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ABSTRAK
Muhammad Aminun Najib, 2017, Pengembangan Peraga Sistem Pengapian
Transistor Berbasis Audio Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa XII TKR
SMK Tunas Haran Pati.Skripsi. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik
Universitas Negeri Semarang. Dr. Abdurrahman, M.Pd. Drs. Suwahyo, M.Pd.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan peraga sistem
pengapian yang telah dikembangkan dan mengetahui apakah peraga sistem
pengapian dengan menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil
belajar siswapada pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan jenis 4D,
yaitu pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop) dan
diseminasi (disseminate). Menggunakan desain True Eksperimental Design
dengan pola pretest-posttest control group design, teknik dan instrumen
pengumpulan data menggunakan tes tertulis dan praktik sebagai alat pengumpul
data. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XII Teknik
Kendaraan Ringan (TKR) SMK Tunas Harapan Pati pada materi pemeliharaan
kelistrikan kendaraan ringan dengan jumlah 144 siswa. Sampel penelitian ini
diambil 34 siswa dari 17 siswa sebagai kelompok kontrol dan 17 siswa sebagai
kelompok eksperimen.
Hasil uji validitas kelayakan peraga yang dihasilkan sangat layak
digunakan untuk pembelajaran dengan hasil kelayakan oleh ahli media 81% dan
ahli materi 87% sedangkan hasil analisis deskriptif kuantitatif diketahui bahwa
hasil pre-test dan post-test pada kedua kelompok mengalami peningkatan. Terlihat
dari hasil pretest-posttest pada proses pembelajaran peraga sistem pengapian
transistor, kelompok kontrol meningkat sebesar 6,64 dari rata-rata awal 69,38
menjadi 76,02 Sedangkan kelompok eksperimen peningkatannya lebih besar
dengan persentase peningkatan sebesar 11,36 dari rata-rata awal 69,10 menjadi
80,46. Namun besarnya peningkatan berbeda antara kelompok kontrol dan
kelompok eksperimen. Berdasarkan uji t posttest diketahui rata-rata hasil belajar
kelompok kontrol sebesar 76,02 dan rata-rata hasil belajar kelompok ekspermen
sebesar 80,46, jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar kelompok
eksperimen 4,44 lebih besar dibanding dengan kelompok kontrol. Diketahui
ݐ௧௨ sebesar 3,969 dengan signifikansi 0,000. Didapatkan ݐ௧௨ >ݐ௧ (
3,969 > 2,131) dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 (p= 0,00< 0,05). Dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan skor hasil belajar siswa secara signifikan
pada kelompok kontrol dan eksperimen.
Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa peraga sistem
pengapian transistor yang dikembangkan sangat layak digunakan dalam
pembelajaran dan pembelajaran menggunakan peraga dengan metode demonstrasi
dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan.
Kata Kunci :Sistem pengapian transistor, Metode demonstrasi, hasil belajar.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sekarang telah
membawa perubahan pesat dalam aspek kehidupan manusia, sehingga
membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
Salah satu usaha untuk mencapai hal tersebut harus dibekali dengan pendidikan.
Pendidikan adalah kebutuhan manusia di sepanjang hidupnya. Tanpa pendidikan
manusia akan sulit berkembang dan menjadi terbelakang. Dengan pendidikan
manusia dapat belajar menjadi lebih baik dan berkualitas, Karena salah satu
pertanda bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku
pada diri orang itu mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkah
pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya Arsyad (2008:1).
Sekolah Menengah Kejuruan sebagai sekolah pembinaan life skill yang
diharapkan setelah lulus siswa dapat langsung bekerja dengan kemampuan yang
dimiliki maupun mandiri dengan berwirausaha, sehingga untuk mencapai harapan
tersebut maka perlu didukung adanya sarana dan prasarana sebagai penunjang
berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar. Sesuai dengan PP No. 19
Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, pada BAB VII (sarana dan
prasarana), Pasal 42, Butir 1: “Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana
yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber
belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan”. Peraturan ini
menunjukan media pembelajaran merupakan salah satu sarana yang dipergunakan
1

2

untuk menunjang proses pembelajaran. Menurut Hamalik,1986 (dalam buku
Arsyad, 2008:15) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam
proses belajar mengajar dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan
belajar, dan bahkan membawa pengaruh – pengaruh psikologis terhadap siswa.
Hasil

observasi

dari

kegiatan

belajar

mengajar

mata

pelajaran

pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringandi SMK Tunas Harapan Pati pada
tanggal 23 s/d 24 Januari 2017, diperoleh melalui wawancara dengan beberapa
guru dan ketua jurusan Teknik Kendaraan Ringan, ada beberapa permasalahan
salah satunya rendahnya hasil belajar siswa yang di peroleh nilai mid semester
pada pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan hanya 30% atau 10
siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimum dari jumlah siswa kelas XII
TKR 2 sebanyak 34 siswa sedangkan standar KKM yang telah ditentukan SMK
Tunas Harapan Pati pada pelajaran kejuruan adalah 75. Penyebab rendahnya hasil
belajar siswa, antara lain: siswa kurang antusias atau kurang semangat dalam
mengikuti kegiatan belajar mengajar karena media yang digunakan berupa engine
stand yang belum dibuat menjadi media peraga sehingga tidak menarik minat
siswa untuk belajar. Permasalahan lain yang timbul siswa sulit menguasai nama
dan fungsi komponen, cara kerja sistem pengapian dan merangkai sistem
pengapian, sehingga kemampuan menganalisis gangguan sistem pengapian tidak
dapat tercapai dengan baik. Diharapkan dengan adanya peraga ini membantu
pemahaman dari siswa tentang sistem pengapian transistor meningkat sehingga
dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pemeliharaan
kelistrikan kendaraan ringan kelas XII TKR SMK Tunas Harapan Pati.
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Permasalahan juga muncul pada saat wawancara dengan beberapa siswa
secara langsung, yaitu para siswa mengeluh karena guru pada saat menerangkan
tidak disertai mempraktikan secara langsung bagaimana menyelesaikan suatu job
yang akan di praktikan nanti. Pembelajaran ceramah cenderung meminimalkan
siswa dalam proses pembelajan sehingga siswa menjadi pasif yaitu sekitar 12
siswa tidak memperhatikan pada saat guru menerangkan bahkan ada beberapa
siswa yang tidur pada saat pelajaran berlangsung apalagi guru hanya
menggunakan engine stand untuk dijadikan media pembelajaran khususnya
tentang sistem pengapian transistor, maka perlu adanya pengembangan peraga
sistem pengapian transistor untuk alat bantu agar guru lebih mudah
menyampaikan materi mengenai sistem pengapian transistor pada motor bensin.
Diharapkan menggunakan peraga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan teknik otomotif pada sistem pengapian
transistor.
Peraga yang dimaksud yaitu stand sistem pengapian transistor yang
berbasis audio yang mengacu pada skema sistem pengapian transistor yang
sebenarnya. Pada stand tersebut menggunakan kerangka besi dan papan dimana
nantinya papan untuk tempat beberapa komponen yang penting sistem pengapian
transistor. Peraga tersebut nantinya dilengkapi dengan tombol di masing-masing
komponen yang nantinya apabila tombol tersebut ditekan akan keluar suara
menjelaskan fungsi komponen tersebut.
Kelebihan peraga sistem pengapian transistor berbasis audio dengan
peraga yang sudah ada terletak pada bagian penjelasan fungsi komponen yang
biasanya menggunakan tulisan yang begitu banyak untuk penjelasan fungsi

4

komponen saja dimana itu bisa membuat siswa malas membaca dan tidak
mengerti penjelasannya kareana menurutnya kurang menarik, dengan penjelasan
fungsi komponen menggunakan audio siswa lebih praktis untuk mengerti fungsi
komponen tersebut karena hanya dengan menekan tombol di masing-masing
komponen siswa sambil mendengarkan penjelasannya juga bisa mengamati
komponennya dengan demikian siswa lebih cepat mengerti.
Berdasarkan beberapa permasalahan dan uraian diatas menarik penulis
untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Pengembangan Peraga Sistem
Pengapian Transistor Berbasis Audio Dengan Metode Demonstrasi Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XII TKR SMK Tunas Harapan Pati ”
B. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di atas, ada
beberapa masalah yang dapat diindentifikasi, yaitu:
1. Dalam proses pembelajaran sebagian guru masih menggunakan metode
ceramah dengan media power point yang berisi teks sehingga siswa
cenderung pasif dari 17 siswa hanya sekitar 8 siswa yang antusias pada saat
guru menerangkan.
2. Perhatian siswa yang mudah teralihkan saat proses pembelajaran berlangsung.
3. Peraga yang belum ada, hanya menggunakan media pembelajaran berupa
engine stand, sehingga belum bisa meningkatkan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan.
C. PEMBATASAN MASALAH
Berdasarkan hasil indentifikasi masalah, maka perlu ada permasalahan
yang harus dibatasi supaya penelitian yang dilakukan bisa terarah, antara lain:
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1. Pengembangan peraga sistem pengapian transistor berbasis audio untuk siswa
Teknik Kendaraan Ringan SMK Tunas Harapan Pati pada mata pelajaran
pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan.
2. Penerapan media berupa sistem pengapian transistor berbasis audio dengan
metode pembelajaran demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa
kelas XII TKR SMK Tunas Harapan Pati. Hasil belajar yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah hasil belajar pada mata pelajaran pemeliharaan
kelistrikan kendaraan ringan.
D. RUMUSAN MASALAH
Sesuai permasalahan yang sudah dibatasi di atas, maka dapat dikemukakan
menjadi suatu rumusan permasalahan, yaitu:
1. Seberapa layak sistem pengapian transistor berbasis audio apabila dijadikan
sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan
kendaraan ringan
2. Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan peraga
sistem pengapian transistor berbasis audio dengan metode demonstrasi pada
mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan.
E. TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:
1. Mengetahui kelayakan peraga sistem pengapian transistor berbasis audio
apabila dijadikan media pembelajaran pada mata pelajaran pemeliharaan
kelistrikan kendaraan ringan.
2. Mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa yang diajarkan
menggunakan peraga sistem pengapian transistor berbasis audio dengan
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menggunakan metode demonstrasi pada mata pelajaran pemeliharaan
kelistrikan kendaraan ringan.
F. MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dengan harapan memberikan
manfaat kepada pihak lain, diantaranya:
1. Bagi peneliti
Mendapatkan pengetahuan tentang seberapa efektifkah proses belajar
mengajar menggunakan peraga dengan menggunakan metode pembelajaran
demonstrasi.
2. Bagi pembaca
Menambah wawasan pengetahuan pembaca apakah dengan menggunakan
peraga sistem pengapian berbasis audio dengan metode pembelajaran
demonstrasi apakah bisa peningkatan hasili belajar atau tidak.
3. Bagi lembaga
Sebagai masukan bagi lembaga tentang manfaat dan penggunaan peraga
sebagai media pendidikan dalam proses belajar mengajar.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. KAJIAN TEORI
1. Pengertian Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh
pembelajaran setelah mengalami aktifitas belajar. Sedangkan belajar aktifitas
yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu
kegiatan belajar atau proses belajar. Menurut

Slameto (2003: 2) Belajar

adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Menurut Hamalik
dalam journal Erlangga dan Nurbayan (2014: 2) belajar adalah perubahan
tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan dan pengalaman. Jadi berhasil
atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses
belajar yang dialami siswa baik ketika berada di sekolah maupun di
lingkungan rumah.
Menurut Syah (2007: 216) hasil belajar adalah segenap ranah
psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa.
Hasil belajar dapat diartikan sebagai kecakapan nyata yang dapat diukur yang
berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai interaksi aktif antara
subjek belajar dengan objek belajar selama berlangsungnya proses belajar
mengajar untuk mencapai hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu hal
yang dibutuhkan siswa untuk mengetahui kemampuan yang diperoleh dari
suatu kegiatan yang disebut belajar.
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Menurut Bloom dalam Dimyati dan Mudjiono (2006: 26) dalam ranah
kognitif terdapat enam jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah
sampai jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang tersebut yaitu:
pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi.
1. Pengetahuan mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah
dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Hubungan antara fakta dan
konsep mata pelajaran. Hal ini dideteksi melalui keberhasilan
menjawab tes dalam aspek pemahaman. Pengetahuan itu berkenaan
dengan fakta, peristiwa, pengertian, kaidah, teori, prinsip, atau metode
Dimyati dan Mudjiono (2006: 26).
2. Pemahaman mencakup kemampuan menangkap arti dan makna
tentang hal yang telah dipelajari. Penerapan, mencakup kemampuan
menerapkan metode dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata
dan baru, misalnya menggunakan prinsip Dimyati dan Mudjiono
(2006: 27).
3. Penerapan

kesanggupan

seseorang

untuk

menerapkan

atau

menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode,
prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya, dalam situasi
yang baru dan kongkret. Penerapan ini adalah merupakan proses
berfikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman Dimyati dan
Mudjiono (2006: 27).
4. Analisis mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam
bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan
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baik, misalnya mengurangi masalah menjadi bagian yang lebih kecil
Dimyati dan Mudjiono (2006: 27).
5. Sintesis mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru, misalnya
kemampuan menyusun suatu program kerja Dimyati dan Mudjiono
(2006: 27).
6. Evaluasi mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang
beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu, misalnya kemampuan
menilai hasil karangan Dimyati dan Mudjiono (2006: 27).
Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 27) keenam jenis perilaku di
atas bersifat hierarkis, artinya perilaku pengetahuan tergolong rendah, dan
perilaku evaluasi tergolong tertinggi. Apabila melihat kenyataan yang ada
dalam sistem pendidikan yang diselenggarakan, pada umumnya baru
menerapkan beberapa aspek kognitif tingkat rendah, seperti pengetahuan,
pemahaman dan sedikit penerapan. Sedangkan tingkat analisis, sintesis dan
evaluasi jarang sekali diterapkan.

No
1

2

Tabel 2.1 Pembelajaran dengan tingkatan aspek kognitif
Dimyati dan Mudjiono (2006: 28)
Tingkatan
Deskripsi
Pengetahuan Kemampuan mengetahui atau mengingat istilah, fakta,
aturan, urutan, metode, dan sebagainya.
Contoh kegiatan belajar:
x Mencatat
x Menjelaskan
x Menyebutkan
Pemahaman Kemampuan menerjemahkan, menafsirkan,
memperkirakan, memahami isi pokok, mengerti tabel,
dan sebagainya.
Contoh kegiatan belajar:
x Mengungkapakan gagasan dan pendapat dengan
kata-kata sendiri
x Membedakan atau membandingkan
x Mendiskusikan
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3

Penerapan

4

Analisis

5

Sintesis

6

Evaluasi

x Mempertahankan pendapat
x Mengemukakan
Kemampuan memecahkan masalah, membuat bagan,
menggunakan konsep, kaidah, prinsip metode, dan
sebagainnya.
Contoh kegiatan:
x Mengurutkan
x Melakukan percobaan
x Merancang strategi
Kemampuan memisahkan, membedakan, seperti merinci
bagian-bagian, hubungan antara, dan sebagainya.
Contoh kegiatan belajar:
x Mengidentifikasi faktor penyebab
x Merumuskan masalah
x Mengajukan pertanyaan untuk mencari informasi
x Mengkaji ulang
Kemampuan menyusun seperti karangan, rencana,
program kerja.
x Menemukan solusi masalah
Kemampuan menilai berdasar norma seperti menilai
mutu karangan
Contoh kegiatan belajar:
x Mempertahankan pendapat
x Membahas suatu kasus
x Memilih solusi yang lebih baik
x Menulis laporan,dst.

Menurut Krathwohl dan Bloom dalam Dimyati dan Mudjiono (2006:
27) Ranah Afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi,
misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat,minat, motivasi, dan sikap.
Lima kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga
yang paling kompleks. Ranah afektif terdiri dari lima perilaku, yaitu
penerimaan, partisipasi, penilaian dan penentuan sikap, organisasi, dan
pembentukan pola hidup.
1. Penerimaan yang mencakup kepekaan tentang hal tertentu dan
kesediaan memperhatikan hal tersebut, misalnya kemampuan mengakui
perbedaan pendapat Dimyati dan Mudjiono (2006: 27).
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2. Partisipasi yang mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan, dan
berpartisipasi dalam suatu kegiatan, misalnya mematuhi aturan, dan
berpartisipasi dalam suatu kegiatan Dimyati dan Mudjiono (2006: 28).
3. Penilaian dan penentuan sikap, yang mencakup menerima suatu nilai,
menghargai, mengakui, dan menetukan sikap. Misalnya menerima
suatu pendapat orang lain Dimyati dan Mudjiono (2006: 28).
4. Organisasi, yang mencakup kemampuan membentuk suatu sistem nilai
sebagai pedoman dan pegangan hidup. Misalnya menempatkan nilai
dalam suatu skala nilai dan dijadikan pedoman bertindak secara
bertanggung jawab Dimyati dan Mudjiono (2006: 29).
5. Pembentukan pola hidup, yang mencakup kemampuan menghayati nilai
dan membentuknya menjadi pola nilai kehidupan pribadi. Misalnya
kemampuan mempertimbangkan dan menunjukkan tindakan yang
berdisiplin Dimyati dan Mudjiono (2006: 29).
Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 28) kelima jenis perilaku
tersebut tampak mengandung tumpang tindih dan juga berisi kemampuan
kognitif. Kelima jenis perilaku tersebut bersifat hierarkis. Perilaku penerimaan
merupakan jenis perilaku perilaku terendah dan perilaku pembentukan pola
hidup merupakan jenis perilaku tertinggi. Ranah afektif yang penting antara
lain kejujuran, integritas, adil dan kebebasan.

Tingkat
Penerimaan

Tabel 2.2 Pembelajaran dengan tingkatan aspek Afektif
Dimyati dan Mudjiono (2006: 28)
Contoh kegiatan pembelajaran
Kemampuan menjadi peka tentang sesuatu hal dan
menerima sebagai adanya
Contoh kegiatan belajar :
x Mempertanyakan
x Mematuhi
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Partisipasi

Penilaian

Organisasi

Pembentukan
pola

x Meminati pelajaran
x Mengikuti
Kerelaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu
kegiatan.
Contoh kegiatan belajar :
x Menjawab
x Membantu
x Menyetujui
x Mendukung
x Menunjukkan empati
Kemampuan memberikan nilai menentukan sikap
Contoh Kegiatan Belajar :
x Melengkapi jawaban
x Mengusulkan
x Memperjelas
x Menggabungkan
Kemampuan membentuk sistem nilai sebagai pedoman
hidup
Contoh kegiatan belajar :
x Rajin, tepat waktu
x Berdisiplin diri mandiri dalam bekerja secara
independen
x Objektif dalam memecahkan masalah
x Memadukan
Kemampuan menghayati nilai sehingga menjadi pegangan
hidup.

Menurut Simpson dalam Dimyati dan Mudjiono (2006 : 29) membagi
ranah psikomotorik menjadi tujuh jenis perilaku, yaitu : persepsi, kesiapan,
gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian
pola gerakan, dan kreativitas.
1. Persepsi,

yang

mencakup

kemampuan

memilah-milahkan

(mendeskriminasikan) hal-hal secara khas, dan menyadari adanya
perbedaan yang khas tersebut. Misalnya pemilahan warna, angka 6
(enam) dan 9 (sembilan) Dimyati dan Mudjiono (2006 : 29).
2. Kesiapan, yang mencakup kemampuan penempatan diri dalam keadaan
di mana akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian gerakan.
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Kemampuan ini mencakup jasmani dan rohani. Misalnya posisi start
lomba lari Dimyati dan Mudjiono (2006 : 29).
3. Gerakan terbimbing, mencakup kemampuan melakukan gerakan sesuai
contoh, atau gerakan peniruan. Misalnya meniru gerak tari, membuat
lingkaran di atas pola Dimyati dan Mudjiono (2006 : 29).
4. Gerakan

yang

terbiasa,

mencakup

kemampuan

melakukan

gerakangerakan tanpa contoh. Misalnya melakukan lompat tinggi
dengan tepat Dimyati dan Mudjiono (2006 : 29).
5. Gerakan kompleks, yang mencakup kemampuan melakukan gerakan
atau ketrampilan yang terdiri dari banyak tahap, secara lancar, efisien,
dan tepat. Misalnya bongkar pasang peralatan secara tepat Dimyati dan
Mudjiono (2006 : 30).
6. Penyesuaian pola gerakan, yang mencakup kemampuan mengadakan
perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan persyaratan
khusus yang berlaku. Misalnya ketrampilan bertanding Dimyati dan
Mudjiono (2006 : 30).
7. Kreativitas, mencakup kemampuan melahirkan pola gerak-gerak yang
baru atas dasar prakarsa sendiri. Misalnya kemampuan membuat tari
kreasi baru Dimyati dan Mudjiono (2006 : 30).
Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006 : 30-31) ketujuh jenis perilaku
tersebut mengandung urutan taraf ketrampilan yang berangkaian. Kemampuankemampuan tersebut merupakan urutan fase-fase dalam proses belajar motorik
yang bersifat hierarkikal. Belajar berbagai kemampuan gerak dapat dimulai
dengan kepekaan memilah-milah sampai dengan kreativitas pola gerak baru.
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Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan psikomotorik mencakup kemampuan
fisik dan mental.
Tabel 2.3 Kegiatan pembelajaran dengan domain tingkatan aspek Psikomotorik
Dimyati dan Mudjiono (2006 : 31)
Tingkat
Deskripsi
Persepsi
Kemampuan memilah-milah dan kepekaan terhadap
berbagai hal.
Contoh kegiatan belajar:
x Mempraktekan merangkai sistem pengapian
x Menunjukan sambil menyebutkan nama komponen
sistem pengapian
Kesiapan
Kemampuan bersiap diri secara fisik.
Contoh kegiatan belajar:
x Mengidentifikasi masalah
x Memperbaiki
x Mengoreksi
Gerakan
Kemampuan meniru contoh
terbimbing
Contoh kegiatan belajar:
x Mengoperasikan peraga sistem pengapian
x membedakan fungsi komponen
Gerakan terbiasa Ketrampilan yang berpegang pada pola.
Contoh kegiatan belajar:
x Mempertajam kemampuan merangkai sistem
pengapian
x Merangkai sambil mejelaskan cara kerja sistem
pengapian
x Menggambarkan rangkaian sistem pengapian
Gerakan kompleks Berketrampilan luwes, lancar, gesit, dan lincah
Contoh kegiatan belajar
x Mengulang ulang merangkai sistem pengapian
Kreativitas
Kemampuan menciptakan pola baru
Contoh kegiatan belajar
x Mampu merangkai dengan cepat dan benar dengan
caranya sendiri.
2.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Menurut

Slameto (2010: 54) faktor yang mempengaruhi prestasi

belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu
yang sedang belajar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar
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individu. Berikut ini diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi
belajar seseorang antara lain:
a. Faktor internal, meliputi:
1. Faktor jasmani, dibagi menjadi 2 yaitu :
a) Kesehatan
Sehat berarti dalam keadaan baik seluruh badan beserta bagianbagiannya bebas dari penyakit. Proses belajar seseorang akan
terganggu jika kesehatannya terganggu sehingga akan berpengaruh
juga terhadap pencapaian prestasi belajarnya Slameto (2010: 54).
b) Cacat tubuh
Cacat tubuh merupakan keadaan dimana kurang sempurnanya suatu
bagian badan atau tubuh. Seseorang yang cacat tubuh, belajarnya akan
terganggu sehingga prestasi belajarnya juga terganggu Slameto (2010:
55).
2. Faktor psikologis, dibagi menjadi 7 yaitu :
a) Intelegensi
Faktor intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar.
Dalam situasi yang sama, seseorang yang mempunyai tingkat
intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil dalam belajar dan
pencapaian prestasi belajar daripada yang mempunyai tingkat
intelegensi rendah Slameto (2010: 55).
b) Perhatian
Peserta didik ingin hasil belajar baik, maka ia harus mempunyai
perhatian terhadap bahan yang dipelajarainya. Jika pelajaran itu tidak
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menjadi perhatian, maka akan menimbulkan kebosanan dalam belajar
sehingga akan berpengaruh terhadap pencapaian prestasi belajar
Slameto (2010: 56).
c) Minat
Minat berpengaruh besar terhadap belajar dan pencapaian prestasi
belajar seseorang. Pada dasarnya, seseorang akan merasa senang
untuk melakukan sesuatu sesuai dengan minatnya. Jika seseorang
berminat terhadap bahan pelajaran, maka akan menjadikannya senang
atau tertarik untukmempelajarinya sehingga akan berpengaruh
terhadap pencapaian hasil atau prestasi belajarnya Slameto (2010:
57).
d) Bakat
Bakat adalah kemampuan atau kapasitas untuk belajar. Kemampuan
itu baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah
belajar atau berlatih. Bakat berpengaruh terhadap belajar dan
pencapaian prestasi belajar seseorang. Jika bahan yang dipelajari
seseorang sesuai dengan bakatnya maka hasil belajarnya lebih baik
karena ia senang belajar dan pastilah selanjutnya ia lebih giat lagi
dalam belajarnya Slameto (2010: 57).
e) Motif
Motif selalu mendasari dan mempengaruhi setiap usaha serta
kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila
dalam belajar, siswa mempunyai motif yang baik dan kuat, hal ini
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akan memperbesar usaha dan kegiatannya mencapai prestasi yang
tinggi Slameto (2010: 58).
f) Kematangan
Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan
seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan
kecakapan baru. Misalnya anak dengan tangan dan jari-jarinya yang
sudah siap menulis, dengan otaknya yang sudah siap berpikir abstrak
dan lain-lain. Seseorang akan lebih berhasil dalam belajar jika ia
sudah punya kematangan untuk belajar Slameto (2010: 58).
g) Kesiapan
Kesiapan adalah kesediaan untuk memberikan respon atau bereaksi.
Kesiapan perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika
seseorang belajar dan sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan
lebih baik Slameto (2010: 59).
h) Faktor Kelelahan
Kelelahan bisa berupa kelelahan jasmani maupun kelelahan rohani.
Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul
kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan rohani dapat
dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat
dandorongan untuk menghasilkan sesuatu menjadi hilang Slameto
(2010: 59).
b. Faktor eksternal, meliputi:
1. Faktor keluarga terdiri atas cara orang tua mendidik, relasi antar
anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga,
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perhatian orang tua, dan latar belakang kebudayaan keluarga Slameto
(2010: 60).
2. Faktor sekolah terdiri atas metode mengajar, kurikulum, relasi guru
dengan peserta didik, relasi siswa dengan siswa,disiplin sekolah, alat
pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode
belajar, dan tugas rumah Slameto (2010: 64).
3. Faktor masyarakat terdiri atas kegiatan seseorang dalam masyarakat,
media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat yang
heterogen Slameto (2010: 69).
Dari uraian di atas, faktor internal belajar dapat dilakukan dengan cara
memberikan suatu motivasi agar siswa lebih bersemangat dalam belajar.
Faktor eksternal belajar yang ada di sekolah akan lebih mudah dilakukan guru
dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, sehingga
dapat membuat siswa lebih aktif dan bersemangat dalam belajar. Faktor
pendekatan belajar bisa menunjang keefektifan dan efisien proses mempelajari
materi tertentu. Metode belajar termasuk salah satu faktor pendekatan belajar
yang merupakan jenis upaya belajar siswa yang meliputi metode yang
digunakan siswa untuk melakukan kegiatan dalam mempelajari materi-materi
pelajaran.
3. Media Pembelajaran
Menurut Arsyad (2008: 3) kata media berasal dari kata latin medius
dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti
perantara atau pengantar. Dalam bahasa arab, media adalah perantara atau
pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Gerlach dan
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Ely,1971 (dalam buku Arsyad, 2008:3) mengatakan bahwa media apabila
dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang
membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pegetahuan,
keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, guru,buku teks, dan
lingkungan sekolah merupakan media.
Dengan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa media
pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan
pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan,
perhatian dan minat serta kemampuan peserta didik sedemikian rupa sehingga
proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara
efektif. Menurut Sanaky (2013: 4) media pembelajaran adalah sarana atau alat
bantu pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses
pembelajaran untuk mempertinggi efektifitas dan efisiensi dalam mencapai
tujuan pembelajaran.
Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas didasarkan pada asumsi
bahwa proses pendidikan/pembelajaran identik dengan sebuah proses
komunikasi. Dalam proses komunikasi terdapat komponen-komponen yang
terlibat di dalamnya, yaitu sumber pesan, pesan, penerima pesan, media, dan
umpan balik. Media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan
untuk melakukan komunikasi dalam pembelajaran, sehingga bentuknya bisa
berupa perangkat keras (hardware), seperti komputer, projektor, dan perangkat
lunak (software) yang digunakan pada perangkat keras tersebut. Dengan kata
lain, media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik
yang mengandung materi instruksional yang digunakan untuk menyampaikan
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pesan dari pengirim ke penerima pesan yang dapat merangsang pemikiran,
perhatian, dan minat siswa pada proses pembelajaran.
Proses pembelajaran mengandung lima unsur komunikasi diantaranya
adalah guru, media pembelajaran, bahan pembelajaran, siswa, dan tujuan
pembelajaran.

Penggunaan

media

pembelajaran

diharapkan

dapat

menyampaikan informasi berupa materi ajar dengan baik dan dapat diterima
dengan baik pula oleh penerima (siswa). Proses belajar dan mengajar pada
hakikatnya merupakan suatu komunikasi yang didalamnya terjadi proses
penyampaian pesan dan menerima pesan dari sumber pesan dengan
menggunakan perantara atau melalui saluran tertentu kepada penerima pesan.
Media pembelajaran merupakan sumber belajar yang dapat menarik minat dan
merangsang siswa untuk belajar, serta dapat menjembatani pencapaian pesan
yang ingin disampaikan.
4. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran
Karena proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan
berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran memiliki posisi
yang sangat penting dalam pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak
akan pernah terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga
tidak akan dapat berlangsung secara optimal. Menurut Sanaky (2013: 4) media
pembelajaran adalah alat, metode dan teknik yang digunakan dalam rangka
mengefektifkan komunikasi dan intraksi antar pengajar dan pembelajaran
dalam proses pembelajaran dikelas, hal tersebut disebabkan karena dalam
suatu proses belajara mengajar terdapat dua unsur yang saling berkaitan antara
satu dengan yang lainnya yaitu media pembelajaran dan metode mengajar.
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Media pembelajaran berfungsi sebagai pembawa informasi dari
sumber (guru) menuju penerima (siswa), Sedangkan metode merupakan
proses yang digunakan untuk membantu siswa dalam menerima dan
mengelola informasi yang disampaikan oleh guru untuk dapat mencapai
tujuan dari pembelajaran. Pada dasarnya fungsi utama media pembelajaran
adalah sebagai sumber belajar. Menurut Munadi (2013 : 37) secara teknik
media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar. Dalam kalimat “sumber
belajar” ini tersirat makna keaktifan, yakni sebagai penyalur, penyampaian,
penghubung dan lain-lain. Maka untuk beberapa hal media pembelajaran
dapat menggantikan fungsi guru terutama sebagai sumber belajar. Menurut
Sanaky

(2013:7)

Media

pembelajaran

berfungsi

untuk

merangsang

pembelajaran dengan: (1) menghadirkan objek sebenarnya dan objek yang
langka (2) membuat duplikasi dari objek yang sebenarnya (3) membuat
konsep abstrak ke konsep konkret (4) memberi kesamaan persepsi (5)
mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah dan jarak (6) menyajikan ulang
informasi secara konsistenl, dan (7) memberi suasana belajar yang
menyenangkan, tidak tertekan, santai, dan menarik, sehingga dapat mencapai
tujuan pembelajaran.
Berdasarkan uraian di atas, secara umum penggunaan media
pembelajaran

dalam

proses

mengajar

bisa

membantu

guru

untuk

menyampaikan materi secara maksimal dan efektif. Penggunaan media
pembelajaran dalam proses belajar mengajar dirasa sangat efektif karena dapat
mempermudah dalam menyampaikan pesan dan isi dari materi yang diajarkan
pada saat itu. Bukan hanya mampu meningkatkan motivasi belajar siswa saja,
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penggunaan media pembelajaran juga akan memberikan kemudahan pada
siswa dalam memahami dan memudahkan dalam memfisualisasikan materi
yang sedang di sampaikan.
Menurut Sanaky (2013: 5) manfaat media pembelajaran baik secara
umum maupun khusus sebagai alat bantu pembelajaranbagi pengajar dan
pembelajar. Jadi manfaat media pembelajaran adalah :
a. Pengajaran

lebih

menarik

perhatian

pembelajar

sehingga

dapat

menumbuhkan motivasi belajar Sanaky (2013: 5).
b. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat leboih
dipahami pembelajar, serta memungkinkan pembelajar menguasai tujuan
pengajar dengan baik Sanaky (2013: 5).
c. Metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi
verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, pembelajar tidak bosan,
dan pengajar tidak kehabisan tenaga Sanaky (2013: 5).
d. Pembelajaran lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya
mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain yang
dilakukan seperti : mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lainlain Sanaky (2013: 5).
5. Media Audio
Pembelajaran dengan menggunakan media audio tidak lepas dari
pembahasan aspek pendengaran itu sendiri. Menurut Munadi (2013: 58) kita
lebih banyak menghabiskan waktu untuk mendengarkan daripada untuk
melakukan metode komunikasi lainnya. Pada tahun 1926 ditemukan bahwa
70% dari waktu bangun kita dipakai untuk berkomunikasi, yaitu membaca,
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menulis, berbicara, dan mendengarkan. Bila waktu yang dipergunakan untuk
aktivitas tersebut dibagi, hasilnya menunjukan bahwa 42% dipakai untuk
mendengarkan, 32% untuk berbicara, 15% untuk membaca, dan 11% untuk
menulis.
Menurut Munadi (2013: 59) mendengar sesungguhnya suatu proses
yang melibatkan empat unsur yaitu:
a. Unsur Mendengar
Mendengar merupakan proses fisiologis otomatik penerimaan
rangsangan pendengaran (aural stimuli). Mendengar adalah sebuah proses
dimana gelombang suara masuk melalui saluran telinga bagian luar terhubung
dengan gendang telinga (eardrum) di bagian tengah telinga dan menimbulkan
getaran yang kemudian merangsang inplus-inplus saraf sampai ke otak
Munadi (2013: 59).
b. Unsur Perhatian
Memperhatikan rangsangan di lingkungan kita berarti memusatkan
kesadaran kita pada rangsangan khusus tertentu. Indra penerima kita secara
konstan dihujani sekian banyak rangsangan sehingga kita tidak mungkin
menanggapi semuanya sekaligus pada saat yang sama Munadi (2013: 61)
c. Unsur Memahami
Unsur ini adalah yang paling rumit dalam mendengarkan. Memahami
biasanya diartikan sebagai proses pemberian makna pada kata yang kita
dengar, yang sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh pengirim pesan.
Dalam proses memahami berdasarkan definisi mensyaratkan kita untuk
menghubungkan pesan dengan pengalaman yang lalu Munadi (2013: 61).
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d. Unsur Mengingat
Kebanyakan tes mendengarkan sampai tingkat tertentu menguji
beberapa banyak kita dapat mengingat apa yang telah kita dengar dan apa
yang kita pahami. Mengingat adalah menyimpan informasi untuk diperoleh
kembali Munadi (2013: 62).
Menurut Munadi (2013: 64) karakteristik media pembelajaran audio
yang menjadi fokus pembahasan ini adalah karakteristik berdasarkan
kemampuan media dalam membangkitkan rangsangan indera pendengaran.
Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan
disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal (ke
dalam kata-kata/bahasa lisan) maupun non verbal.
6. Metode Pembelajaran Demonstrasi
Metode mengajar adalah cara yang digunakan oleh guru dalam
mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya proses belajar
mengajar Sumartini (2014: 66). Metode mengajar yang baik adalah metode
yang dapat menumbuh kankegiatan belajar siswa karena diantara penyebab
kegagalan pendidikan adalah kurang tepatnya dalam menggunakan metode.
Tujuan pembelajaran disamping memperoleh hasil yang baik dan maksimal
pada ranah kognitif maupun afektif yang juga tak kalah pentingnya adalah
ranah psikomotorik, agar materi yang disampaikan tidak hanya sekedar
menjadi sebuah pemahaman saja oleh siswa, akan tetapi yang lebih penting
adalah bisa mengaplikasikan dan mengimplementasikan dalam kehidupan
sehari-hari.
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Menurut Sumartini (2014: 67) metode demonstrasi adalah metode
mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan dan urutan
melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun menggunakan media
yang relevan dengan pokok bahasan atau dengan materi yang sedang
disajikan. Menurut Hasibuan (2009:29) dengan metode demonstrasi peserta
didik berkesempatan mengembangkan kemampuan mengamati segala sesuatu
yang sedang terlibat atau terjadi dalam suatu proses tersebut serta dapat
mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengamatannya sendiri.
Metode demonstrasi ialah metode mengajar dengan menggunakan
peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan
bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu pada siswa. Metode
demonstrasi dapat memperjelas pengertian dan konsep tindakan yang harus
dilakukan. Metode tersebut dalam prakteknya dapat di lakukan oleh guru atau
anak didik itu sendiri. Menurut Daluba dan Ekeyi (2013: 1) dalam Word
Journal of Education yang berjudul Effect of Demonstration Method of
Teaching on Students’ Achievement Agricultural Science diperoleh hasil
bahwa dengan menggunakan metode demonstrasi memiliki pengaruh
signifikan terhadap hasil belajar siswa dari yang diajarkan dengan metode
ceramah konvensional. Begitu juga penelitian yang dilakukan Saputra dan
Priyanto (2016: 152) dalam Jurnal Taman Vokasi yang berjudul Penerapan
Metode Demonstrasi dan Media Film untuk Meningkatkan Keaktifan dalam
Pembelajaran dan Prestasi Belajar Sistem Rem diperoleh hasil bahwa dengan
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penerapan metode demonstrasi dan media film menunjukkan adanya
peningkatan prestasi dan keaktifan belajar siswa.
Beberapa penjelasan dan hasil penelitian yang sudah ada di atas
tentang metode demonstrasi dapat dikaji bahwa dengan metode demonstrasi
dapat menimbulkan stimulus belajar yang dapat dilihat oleh indera
penglihatan dan indera pendengaran.
7. Sistem Pengapian Transistor
Sistem

pengapian

merupakan

sistem

yang

berfungsi

untuk

menghasilkan percikan bunga api pada busi yang kuat dan tepat untuk melalui
pembakaran campuran bahan bakar di ruang bakar pada motor bensin
Widjanarko (2014: 1). Salah satu bagian penting dalam prosespembakaran
adalah sistem pengapian (ignition). Toyota (1995: 6-12) pada motor bensin,
loncatan bunga api pada busi diperlukan untuk menyalakan campuran udara
bahan bakar yang telah dikompresikan oleh torak di dalam silinder sedangkan
pada motor deisel udara dikompresikan dengan tekanan yang tinggi sehingga
menjadi sangat panas, dan bila bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder
akan terbakar secara serentak.
Sistem pengapian full transistor adalah pengembangan dari sistem
pengapian semi transistor. Pada sistem pengapian semi transistor sinyal untuk
memicu cara kerja transistor berasal dari kontak pemutus sedangkan pada
sistem pengapian full transistor sinyal pemicu kerja transistor berasal dari
generator sinyal yang menghasilkan tegangan ON dan OFF Widjanarko
(2014: 22). Pada sistem pengapian full transistor (pada sisi yang lain) signal
generator dipasangkan sebagai pengganti cam (nok) dan breaker point pada
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distributor. Signal generator akan menghasilkan tegangan yang berguna untuk
mengaktifkan transistor di dalam igniter untuk memutuskan arus primer pada
ignition coil. Karena transistor yang memutus arus primer tidak melibatkan
bagian yang begerak yang saling bersinggungan, maka tidak terjadi keausan
dan tidak terjadi penurunan tegangan skunder yang dihasilkan Toyota (1995:
6-17).
Menurut Widjanarko (2014: 25) rangkaian elektronik pada sistem
pengapian full transistor terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian penghasil
pulsa (pulse generator), bagian penguat pulsa (amplifier), dan bagian
transistor daya yang berfungsi sebagai saklar. Generator pulsa berfungsi untuk
menghasilkan sinyal tegangan untuk mengontrol kerja transistor. Sinyal
tegangan ini biasanya dihasilkan dari beberapa macam, yaitu tipe induktif
(medan magnet dan kumparan), tipe efek Hall (semikonduktor dan magnet),
dan model infra merah atau model cahaya. Sinyal tegangan yang dihasilkan
masih sangat lemah sehingga tidak bisa langsung dimanfaatkan untuk memicu
kerja transistor sehingga perlu dikuatkan olah bagian penguat. Sinyal tegangan
yang sudah kuat kemudian digunakan untuk memicu transistor sehingga dapat
bekerja ON dan OFF untuk mengalirkan dan memutus arus primer koil.
Berikut ini adalah komponen untuk sistem pengapian full transistor.
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Gambar 2.1 Diagram Sistem Pengapian Transistor Model Induksi
(http://kelistrikanengineblog.blogspot.co.id)
Keterangan:
1.
2.
3.
4.

Baterai
Fuse
Ignition switch
Ignition coil (koil)

4. Distributor
5. Signal generator
7. Igniter
8. Busi

a. Komponen dalam Sistem Pengapian Full Transistor Tipe Induksi
1) Baterai
Toyota (1995: 6-2) Baterai ialah alat elektro kimia yang dibuat untuk
mensuplai listrik ke sistem strarter mesin, sistem pengapian, lampu-lampu dan
komponen kelistrikan lainnya. Alat ini menyimpan listrik dalam bentuk energi
kimia, yang dikeluarkannya bila diperlukan dan mensuplanya ke masingmasing sistem kelistrikan atau alat yang memerlukannya.Baterai mobil,
digunakan sebagai sumber arus untuk seluruh sistem kelistrikan pada mobil,
dan juga diguanakan sebagai penyimpan energi listrik saat terjadi proses
pengisian.
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Gambar 2.2 Baterai
(https://kendaraanroda4.blogspot.co.id)
2) Fuse (sekring)
Sekring (fuse) ditempatkan pada bagian tengah sirkuit kelistrikan. Bila
arus yang berlebihan melalui sirkuit,maka sekring akan berasap atau terbakar
yang menandakan elemen dalam sekring mencair sehingga sistem sirkuit
terbuka dan mencegah komponen komponen lain dari kerusakan yang
disebabkab oleh arus yang berlebihan Sitanggang (2013: 71).
Tipe sekring dikelompokan kedalam tipe sekring blade dan tipe
sekring cartridge. Tipe sekring blade paling banyak digunakan pada saat ini,
tipe ini dirancang lebih kompak dengan elemen metal dan rumah pelindung
yang tembus pandang yang diberi kode warna untuk masing masing tingkatan
arus Sitanggang (2013: 71). Tipe sekring cartridge terdiri atas rumah
pelindung kaca tembus pandang, terminal dan elemen penghubung arus,
elemen penghubung arus ini akan mencair (terbakar) jika arus yang
melewatinya

melebihi

kapasitas

elemen.

Sekering

diidentifikasikan

berdasarkan kapasitas masing – masing jenis, untuk tipe cartridge dapat dilihat
pada ujung logam penutup tabung kaca yang tertera angka penunjuk kapasitas
sekering. Sedangkan untuk sekering tipe blade dapat dilihat berdasarkan warna
rumah (housing) Sitanggang (2013: 72).
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Gambar 2.3 Fuse
(Sitanggang 2013:71)
3) Kunci Kontak
Menurut Widjanarko (2014: 3) kunci kontak pada sistem pengapian
berfungsi untuk memutus atau menghubungkan arus dari baterai ke sistem
pengapian. Pada produk jepang terminal pada kunci kontak di tandai pada
huruf alphabet B ( batrai ), IG ( ignition ), ST ( starter ), dan ACC ( Accesoris
). Sedangkan pada kendaraan produk eropa, ditandai dengan yakni 30 ( batray
), 15 ( ignition ), 50 ( starter/selenoid).

Gambar 2.4 Kunci Kontak
(http://www.riyawan.com)

Gambar 2.5 Hubungan Terminla Pada Kunci Kontak
4) Ignition coil (koil pengapian)
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Ignition Coil merupakan salah satu komponen dalam sistem
pengapian. Toyota (1995: 6-14) Ignition Coil berfungsi merubah arus listrik
yang diterima dari baterai menjadi tegangan tinggi 20.000 volt sampai 40.000
volt untuk menghasilkan loncatan bunga api yang kuat pada celah busi. Bila
sakelar pada rangkaian tersebut ditutup maka arus listrik akan mengalir ke
kumparan. Hal ini akan menimbulkan medan magnet disekitar kumparan arus
semakin besar sampai harga maksimalnya. Tegangan tinggi ini digunakan
untuk menghasilkan loncatan bunga api yang kuat pada busi di dalam ruang
bakar. Koil pengapian terdiri dari kumparan primer dan kumparan sekunder.
Kumparan primer dan sekunder akan menaikkan tegangan dari baterai melalui
induksi elektromaget/induksi magnet listrik.
Di dalam koil terdapat dua buah kumparan yaitu kumparan primer dan
kumparan skunder. Kumparan primer koil menghubungkan terminal positif
dan terminal negatif koil. Kumparan sekunder menghubungkan terminal
positif dengan terminal sekunder atau terminal tegangan tinggi. Jumlah
kumparan primer sekitar 100 sampai 200 lilitan dengan diameter kawat 0,5
sampai 1 mm dan jumlah kumparan sekunder sekitar 15000 sampai 30000
lilitan dengan diameter 0,5 sampai 0,1mm. Koil dapat menaikkan tegangan
baterai menjadi tegangan tinggi karena jumlah lilitan pada kumparan sekunder
koil jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah lilitan kumparan primer
Widjanarko (2014: 5)
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Gambar 2.6 Ignition Coil
(Sitanggang 2013:209)
5) Distributor
Distributor dalam sistem pengapian berfungsi untuk mendistribusikan
atau membagi-bagikan tegangan tinggi yang dihasilkan oleh koil ke tiap-tiap
busi sesuai dengan urutan penyalaan Widjanarko (2014 :5). Toyota (1995: 615) fungsi distributor dapat dibagi menjadi dalam 4 bagian: (1) bagian
pemutus (arus) (2) bagian distributor (rotor, tutup distributor) (3) bagian
governor advancer (4) bagian vacum advancer.

Gambar 2.7 Distributor
(http://www.slideserve.com)
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Distributor terdiri dari :
1. Distributor Cup
Distributor cup (tutup distributor) dibuat dari injectionmolded
epoxyresin yang memiliki daya tahan panas yang tinggi dengan
kemampuan isolasi yang kuat. Widjanarko (2014: 8) tutup distributor
terdiri dari beberapa bagian, yaitu (1) terminal tengah tutup
distributor yang berfungsi untuk dudukan kabel tegangan tinggi dari
koil dan menyalurkan tegangan tinggi dari terminal tengah ke rotor (2)
batang karbon menjaga agar hubungan atau penekanan batang karbon
terhadap rotor terjaga dengan baik sehingga tegangan tinggi dapat
mengalir dengan baik (4) rotor berfungsi untuk meneruskan tegangan
tinggi dari batang karbon ke terminal kabel busi (5) terminal kabel
busi berfungsi sebagai tempat dudukan kabel tegangan tinggi busi.

Gambar 2.8 Tutup Distributor dan Rotor
2. Kabel Tegangan Tinggi
Kabel tegangan tinggi berfungsi untuk menyalurkan arus listrik
tegangan tinggi hasil induksi sekunder koil ke busi. Tegangan yang
dialirkan sebesar 15.000 volt sampai 30.000 volt. Toyota (1995: 6-18)
kabel-kabel tegangan tinggi harus mampu mengalirkan arus listrik
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tegangan tinggi yang dihasilkan di dalam ignition coil ke busi-busi
melalui distributor tanpa adanya kebocoran. Oleh sebab itu penghantar
dibungkus dengan insulator. Insulator karet kemudian dilapisi oleh
pembungkus. Kabel tegangan tinggi terdiri dari tembaga yang
diisolasi dengan karet silikon, karena arus yang mengalir tegangannya
sangat tinggi maka isolatornya sangat tebal.

Gambar 2.9 Kabel Tegangan Tinggi
(http://rusyiam.blogspot.co.id)
3. Signal Generator
Toyota (1995: 6-17) pada sistem pengapian full transistor signal
generator dipasangkan sebagai pengganti cam (nok) dan breaker point
pada distributor. Signal generator akan menghasilkan tegangan yang
berguna untuk menyalakan transistor di dalam igniter untuk
memutuskan arus primer pada ignition coil. Karena transistor yang
dipergunakan untuk memutuskan arus primer tidak melibatkan
bagian-bagian yang bergerak yang saling bersinggungan, maka tidak
terjadi keausan dan tidak terjadi penurunan tegangan sekunder yang
dihasilkan.
Menurut Widjanarko ()2014: 7) mekanisme pemutus arus primer
koil pada sistem pengapian elektronik terdiri dari dua bagian utama,
yaitu bagian pembangkit sinyal dan bagian driver yang bekerja

35

memutuskan arus primer koil. Signal rotor mempunyai gigi-gigi
sebanyak jumlah silinder.

Gambar 2.10 Pembangkit Sinyal Induksi
(Widjanarko, 2014:7)
4. Vacum Advancer
Toyota

(1995:6-16)

Vaccum

Advancer

berfungsi

untuk

memajukan saat pengapian pada saat beban mesin bertambah atau
berkurang. Bagian vakum advancer terdiri dari breaker plat dan
vakum advancer, yang akan bekerja atas dasar kevakuman yang
terjadi di dalam intek manifol.
5. Sentrifugal Advancer
Toyota (1995: 6-16) governor advancer berfungsi untuk
memajukan saat pengapian sesuai dengan pertambahan putaran mesin.
Bagian ini terdiri dari poros distributor dengan plat pembawa
pemberat sentrifugal, pemberat (bobot) sentrifugal, poros sentrifugal
dengan plat berkurva, dan pegas pengembali.
Widjanarko (2014: 8) pada saat poros berputar lebih cepat,
pemberat tersebut akan terlempar keluar oleh gaya sentrifugal yang
melawan tarikan pegas. Semakin cepat poros berputar, makin jauh
pemberat tersebut terdorong keluar.
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6) Igniter
Perubahan gaya listrik yang terjadi pada signal generator akan
dideteksi oleh igniter. Igniter adalah sebuah detektor yang terdiri dari detektor
yang berfungsi menerima signal dari signal generator, amplifier yang
berfungsi untuk menguatkan signal tersebut, dan power transistor yang akan
memutus dan menghubungkan arus primer pada koil pengapian sesuai signal
yang diterima dari signal rotor. Menurut Widjanarko (2014: 26) dalam igniter
terdapat beberapa bagian yaitu penstabil tegangan (voltage stabilizer),
pembentuk pulsa (pulse sharper), pengatur sudut dweel, penguat pulsa, dan
transistor power atau rangkaian Darlingtion.
7) Spark Plug
Busi dipasang di tiap ruang pembakaran pada kepala silinder untuk
membakar campuran udara bahan bakar di dalam silinder dengan cara
memercikan bunga api di antara elektroda positif dan elektroda negatif.
Percikan api ini berasal dari tegangan tinggi yang dihasilkan oleh kumparan
sekunder koil.

Gambar 2.11 Busi
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Widjanarko (2014: 13) busi terdiri dari tiga komponen utama yaitu
electroda, insulator dan shell. Electroda terdiri dari central electroda dan
ground electroda. Karena tegangan tinggi yang diinduksikan pada kumparan
sekunder koil disalurkan ke elektroda tengah busi, maka percikan api akan
terjadi pada celah busi. Celah busi umumnya berkisar 0,7 – 1,1 mm. Bahan
untuk membuat elektroda harus kuat, tahan panas dan tahan panas sehingga
materialnya terbuat dari nikel atau paduan platinum. Dalam hal tertentu,
karena pertimbangan radiasi panas, elektroda tengah bisa terbuat dari
tembaga. Diameter elektroda tengah pada umumnya adalah 2,5 mm. Untuk
mencegah terjadinya percikan api yang kecil dan untuk meningkatkan unjuk
kerja pengapian, beberapa elektrodatengah mempunyai diameter kurang dari
1 mm atau pada elektroda negatifnya berbentuk alur “U”.
Insulator berfungsi untuk menghindari terjadinya kebocoran tegangan
pada elektroda tengah atau inti busi, sehingga bagian ini mempunyai peranan
yang penting dalam menentukan unjuk kerja pengapian. Karena itu, insulator
mempunyai daya isolasi yang cukup baik terhadap listrik, tahan panas, kuat
dan stabil. Insolator terbuat dari keramik yang mempunyai daya sekat yang
baik serta mempunyai penyangga untuk mencegah terjadinya loncatan bunga
api dari tegangan tinggi Widjanarko (2014: 13).
Shell adalah komponen logam yang mengelilingi insulator dan
sekerup untuk bisa dipasang pada kepala silinder. Elektroda massa disolder
pada bagian ujung ulir busi. Sesuai dengan diameter sekerupnya, terdapat
empat macam ulir yaitu: 10 mm, 12mm, 14mm dan 18 mm. Panjang ulir
ditentukan oleh diameternya Widjanarko (2014: 13).
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Fungsi busi itu sendiri yaitu arus listrik tegangan tinggi dari distributor
menimbulkan bunga api dengan temperatur tinggi diantara elektroda tengah
dan masa dari busi untuk menyalakan campuran udara bahan bakar yang telah
di kompresikan. Meskipun konstruksi dari busi sederhana, tetapi busi tersebut
beroperasi pada kondisi yamg sangat berat. Temperatur elektroda busi dapat
mencapai kira-kira 200 derajat celcius selama langkah pembakaran, Tetapi
kemudian akan turun drastis pada langkah hisap karena didinginkan olaeh
campuran bahan bakar dan udara. Perubahan sangat cepat dari panas ke
dingin tersebut terjadi berulang-ulang kali pada saat dua putaran poros
engkol.
b. Cara Kerja Sistem Pengapian Full Transistor
1) Mesin Mati

Gambar 2.12 Sistem Pengapian Transistor Saat Mesin Mati
(http://www.viarohidinthea.com)
Pada saat kunci kontak ON arus mengalir menuju titik P. Besarnya
tegangan pada titik ini (yang diatur oleh pembagi tegangan R1 dan R2 )
berada dibawah tegangan basis yang diperlukan untuk mengaktifkan
transistor (melalui pick up coil). Hal ini menyebabkan transistor tidak aktif
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(OFF) selama engine mati sehingga tidak terjadi aliran arus pada kumparan
primer koil Widjanarko (2014: 26).
2) Mesin Hidup

Gambar 2.13 Tegangan Positif di Hasilkan Pada Pick Up Coil
(http://www.viarohidinthea.com)
Bila mesin dihidupkan, maka signal rotor pada distributor akan
berputar, dan menyebabkan terjadinya menghasilkan pulsa tegangan AC
dalam pick up coil. Bila Pada saat rotor signal berputar mendekati pick up
coil dan menghasilkan tegangan positif maka tegangan mengalir ke basis
transistor, sehingga tegangan naik. karena besarannya melebihi tegangan
basis transistor menyebabkan transistor ON akibatnya kaki kolektor dan
emitor terhubung, sehingga arus dari baterai mengalir ke kunci kontak ke
kumparan primer koil ke kaki kolektor, ke emitor kemudian ke massa,
akibatnya dalam kumparan primer koil terjadi medan magnet Widjanarko
(2014: 26).
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3) Mesin Hidup

Gambar 2.14 Tegangan Negatif di Hasilkan Pada Pick Up Coil
(http://www.viarohidinthea.com)
Pada saat rotor signal berputar meninggalkan pick up coil
menghasilkan tegangan negatif karena tegangan yang mengalir ke basis
transistor besarnya dibawah tegangan kerja transistor. akibatnya adalah
transistor menjadi tidak aktif atau OFF dan antara kaki kolektor dan emitor
transistor tidak terhubung. Menyebabkan didalam koil terjadi perubahan gaya
magnet dengan cepat. menyebabkan terjadi induksi pada kumparan skunder,
sehingga menghasilkan tegangan tinggi Widjanarko (2014: 26). Tegangan
tinggi ini diteruskan ke distributor dan dibagikan ke tiap-tiap busi sesuai
dengan urutan penyalaan (firing order).

No
1

Komponen
Baterai

Tabel 2.4 Storyboard Peraga Sistem Pengapian
Gambar
Fungsi
Sebagai sumber energi listrik
yang diperlukan untuk sistem
pengapian.
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2

Kunci
Kontak

Memutuskan dan menghubungkan
arus listrik dari baterai ke sirkuit
primer koil.

3

Fuse

Pengaman rangkaian sistem
pengapian.

4

Koil

Menaikkan tegangan baterai dari
12V hingga menjadi tegangan
tinggi sekitar 20.000V sampai
40.000V.

5

Distributor

Menyalurkan dan
mendistribusikan arus tegangan
tinggi ke setiap busi sesuai
dengan urutan pengapian.

6

Pembangkit
pulsa

Menghasilkan pulsa-pulsa
tegangan yang akan diberikan ke
basis transistor untuk
mengaktifkan dan menon aktifkan
transistor.

7

Transistor

Untuk memutus dan
menghubungkan arus dari primer
koil ke massa selain itu transistor
juga berfungsi sebagai penguat
arus dan sinyal AC
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8

Kabel
tegangan
tinggi

Meneruskan tegangan tinggi dari
distributor ke masing-masing
busi.

9

Busi

Memercikan bunga api akibat
loncatan tegangan tinggi pada
elektroda-elektrodanya.

B. Hasil belajar
Domain

kognitif,

afektif

dan

psikomotorik

merupakan

pengklasifikasian prilaku individu menurut Blomm. Yang mana hasil belajar
yang berupa perubahan prilaku yang terbagi dalam tiga aspek tersebut.
Dalam aspek kognitif, sejauh mana peserta didik mampu memahami
materi yang telah diajarkan oleh pendidik, dan pada level yang lebih atas
seorang peserta didik mampu menguraikan kembali kemudian memadukannya
dengan pemahaman yang sudah ia peroleh untuk kemudian diberi
penilaian/pertimbangan. Menurut Nurbudiyani (2013: 16) tujuan pengukuran
ranah kognitif adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai
tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah kognitif
khususnya pada tingkat hapalan pemahaman, penerapan, analisis, sintesa dan
evaluasi.
Dalam aspek afektif yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspekaspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan
sebagainya. Dalam aspek ini peserta didik dinilai sejauh mana ia mampu
menginternalisasikan nilai-nilai pembelajaran ke dalam dirinya. Aspek afektif
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ini erat kaitannya dengan tata nilai dan konsep diri. Menurut Nurbudiyani
(2013: 17) tujuan pengukuran ranah afektif selain untuk mendapatkan
informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh
siswa pada ranah afektif khususnya pada tingkat penerimaan, partisipasi,
penilaian, organisasi dan internalisasi juga dapat mengarahkan peserta didik
agar senang membaca buku, bekerja sama, menempatkan siswa dalam situasi
belajar mengajar yang tepat, sesuai dengan tingkat pencapaian dan
kemampuan serta karakteristik siswa.
Dalam aspek psikomotorik yaitu kawasan yang berkaitan dengan
aspek-aspek keterampilan yang melibatkann fungsi sistem syaraf dan otot
(neuronmuscular system) dan berfungsi psikis.Menurut Nurbudiyani (2013:
18) tujuan pengukuran ranah psikomotor adalah selain untuk memperbaiki
pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah psikomotor khususnya
pada tingkat imitasi,manipulasi presisi, artikulasi, dan naturalisasi, juga dapat
meningkatkan kemampuan gerak reflex, gerak dasar, keterampilan perseptual,
keterampilan fisik, gerak terampil, dan komunikasi non-diskusif siswa.
Sedangkan manfaat dari ranah psikomotor adalah selain untuk memperbaiki
pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah psikomotor khususnya
pada tingkatimitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi juga dapat
meningkatkan kemampuan

gerak

refleks,

gerak

dasar, keterampilan

perseptual, keterampilan fisik, gerak terampil, dan komunikasi nondiskusif
siswa.
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C. Kajian Penelitian yang Relevan
Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah
1. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono dan Yudiono (2011: 13-14)
mengenai Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sistem Sistem Pengapian
Transistor Menggunakan Multimedia Berbasis Ulead Video Studio. Hasil
penelitian menunjukan bahwa pada penggunaan media pembelajaran
berbasis ulead video studio memberikan peningkatan yang lebih baik
terhadap hasil belajar mahasiswa tentang sistem pengapian transistor
dibandingkan sebelum digunakan media pembelajaran berbasis ulead
video studio. Hal tersebut ditunjukan oleh harga ݐ௧௨ = 13,505 lebih
besar jika dibandingkan ݐ௧௧ = 2,460 dengan demikian ada peningkatan
kualitas pembelajaran sistem pengapian transistor setelah menggunakan
media pembelajaran multimedia berbasis ulead video studio pada
Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang.
2. Penelitian

yang

dilakukan

oleh

Casudi

(2011:

60-61)mengenai

Peningkatan Hasil Belajar Kompetensi Sistem Pengapian Konvensional
Dengan Menggunakan Media Peraga Sistem Pengapian Pada Siswa Kelas
XI Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Kandeman. Hasil penelitian
menunjukan bahwa ada peningkatan yang lebih besar pada kelas
eksperimen dibandingkan dengan kelas kontol. Hal ini dipengaruhi oleh
beberapa

hal,

diantaranya

adalah

dalam

pembelajaran

dengan

menggunakan media peraga siswa lebih banyak berinteraksi dibandingkan
menggunakan model pembelajaran biasa. Siswa tidak hanya belajar dari
guru, tetapi juga belajar dari pengamatan media peraga. Dengan demikian
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siswa akan lebih termotivasi belajar dan menjadi lebih paham pada suatu
materi. Sedangkan pada kelas kontrol pembelajaran yang dilaksanakan
kurang dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan aktivitas dalam
pembelajaran. Hal ini terlihat dari hasil post test yang dicapai kelas
eksperimen memiliki rata-rata yang lebih tinggi daripada kelas kontrol.
Besar persentase peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah
penelitian pada kelas eksperimen adalah sebesar 26%, sedangkan pada
kelas kontrol sebesar 11%.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Tohirin (2015: 231)mengenai Pengaruh
Penggunaan Metode Pembelajaran Demonstrasi Terhadap Minat Belajar
Siswa Kelas Xi pada Sub Kompetensi Perbaikan / Servis Engine Tune Up
Motor Bensin Konvensional di Smk Ma’arif Nu Paguyangan Tahun
Pelajaran 2012/2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh

penerapan

model

pembelajaran

demonstrasi

terhadap

peningkatan hasil belajar, materi servis engine pada siswa kelas XI SMK
Ma’arif NU paguyangan pada semester IV tahun 2012/2013. Nilai post
test kelas eksperimen dan post test kelompok kontrol. Nilai rata-rata post
test kelompok eksperimen 68,32 dengan nilai tertinggi 75 dan nilai
terendah adalah 60, sedangkan nilai rata-rata post test kelompok kontrol
56,10 dengan nilai tertinggi adalah 63 dan terendah 43.
D. Kerangka Pikir Penelitian
Suatu proses pembelajaran dapat dikatakan

berhasil

apabila

kompetensi siswa dapat mencapai standar yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan
proses pembelajaran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas
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pendidikan. Dalam hal ini, seorang guru atau instruktur harus mampu
menggunakan suatu strategi dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan
materi pelajaran maupun informasi kepada siswa. Penggunaan metode
pembelajaran yang tepat dan efektif merupakan salah satu hal yang perlu
diperhatikan untuk meningkatkan keefektifan proses pembelajaran yang
dilakukan serta hasil belajar yang dicapai oleh siswa.
Proses pembelajaran kompetensi kejuruan untuk pemeliharaan
kelistrikan kendaraan ringan memerlukan suatu pengembangan metode
pembelajaran agar keaktifan siswa dan hasil belajar siswa meningkat. Untuk
itu dilakukan upaya proses pembelajaran kompetensi di Jurusan Teknik
Kendaraan Ringan SMK Tunas Harapan Pati, terutama untuk meningkatkan
keefektifan proses pembelajaran dan juga hasil belajar siswa menggunakan
peraga dengan metode pembelajaran demonstrasi.
Proses pembelajaran dengan menggunakan metode ini berbeda dengan
metode pengajaran ceramah karena memerlukan persiapan khusus, waktu dan
biaya yang tidak sedikit, tetapi metode ini bagus bila diterapkan jika ditinjau
dari cara menyajikannya. Materi yang disampaikan kepada siswa berupa suatu
peraga yang hampir sama dengan cara kerja dan prinsip kerja pada alat yang
sebenarnya dan juga guru menyampaikannya dengan mempragakan apa yang
dijelaskan. Metode pembelajaran demonstrasi menuntut siswa untuk bisa
meniru apa yang sudah diperagakan oleh instruktur pada saat pelaksanaan
demonstrasi. Dengan demikian, peserta didik dituntut untuk selalu aktif dan
selalu memiliki rasa ingin tahu terhadap apa yang telah diperagakan oleh
instruktur sehingga terciptalah proses belajar yang bermakna bagi siswa dan
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termotivasi untuk belajar yang nantinya akan dapat meningkatkan hasil
belajar.
Salah satu alasan utama pemberian peraga ini adalah siswa akan lebih
aktif, kreatif dan mempermudah dalam pembelajaran karena langsung mampu
memahami prinsip kerjanya. Diharapkan dengan pemberian materi dengan
metode pembelajaran demonstrasi dan dilanjutkan dengan penggunaan peraga
tersebut maka siswa akan lebih cepat memahami materi sistem pengapian
pada mobil khususnya tentang bagaimana melakukan diagnosis kerusakan dan
menjelaskan cara kerja pada sistem pengapian transistor.
Peneliti ingin mengetahui apakah menggunakan peraga dengan
metode

pembelajaran

demonstrasi

tingkat

pemahaman

siswa

dalam

memahami sistem pengapian dapat meningkat dari sebelum menggunakan
peraga dengan metode pembelajaran demonstrasi dan sesudah menggunakan.
Hal ini akan telihat ketika membandingkan hasil test sebelum (Pre test) dan
sesudah penggunaan metode pembelajaran demonstrasi dengan peraga (Post
Tes).
E. Hipotesis
Hipotesis merupakan suatu jawaban yang masih bersifat sementara
terhadap permasalahan penelitian, sampai terbuksti melalui data yang
terkumpul Arikunto (2006: 71). Berdasarkan landasan teori yang telah
diuraikan, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah
1. Peraga sistem pengapian transistor berbasis audio layak dijadikan sebagai
media pembelajaran pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan
kendaraan ringan.
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2. Ada peningkatan hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan peraga
sistem pengapian transistor berbasis audio dengan metode pembelajaran
demonstrasi pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan
ringan.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :
1. Peraga sistem pengapian transistor yang dikembangkan sangat layak
digunakan dalam pembelajaran pada mata pelajaran pemeliharaan
kelistrikan kendaraan ringan. Hasil dari validasi kelayakan oleh ahli media
sebesar 81% dan ahli materi sebesar 87% serta tanggapan siswa mengenai
daya tarik peraga sangat setuju dengan nilai presentase 88,97% dengan
kategori respon siswa sangat baik terhadap produk tersebut.
2. Terdapat

peningkatan

yang signifikan

hasil

belajar siswa pada

pembelajaran dengan menggunakan peraga sistem pengapian transistor .
Dari hasil implementasi penggunaan peraga sistem pengapian transistor
pada pembelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan kompetensi
sistem pengapian transistor hasil belajar siswa meningkat sebesar 11,36
dari rata-rata awal sebesar 69,10 menjadi 80,46 sedangkan pembelajaran
tanpa menggunakan peraga presentase peningkatannya sebesar 6,64 dari
rata-rata awal 69,38 menjadi 76,02. Didapatkan ݐ௧௨ >ݐ௧ ( 3,969 >
2,131) dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 (p= 0,00< 0,05).
B. Saran
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan pemikiran
yang berkaitan dengan penelitian, yaitu antara lain :
1. Pada pembelajaran tentang pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan
kompetensi sistem pengapian transistor guru dapat menggunakan peraga
79
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2. sistem pengapian transistor berbasis audio yang telah diuji kelayakannya
dan telah terbukti siswa lebih aktif dan tertarik dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran.
3. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa mengenai sistem kerja dan fungsi
komponen dari sistem pengapian transistor guru dapat menggunakan
peraga sistem pengapian transistor berbasis audio sebagai media
pembelajaran dalam kegiatan mengajar.
4. Calon pendidik atau mahasiswa dapat mengembangkan peraga sistem
pengapian transistor berbasis audio dengan menambahkan troubel
shooting atau menyempurnakan peraga ini sesuai dengan masukan para
ahli di atas.
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