumas 

Langkah pemeriksaan kualitas pelumas yaitu: (1) Tarik dipstick. (2) 

Teteskan oli pada jari dan periksa oli dilihat dari perubahan warna oli (warna 

kemerah-merahan gejala bercampur dengan bensin, warna agak kelabu bercampur 

dengan serbuk bantalan yang halus yang terdiri dari bahan timah, warna susu 

gejala bercampur dengan air, warna kecoklat-coklatan gejala bercampur dengan 

karbon dan kotoran, ini menandakan oli sudah lama tidak diganti). (3) Pasang 

kembali distick. 

2) Sistem Pendingin 

Komponen-komponen sistem pendingin yang diperiksa saat melakukan 

tune up meliputi pemeriksaan fan belt/tali kipas, pemeriksaan kebocoran radiator 

dan tutup radiator (LSP–OTO–INA 2015). Langkah-langkah pemeriksaan sistem 

pendingin sebagai berikut: 

a) Pemeriksaan fan belt/tali kipas 

Pertama lakukan pemeriksaan tali kipas secara visual, Periksa tali kipas 

kemungkinan terjadi: retak, berubah bentuk, terlalu kencang atau aus dan 

kemungkinan tali kipas terkena oli atau gemuk, atau terjadi persinggungan yang 

tidak sempurna antara tali dan puli. Selanjutnya Periksa dan stel kekencangan tali 

kipas, periksa kekuatan tekanan tali kipas 10 kg, dengan cara tekan tali dan tali 

harus menunjukkan kekencangan spesifikasi yaitu jika lenturan tali kipas pada 
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tekanan 10 kg maka selain mesin 5K pompa air-alternanator: 7-11 mm, engkol-

kompresor: 11-14 mm, kemudian untuk mesin 5K yaitu pompa air-alternator: 7-

11 mm, engkol-kompresor: 12-16 mm (Toyota Astra Motor 1981: 2_6). 

b) Pemeriksaan radiator 

Periksa radiator apakah ada kerusakan atau berubahnya bentuk dari 

radiator, atau slang, kerusakan pada klem slang atau klem slang longgar, 

kemudian apakah ada kerusakan atau berkaratnya kisi-kisi radiator dan apakah 

ada kebocoran pada pompa air, inti radiator atau longgarnya sumbat penguras air 

menggunakan radiator tester jika ada kebocoran maka posisi jarum radiator tester 

akan terus menurun. Selanjutnya periksa tutup radiator menggunakan radiator 

tester, tekanan pembuka katup standarnya 0,73-1,05 kg/cm3 dan batas limitnya 

0,6 kg/cm3, jika sudah kurang batas limit maka tutup radiator mengalami 

kerusakan dan harus diganti dengan yang baru (Toyota Astra Motor 1981: 2_4). 

3) Sistem Bahan Bakar 

Komponen yang perlu diperiksa pada sistem bahan bakar yaitu saringan 

udara, saringan bahan bakar, dan karburator (LSP–OTO–INA 2015). Langkah-

langkah pemeriksaan komponen-komponen sistem bahan bakar sebagai berikut : 

a) Pemeriksaan saringan udara 

Saringan udara berfungsi untuk menghilangkan atau menyaring debu dan 

kotoran yang terdapat pada udara yang masuk ke dalam karburator atau silinder 

mesin sehingga kotoran tidak ikut masuk ke dalam karburator. 
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Langkah servis saringan udara sebagai berikut: (1) Lepas tutup saringan 

udara dan saringan udaranya dari tempatnya. (2) Periksa secara visual, cek bahwa 

saringan udara tidak terlihat kotor atau tercemar oli. (3) Jika saringan udara kotor 

maka bersihkan dengan cara meniupkan kompresor, pertama tiuplah dari bagian 

dalam, kemudian tiup dari bagian luar. (4) Jika sudah bersih maka pasang kembali 

saringan udara beserta tutupnya pada tempatnya. 

b) Saringan bahan bakar 

Saringan bahan bakar berfungsi untuk menyaring semua kotoran yang 

masuk bersama bahan bakar seperti air, pasir, kotoran dan benda asing yang 

tentunya lebih berat dibandingkan dengan bahan bakar bensin. Saringan bahan 

bakar jika rusak tidak dapat diperbaiki, jika rusak maka harus diganti (New Step 1 

Training Toyota, 2003: 3_47). 

c) Karburator  

Karburator berfungsi sebagai tempat pencampuran bahan bakar dan udara 

sebelum masuk kedalam silinder. Prinsip kerja karburator sama dengan prinsip 

pengecatan dengan semprotan. Ketika udara ditiup melalui bagian ujung dari pipa 

penyemprot, tekanan didalam pipa akan turun (rendah), sehingga cairan dalam 

tabung penyemprot akan terhisap kedalam pipa dan membentuk partikel-partikel 

kecil saat terdorong oleh udara (New Step 1 Training Toyota, 2003: 3_52).  
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4) Baterai  

Baterai merupakan sebagai sumber arus untuk menyuplai komponen-

komponen kelistrikan seperti motor starter, lampu- lampu, dan sebagainya dan 

untuk memberikan arus ke bagian lain jika arus yang dibutuhkan lebih banyak 

dari yang dihasilkan oleh generator. 

a) Kondisi baterai dengan visual 

Langkah pemeriksaan baterai dengan visual yaitu: (1) Lepaskan baterai 

dari engine dengan melepas kabel negative dan positif pada baterai. (2) Periksa 

terminal baterai, jika berkarat maka bersihkan dengan air hangat, kemudian 

terminalnya diamplas atau disikat. (3) Periksa bodi baterai, jika terdapat 

kebocoran atau rusak maka tidak dapat diperbaiki sehingga ganti baterai dengan 

yang baru. 

b) Pemeriksaan dan penambahan air accu 

Langkah pemeriksaan dan penambahan air accu yaitu: (1) Periksa 

ketinggian air accu pada baterai. (2) Air accu harus berada pada batas garis tanda, 

biasanya batas garis terdapat tulisan “upper”, jika ketinggian air accu belum 

mencapai batas garis “upper” maka isi air accu dengan membuka tutup lubang 

baterai kemudian isi satu persatu. 

c) Mengukur berat jenis air accu 

Sesudah penambahan air accu maka hidupkan mesin untuk mengisi arus 

baterai dari alternator atau dinamo, kemudian ukur berat jenis air accu: (1) 

Posisikan hidrometer dan masukkan pipa karetnya ke dalam lubang air accu. (2) 
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Tekan bola karetnya hingga cairan yeng terdapat di dalam baterai akan terangkat 

dan menggerakan pelampung pengukur. (3) Pada pelampung terdapat garis tanda 

dan diberi warna (warna hijau menandakan keadaan baik, warna putih 

menandakan sedang dan warna merah berarti sudah memerlukan pengisian arus). 

(4) Perbedaan berat jenis air accu pada setiap selnya sebaiknya tidak melebihi dari 

0.025. 

d) Mengukur tegangan baterai  

Langkah mengukur tegangan baterai yaitu: (1) Gunakan alat baterai tester 

untuk mengukur tegangan baterai. (2) Tekankan penghantar negatif tester pada 

terminal negatif baterai. (3) Pada baterai tester, posisikan sakelar pada  kapasitas 

baterai yang akan diukur. (4) Tempatkan kleman negatif kleman positif tester 

pada terminal positif baterai. (5) Tekan tombol yang ada pada tester selama 5 

detik sambil mengamati jarum tester. (6) Jarum tester akan menunjukan berapa 

persen kapasitas baterai (AH) 0% s/d 100% (apabila jarum tester menunjuk pada 

warna merah maka baterai dapat diisi (distrom) dengan slow charger, warna 

kuning baterai dapat diisi dengan quick charger, dan warna hijau berarti baterai 

dalam keadaan normal). 

5) Sistem Pengapian   

Pada sistem pengapian komponen-komponen yang dapat diperiksa 

meliputi : kondenser, rotor, tutup distributor, platina, centrifugal advance, vacum 

advance, premiere coil, sekundere coil, busi, kabel busi, kabel coil, sudut dweel, 

dan timing (LSP–OTO–INA 2015).  
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a) Pemeriksaan kondenser 

Kondensor berfugsi sebagai pengaman atau untuk meminimalkan loncatan 

bunga api. Kapasitas kondensor dapat ditunjukkan dengan berapa besar 

kapasitasnya. Kapasitas kondensor diukur dalam mikro farad. Pada kendaraan 

Toyota kondensor yang digunakan ada tiga macam yaitu: 1) kondensor dengan 

kabel warna hijau, kapasitasnya 0.15 mikro farad. 2) kondensor dengan kabel 

warna kuning, kapasitasnya 0.22 mikro farad. 3) kondensor dengan kabel warna 

biru, kapasitasnya 0.25 mikro farad. 

b) Pemeriksaan rotor 

Pemeriksaan rotor dilakukan secara visual kemungkinan retak, terdapat 

sisa-sisa karbon atau terminal berkarat (Toyota Astra Motor 1981: 8_11). 

c) Pemeriksaan tutup distributor  

Periksa tutup distributor dan rotor kemungkinan terjadi cacat, retak, 

berkarat, terbakar atau lubang kabel pada tutup distributor kotor, terminal 

elektrolit terbakar, dan pegas bagian tengah lemah. 

d) Pemeriksaan dan penyetelan celah platina 

Jika platina terbakar parah atau berlubang-lubang maka platina harus 

segera diganti, kemudian stel celah platina dan pegas penahan dengan celah blok 

0,45 mm, selanjutnya stel celah udara antara rotor dan proyeksi koil dengan celah 

udara 0,2-0,4 mm (Toyota Astra Motor 1981: 2_9). 
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e) Pemeriksaan centrifugal advance dan vacuum advance 

Centrifugal advance berfungsi untuk memajukan saat pengapian sesuai 

dengan pertambahan putaran mesin. Bagian ini terdiri dari governor weight dan 

governor spring, sedangkan vacuum advance berfungsi untuk memundurkan atau 

memajukan saat pengapian pada saat beban mesin bertambah atau berkurang. 

Bagian ini terdiri dari breaker plate dan vacuum advancer, yang akan bekerja atas 

dasar kevakuman yang terjadi di dalam intake manifold, pemeriksaan vacuum 

advance yaitu amati membrane, dan membrane harus bergerak apabila dihisap 

melalui lubang kecil. 

f) Pemeriksaan premiere coil dan sekundere coil 

Pemeriksaan premiere coil dan sekundere coil dilakukan dengan 

menggunakan ohmmeter. Tahanan premiere coil antara terminal positif dengan 

negatif saat kondisi koil dingin: 1,35-2,09 ohm. Sedangkan saat koil kondisi 

panas: 1,71-2,46 ohm, dan pemeriksaan sekundere coil antara terminal positif 

dengan terminal tegangan tinggi tahanan untuk kondisi dingin harus berkisar: 8,5-

14,5 kilo ohm. Sedangkan untuk kondisi koil panas adalah 10,7-17,1 kilo ohm 

(Toyota Astra Motor 1981: 8_5). 

g) Pemeriksaan busi 

Busi adalah komponen yang berfungsi untuk memercikan bunga api untuk 

pembakaran bahan bakar pada ruang kompresi. Langkah pemeriksaan busi 

sebagai berikut: (1) Periksa busi terutama pada elektroda yang meliputi 
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kebersihan dan celah elektroda. (2) Jika kotor maka bersihkan menggunakan 

amplas besi. (3) Kemudian atur celah elektroda 0,8 mm sampai 1,1 mm. 

h) Pemeriksaan kabel busi dan kabel coil 

Langkah pemeriksaan kabel busi dan coil yaitu: (1) Lepas kabel busi pada 

masing – masing busi dan dari tutup distributor dan lepas kabel coil dari coil dan 

dari distributor. (2) Amati dan periksa secara visual apakah terdapat keretakan 

atau sudah usang. (3) Amati pula menggunakan multitester apakah ada hambatan 

atau tidak. (4) Jika sudah usang atau sudah tidak ada hambatan maka ganti kabel 

busi dan kabel coil dengan yang baru.  

i) Pemeriksaan sudut dwell 

Periksa sudut dwell menggunakan tester dengan cara pasangkan kabel 

tester pada koil dan pada body dan baca hasil pemeriksaannya. Sudut dwell 52
0 

± 

6
0 

(Toyota Astra Motor 1981: 2_9). 

j) Pemeriksaan timing  

Pemeriksaan timing pengapian dilakukan dengan menggunakan timing 

light, yaitu dengan cara memasang kabel timing light pada kabel busi nomor satu 

kemudian arahkan lampu timing light pada derajat pengapian dan pada distributor 

slang vakumnya dilepas dari sub diapragma kemudian sumbat ujung slangnya lalu 

lihat derajat pengapiannya ukuran standar 5
0
±2

0
 sebelum Titik Mati Atas (TMA) 

(Toyota Astra Motor 1981: 2_11). 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang mendukung berhasilnya pembelajaran dengan 

menggunakan bahan ajar yakni job sheet berbasis performance assessment sebagai 

model pembelajarannya, adalah: 

a. Penelitian Widyastuti (2015: 55) yang berjudul “Pengembangan Job Sheet 

Praktikum Sistem Pengapian Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 

XI” menunjukkan bahwa dengan pengembangan job sheet sistem pengapian ini 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI yaitu dari 69,086 menjadi 

82,514. 

b. Penelitian Sulistyanto (2013: 38) yang berjudul “Perbaikan Job Sheet Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Kompetensi Perbaikan/Servis Engine 

Dan Komponen-Komponennya” menunjukkan bahwa dengan pengembangan job 

sheet ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari 81,48% menjadi 85,71%. 

c. Penelitian Jumargo, dkk (2011: 57) yang berjudul “Peningkatan Prestasi Belajar 

Kompetensi Melakukan Pekerjaan Dengan Mesin Bubut Menggunakan Jobsheet 

Hasil Pengembangan” menunjukkan bahwa dengan pengembangan job sheet ini 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari 5,77 menjadi 10,60. 

d. Penelitian Celikler dan Aksan (2012: 4611) yang berjudul “The Effect of the use 

of worksheets about aqueous solution reactions on pre-service elementary 

science teachers’ academic success” bahwa ada perbedaan antara kelompok 

kontrol dan eksperimen pada nilai pre-test dan post-test yaitu 20,528 pada 

signifikansi 5%. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang relevan di atas dan berbagai faktor lainnya 

membuat penulis tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Perangkat Pengembangan Job Sheet Berbasis Perormance 

Assessment Untuk Meningkatkan Kompetensi Conventional Engine Tune Up”. 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Job sheet merupakan salah satu bahan ajar pembelajaran yang sangat berguna 

bagi siswa, karena job sheet dapat meningkatkan aktivitas dan kreatifitas siswa dalam 

menelaah suatu materi atau sub kompetensi sebelum melakukan praktik. Selain itu 

job sheet tersebut didukung dengan adanya suatu petunjuk praktik yang berisi tujuan-

tujuan, urutan petunjuk kerja, gambar komponen, spesifikasi ukuran, dan hasil 

pemeriksaan mengenai praktik yang telah dilaksanakan sehingga diharapkan dapat 

memperkuat ingatan dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Hal ini 

dibuktikan bila seseorang terus menerus melihat dan mengamati suatu gambar dengan 

penyajian yang cukup jelas, maka seseorang akan bermotivasi untuk memperhatikan 

dan mempelajarinya sehingga akan lebih berkesan hasil pembelajarannya dan akan 

lebih mudah untuk melaksanakan praktik. 

Job sheet berbasis performance assessment ini dapat mendorong siswa untuk 

menggunakan berbagai indera, terutama indera penglihatan (visual) dan untuk belajar 

dengan mengamati dan menelaah setiap petuntuk kerja sesuai sub kompetensi 

sehingga dengan seringnya memanfaatkan job sheet berbasis performance assessment 

ini maka akan memperkuat daya ingat dan pemahaman, sehingga akan dapat 

meningkatkan kompetensi siswa. Pada proses pembelajaran dengan menggunakan job 
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sheet berbasis performance assessment, siswa akan benar-benar memperhatikan 

langkah/petunjuk kerja sehingga diharapkan dapat membantu siswa dalam 

menyelesaikan praktik dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang ada.  

Berbeda halnya pembelajaran dengan menggunakan job sheet yang sudah ada 

dari guru. Siswa lebih banyak mendengarkan penjelasan guru, maka guru cenderung 

lebih aktif dan siswa cenderung pasif. Karena job sheet yang sudah ada kurang 

dipahami oleh siswa apa yang harus diperiksa pada saat melakukan tune up motor 

bensin hanya poin-poin saja yang disebutkan untuk melaksanakan praktik tanpa 

adanya tujuan-tujuan praktik, urutan petunjuk kerja, gambar komponen, dan 

spesifikasi ukuran, dengan demikian siswa kurang bergairah dalam belajar sehingga 

akan berefek terhadap kompetensi siswa. 

D. Hipotesis 

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban atau kesimpulan yang bersifat 

sementara yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Mardalis 2008: 48). 

Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah job sheet yang 

dikembangkan yaitu: 

1. Job sheet berbasis performance assessment layak digunakan untuk pembelajaran 

kompetensi conventional engine tune up. 

2. Ada peningkatan penguasaan kompetensi/keterampilan dengan menggunakan job 

sheet berbasis performance assessment pada kompetensi conventional engine 

tune up. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kelayakan job sheet berbasis performance assessment pada kompetensi 

conventional engine tune up sangat layak untuk digunakan. Terlihat pada hasil 

dari rata-rata validator job sheet sebesar 95,51 % dalam kategori sangat layak. 

2. Keahlian praktik siswa berdasarkan persentase yaitu dari 33.33% menjadi 

80.56% dan berdasarkan uji hitung N-gain meningkat sebesar 0.37 yang termasuk 

dalam kategori sedang setelah siswa mendapatkan pembelajaran dengan job sheet 

berbasis performance assessment pada kompetensi conventional engine tune up. 

B. Keterbatasan Hasil Penelitian 

Adapun keterbatasan hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain: 

a. Pembelajaran menggunakan job sheet berbasis performance assessment 

merupakan hal yang baru pada pembelajaran di sekolah tersebut sehingga 

membutuhkan kesiapan yang matang bagi peserta didik dalam melakukan 

pembelajaran. 

b. Kesungguhan belajar peserta didik saat penelitian dilakukan merupakan hal-hal 

yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. 
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C. Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: 

1. Peneliti menemukan bahwa peserta didik dalam pembelajaran kompetensi 

conventional engine tune up menggunakan job sheet berbasis performance 

assessment lebih memahami langkah kerja dengan benar sehingga peserta didik 

melakukan praktik lebih optimal. Oleh karena itu, dengan menggunakan job 

sheet berbasis performance assessment peserta didik lebih aktif dan juga 

mempunyai keterampilan yang lebih baik. 

2. Adanya peningkatan keterampilan praktik dengan menggunakan job sheet 

berbasis performance assessment maka peserta didik akan mendapatkan hasil 

yang maksimal saat ujian kenaikan kelas maupun ujian kelulusan. 

D. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti mempunyai 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Pembelajaran menggunakan job sheet berbasis performance assessment pada 

kompetensi conventional engine tune up yang telah dilaksanakan. Sehingga, 

disarankan agar pengampu mata pelajaran Pemeliharaan Mesin Kendaraan 

Ringan dapat menggunakan job sheet tersebut sebagai sumber belajar. 

Job sheet berbasis performance assessment pada kompetensi conventional engine 

tune up dalam penelitian ini dapat dikembangkan lagi sesuai dengan 

perkembangan kompetensi tersebut. 
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