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ABSTRAK 
 
Husni Suaidi, Achmad. 2010. Penggunaan Instructional Materials Untuk 
Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Tentang Sistem Bahan Bakar Motor 
Bensin Konvensional (Karburator) pada Mata Kuliah Perakitan Otomotif II 
Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang.  
 
 Permasalahan yang diungkap dalam skripsi ini adalah tentang Penggunaan 
Instructional Materials Untuk Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Tentang 
Sistem Bahan Bakar Motor Bensin Konvensional (Karburator) Pada Mata Kuliah 
Perakitan Otomotif II Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat media pembelajaran instructional 
materials dan mengetahui peningkatan pemahaman mahasiswa setelah 
menggunakan Instructional Materials Tentang Sistem Bahan Bakar Motor Bensin 
Konvensional (Karburator) Pada Mata Kuliah Perakitan Otomotif II Jurusan 
Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. 

Metode Penyusunan Tes Karena belum ada tes standar, maka dibuat 
soal-soal tes kompetensi sistem bahan bakar motor bensin konvensional 
(karburator). Tipe soal yang digunakan adalah bentuk essay dengan model pre test 
dan post test. Dalam pembuatan instrumen penelitian ini mengacu kepada 
indikator soal. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang mengambil mata 
kuliah Perakitan Otomotif II Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang 
yang terdiri dari 43 mahasiswa (rombel 2). Karena melakukan penelitian hanya 
satu kelas maka yang diambil adalah seluruh populasinya. 

 Hasil analisis data mendapatkan bahwa ada peningkatan antara hasil 
belajar sebelum menggunakan instructional materials dan setelah menggunakan 
instructional materials pada mata kuliah Perakitan Otomotif II . Hal itu terlihat 
pada hasil nilai rata-rata sebelum menggunakan instructional materials sebesar 
44,92 dan nilai rata-rata setelah menggunakan instructional materials sebesar 
81,40. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mengalami 
peningkatan sebesar 81,21% dari hasil sebelum menggunakan instructional 
materials. 

Penggunaan instructional materials pada sistem bahan bakar motor bensin 
konvensional (karburator) sebaiknya digunakan pada setiap perkuliahan praktik 
perakitan otomotif II sehingga kegiatan belajar-mengajar mahasiswa menjadi 
termotivasi dan mampumeningkatkan pemahaman mahasiswa tentang sistem 
bahan bakar motor  bensin konvensional (karburator) pada mata kuliah perakitan 
otomotif II. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Peran perguruan tinggi dalam pengembangan profesionalisme dapat 

dilakukan secara efektif apabila perguruan tinggi memiliki fungsi penelitian dan 

bekal kemampuan teknis. Peran ini dapat dilaksanakan dengan baik apabila di 

setiap perguruan tinggi dapat dipisahkan antara peran perguruan tinggi sebagai 

pengembang ilmu, teknologi, (research university) dan sebagai lembaga pemberi 

bekal kemampuan teknis (polytechnic university) Nugroho, (2005:121). 

Menghadapi hal tersebut, di perguruan tinggi perlu dilakukan penataan 

terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan 

kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia 

kerja. Dalam hal ini perlu adanya perubahan sosial yang memberi arah bahwa 

pendidikan merupakan pendekatan dasar dalam proses perubahan itu. Pendidikan 

adalah kehidupan, untuk itu harus dapat membekali mahasiswa dengan kecakapan 

hidup (life skill atau life competency) yang sesuai dengan perkembangan 

teknologi. 

Tujuan setiap proses belajar adalah memperoleh hasil yang maksimal. 

Hasil belajar merupakan hal yang penting dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur 

keberhasilan seseorang mahasiswa dalam belajar memahami konsep dan seberapa 

efektif metode belajar yang diberikan dosen. Salah satu yang menentukan tingkat 

keberhasilan mahasiswa adalah peran dari dosen, karena fungsi utama dosen ialah 
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merancang, mengelola dan mengevaluasi hasil belajar. Dosen mempunyai tugas 

untuk mengalihkan seperangkat pengeta2huan yang terorganisasikan sehingga 

pengetahuan itu menjadi bagian dari sikap mahasiswa. Untuk pencapaian suatu 

kompetensi yang optimal diperlukan upaya sistematis dari semua pihak yang 

berkepentingan, dimulai dari kebijakan yang berpihak pada kepentingan 

peningkatan kualitas pembelajaran di kampus, kualitas tenaga kependidikan, 

kualitas proses pembelajaran, sarana dan prasarana yang sesuai dan mamadai, 

serta kualitas sistem penilaian. 

Menurut Nur (2000:2), salah satu prinsip paling penting dari psikologi 

pendidikan adalah pengajar, dalam hal ini adalah dosen, tidak dapat hanya semata-

mata memberikan pengetahuan kepada anak didiknya. Anak didik, dalam hal ini 

mahasiswa, harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Dosen 

dapat membantu proses ini, dengan cara-cara mengajar yang membuat informasi 

menjadi sangat bermakna dan sangat relevan bagi mahasiswa, dengan 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menemukan atau menerapkan 

sendiri ide-ide, dan dengan mengajak mahasiswa agar menyadari dan secara sadar 

menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Untuk itu dosen 

sebagai pengarah dan pembimbing tidak hanya pandai dalam memilih metode 

pembelajaran namun usaha dosen untuk meningkatkan komponen-komponen 

pembelajaran diperlukan dalam rangka meningkatkan keberhasilan. 

Dalam hal ini jurusan Teknik Mesin, khususnya pada mata kuliah 

Perakitan Otomotif II adalah mata kuliah yang tidak hanya menuntut pengetahuan 

secara praktek saja tetapi mahasiswa dituntut memahami dan mengerti 
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pengetahuan secara teori juga. Dalam mata kuliah Perakitan Otomotif II 

mahasiswa diharuskan bisa menguasai beberapa kompetensi praktek. Praktek 

Perakitan Otomotif II biasanya dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin, dan 

didalam Laboratorium Teknik Mesin terdapat Engine Stand dan peralatan-

peralatan yang mendukung untuk praktek mahasiswa Teknik Mesin, khususnya 

praktek pada mata kuliah Perakitan Otomotif II. Dari cakupan  tersebut, 

keterampilan yang diperlukan  dalam pelajaran Perakitan Otomotif II, antara lain: 

daya ingat, daya abstraksi, penerapan, analisis dan sintesis dalam pemecahan 

masalah pada saat praktek. Pada mata kuliah Perakitan otomatif II terdapat 

berbagai macam kompetensi antara lain : Tune–Up motor bensin multi silinder 

konvensional, Tune–Up motor diesel multi silinder, Over Houl motor bensin multi 

silinder konvensional, Over Houl motor diesel multi silinder, sistem bahan bakar 

motor bensin konvensional (karburator), sistem bahan bakar motor diesel dan 

rencananya akan diadakan Tun –Up sistem bahan bakar electronic fuel injection 

(EFI).   

Kompetensi-kompetensi yang dipelajari saling berkaitan dan merupakan 

satu kesatuan antar kompetensi. Apabila penguasaan mahasiswa pada kompetensi 

sebelumnya kurang, dimungkinkan  sulit  untuk  menguasai  kompetensi  

selanjutnya. Khususnya untuk kompetensi sistem bahan bakar motor bensin 

konvensional. Dikarenakan dalam kompetensi sistem bahan bakar motor bensin 

konvensional mempunyai 8 sistem yang sangat penting. 8 sistem tersebut meliputi 

sistem pelampung, sistem stasioner dan kecepatan lambat, primary high speed 
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system, secondary high speed system, power system, sistem percepatan, sistem 

cuk, thermostatic valve. 

Selama ini yang terjadi dalam proses pembelajaran mata kuliah perakitan 

otomotif II, khususnya kompetensi sistem bahan bakar motor bensin konvensional 

(karburator) pada tingkat pemahaman mahasiswa dirasa kurang setiap tahunnya. 

Pemahaman mahasiswa dirasa kurang dikarenakan kurangnya dukungan dari 

media pembelajaran dan belum tertatanya instructional materials secara baik. 

Instructional materials merupakan suatu bagian integral dalam proses 

pembelajaran di kelas. Pengajar tidak hanya dapat merumuskan kegiatan belajar 

mengajar, mengelola kelas, merumuskan tujuan instruksional atau metode 

pembelajaran, akan tetapi dituntut untuk dapat memilih dan menerapkan media 

yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Sebuah paket bahan instruksional (instructional materials) yang 

merupakan seperangkat alat pembelajaran dapat digunakan untuk menunjang 

kegiatan perkuliahan di Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang 

khususnya untuk mata kuliah perakitan otomotif II. Instructional materials 

merupakan paket kegiatan bahan pengajaran yang berupa buku, manual, dan 

bahan belajar yang lain baik media cetak ataupu non-cetak, lembar-lembar 

instruksional. 

 Berdasarkan latar belakang  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  

mengadakan penelitian dengan judul “PENGGUNAAN INSTRUCTIONAL 

MATERIALS UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA 

TENTANG SISTEM BAHAN BAKAR MOTOR BENSIN 
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KONVENSIONAL (KARBURATOR) PADA MATA KULIAH 

PERAKITAN OTOMOTIF II JURUSAN TEKNIK MESIN UNIVERSITAS 

NEGERI SEMARANG”. 

 

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas maka timbul permasalahan yaitu: 

Apakah dengan menggunakan Instructional Materials (Paket Bahan 

Instruktional) dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa  tentang sistem bahan 

bakar motor bensin konvensional (karburator) pada mata kuliah perakitan 

otomotif II Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang? 

 

C. Batasan Masalah 
Agar permasalah dalam penelitian ini menjadi jelas dan tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan maka peneliti perlu membatasi 

beberapa masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. 

Masalah yang diangkat peneliti adalah bagaimana hasil belajar 

mahasiswa jika diberikan perlakuan dengan penggunaan instructional materials 

(paket bahan instruktional) saat pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah 

perakitan otomotif II khususnya yang membahas tentang sistem bahan bakar 

motor bensin konvensional (karburator). Peneliti mengangkat masalah ini karena 

tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah perakitan otomotif II khususnya 

untuk sistem bahan bakar motor bensin konvensional (karburator) belum sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti dengan menggunakan 

instructional materials (paket bahan instruktional) bertujuan untuk meningkatkan 
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pemahaman mahasiswa dalam sistem bahan bakar motor bensin konvensional 

(karburator). 

 

D. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah:  

Untuk mengetahui  peningkatan pemahaman mahasiswa pada kompetensi 

sistem bahan bakar motor bensin konvensional (Karburator) dengan sistem 

bahan bakar motor bensin konvensional (Karburator) menggunakan 

instructional materials (paket bahan instruktional) pada mata kuliah perakitan 

otomotif II Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. 

 

E. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dengan harapan memberikan 

manfaat kepada pihak lain, diantaranya: 

1. Bagi peneliti   : Mendapatkan pengetahuan tentang seberapa efektifnya 

proses belajar mengajar dengan instructional materials .  

2. Bagi pembaca : Menambah referensi bacaan bagi pembaca apakah 

dengan penggunaan instructional materials, proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan mampu 

meningkatkan pencapaian kompetensi dalam proses 

belajar mengajar.. 

3. Bagi lembaga : Sebagai masukan bagi lembaga ataupun peneliti tentang 

penggunaan instructional materials dan sebagai media 

pendidikan dalam proses belajar mengajar 
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F. Penegasan Istilah 
Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar tidak 

terjadi salah penafsiran. Bagi penulis penting untuk mempertegas maksud 

dalam judul Penggunaan Instructional Materials Untuk Meningkatkan 

Pemahaman Mahasiswa Tentang Sistem Bahan Bakar Motor Bensin 

Konvensional (Karburator). Pada Mata Kuliah Perakitan Otomotif II Jurusan 

Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang”. tersebut di atas dengan terlebih 

dahulu mempertegas batasan pengertian beberapa istilah dalam judul sebagai 

berikut: 

1. Penggunaan  Instructional materials 

Penggunaan  Instructional materials merupakan proses, cara, perbuatan 

mengoptimalkan (menjadi baik, paling baik, paling tinggi, dan lain-lain). 

Instructional materials merupakan paket kegiatan bahan pengajaran yang 

berupa buku, manual, dan bahan belajar yang lain, baik media cetak 

maupun non-cetak, lembar-lembar instruksional (intructional sheet) :  

information sheet, job sheet, assigment sheet, dan evaluation sheet adalah 

sebagai berikut :  

a) Information Sheet adalah lembar instruksional yang berisi informasi 

yang perlu dan sebaiknya diketahui oleh anak didik sesuai dengan 

bidang spesialisasi kejuruannya.  

b) Assigment Sheet adalah bahan ajar yang berupa lembaran yang 

digunakan oleh peserta didik untuk mempelajari pelatihan kompetensi 
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dan membantu peserta didik untuk mempelajari dan memahami 

informasi materi. (Sukamto 1988:137). 

c) Job Sheet adalah pekerjaan mengacu pada suatu proyek secara 

keseluruhan atau sebagian dari proyek yang secara bulat sudah 

menghasilkan suatu produksi barang atau jasa. 

d) Evaluation Sheet adalah bahan penilaian yang digunakan oleh 

pendidik atau peserta didik untuk melakukan latihan atau penilaian 

kemampuan atas pertanyaan dari uji kompetensi tersebut. (Sukamto 

1988:137). 

Intructional sheet sangat membantu dalam kegiatan belajar mengajar di 

kelas maupun di laboratorium, khususnya untuk pendidikan teknologi dan 

kejuruan (Sukamto1988 : 137).  

Menurut kamus Oxford hal 389, Instructional is prepared statement 

given.. Instructional sheet biasanya diambilkan dari beberapa literatur 

yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan dan materi pokok 

yang harus dikuasai oleh peserta didik. 

Sehingga dalam konteks ini penggunaan instructional materials adalah 

suatu tindakan penggunaan secara maksimal pada paket bahan 

instructional materials dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

2. Pemahaman Mahasiswa 

Pemahaman adalah kemampuan untuk mengerti dengar benar atau 

mengetahui benar. Sehingga dalam konteks ini pemahaman mahasiswa 
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adalah suatu kecakapan yang dimiliki mahasiswa dalam mengerti atau 

mengetahui suatu materi yang disampaikan oleh dosen dengan benar.  

3. Sistem Bahan Bakar Motor Bensin Konvensional (Karburator) 

Sistem Bahan Bakar (fuel system) terdiri dari beberapa komponen, yang 

dimulai dari tangki bahan bakar (Fuel Tank) sampai pada charcoal 

canister. Bahan yang tersimpan dalam tangki dikirim oleh pompa bahan 

bakar (fuel pump) ke Karburator melalui pipa – pipa dan selang – selang. 

Air dan pasir, kotoran dan benda – benda lainnya dikeluarkan dari bahan 

bakar saringan (fuel filter). Karburator (Sistem Bahan Bakar Motor Bensin 

Konvensional Karburator) menyalurkan mesin sejumlah bahan bakar yang 

dibutuhkan berupa campuran udara dan bahan bakar. Sejumlah gas HC 

yang timbul didalam tangki dikurangi oleh charcoal canister (digunakan 

pada beberapa model). Keseluruhan bagian ini membuat system bahan 

bakar.  Bensin dialirkan dari tangki melalui saringan, selang dan pipa hisap 

(suction tube). Bensin yang sudah disaring dikirim ke karburator oleh 

pompa bahan bakar, dan karburator mencampurnya dengan udara dan 

bahan bakar. Sebagian campuran udara dan bahan bakar mengguap dan 

menjadi kabut saat mengalir melalui intake manifold ke silinder – silinder. 

(Toyota : New steep) 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 
G. Landasan Teori 

1. Belajar dan Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak 

terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dengan belajar manusia dapat 

mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Tanpa belajar manusia 

tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Winkel (dalam 

Darsono, 2000:4) menyatakan belajar adalah aktivitas mental atau psikis 

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan 

dan nilai sikap. Sartain (dalam Darsono, 2000:4) menyatakan bahwa 

belajar didefinisikan sebagai suatu perubahan perilaku sebagai hasil 

pengalaman. Perubahan tersebut antara lain  ialah cara merespon suatu 

sinyal, cara menguasai suatu keterampilan dan mengembangkan sikap 

terhadap suatu objek. 

Winkel (dalam Darsono, 2000:4) menyatakan bahwa belajar adalah 

aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. 
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Menurut pandangan dan teori konstruktivisme A. M. Sardiman 

(dalam Dwi S, 2004:24) belajar merupakan proses aktif dari peserta didik 

untuk merekonstruksi makna sesuatu, baik itu teks, kegiatan dialog, 

pengalaman fisik dan lain-lain. Belajar merupakan proses 

mengasimilasikan dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang 

dipelajarinya dengan pengertian yang sudah dimiliki sehingga menjadi 

berkembang. 

Sehubungan dengan itu, ada beberapa ciri atau prinsip dalam belajar  

A.M. Sardiman (dalam Dwi S, 2004:26) 

a. Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh peserta didik 

dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan dan alami. 

b. Konstruksi makna adalah proses yang terus menerus. 

c. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan 

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. 

Belajar bukanlah hasil perkembangan, tetapi perkembangan itu sendiri. 

d. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subyek belajar dengan dunia 

fisik dan lingkungannya. 

Berdasarkan ciri dan prinsip-prinsip tersebut, maka proses mengajar 

bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari pengajar ke peserta 

didik, tetapi suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik 

merekonstruksi sendiri pengetahuannya, menggunakan pengetahuannya 

untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang mau 

berfikir akan lebih bermakna dari pada mempunyai jawaban  yang  benar  
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atas  sesuatu.  Karena itu  peran pengajar sebagai mediator dan  fasilitator 

sangat diperlukan untuk  membantu belajar peserta didik. Selain itu, 

kemampuan pengajar dalam mengorganisasikan komponen-komponen 

yang terlibat di dalam PBM sangat  dituntut  sehingga  diharapkan  terjadi   

proses pembelajaran yang optimal.  

 

Gambar 2.1 Proses Belajar Mengajar 
(Sumber A. M. Sardiman dalam Dwi S, 2004:29) 

Skema  di atas menunjukkan bahwa masukan mentah  (raw input)  

yaitu  peserta didik, masukan alat (instrumental  input) yang terdiri dari: 

tenaga, fasilitas, kurikulum, sistem administrasi dan lain-lain serta 

lingkungan, termasuk keluarga, masyarakat dan belajar secara bersama-

sama berinteraksi dalam proses pembelajaran. Hasil langsung merupakan 

tingkah laku peserta didik setelah belajar melalui proses belajar mengajar, 

sesuai dengan materi atau bahan yang dipelajarinya dan hasil akhir 

merupakan sikap dan tingkah laku peserta didik setelah ada di dalam 

masyarakat. 

Belajar akan mengubah perilaku mental siswa yang belajar (Dimyati 

dan Mudjiono, 2002:5). Agar belajar dapat berkualitas dengan baik, 
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perubahan itu harus dilahirkan oleh pengalaman dan oleh interaksi antara 

orang dengan lingkungannya.  

Ciri-ciri belajar adalah belajar harus dilakukan dengan sadar dan 

memiliki tujuan, harus merupakan pengalaman sendiri dan tidak dapat 

diwakilkan kepada orang lain, harus merupakan interaksi antara individu 

dan lingkungan. Individu aktif bila dihadapkan pada lingkungan tertentu. 

Keaktifan ini dapat terwujud apabila fasilitas belajar siswa disekolah 

mendukung seperti, buku-buku pelajaran, media pembelajaran, dan gedung 

sekolah. Belajar harus mengakibatkan terjadinya perubahan dalam aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik pada diri orang yang belajar (Darsono, 

2000:24). 

Menurut Darsono, (2000:25) dikemukakan ciri-ciri dan tujuan 

pembelajaran sebagai berikut : 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis. 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi mahasiswa 

dalam belajar. 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi siswa. 

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu / alat peraga yang tepat 

dan menarik. 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 
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f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik 

secara fisik maupun psikologis. 

Dari uraian di atas maka diambil kesimpulan bahwa pembelajaran 

bertujuan membantu mahasiswa agar memperoleh berbagai pengetahuan, 

keterampilan, nilai dan norma sebagai pengendali sikap dan perilaku 

mahasiswa tersebut. 

2. Macam-macam Metode Mengajar. 

Menurut Roestiyah seperti dikutip oleh Djamarah (2002:84) 

menyatakan bahwa dalam KBM, pengajar harus memiliki strategi agar 

peserta didik dapat berjalan  secara  efektif  dan efisien, mengena  pada  

tujuan  yang diharapkan.    

Banyak  macam  metode  pembelajaran yang dapat digunakan. 

Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode 

pembelajaran dikatakan tepat dan baik jika dapat mendukung dan 

didukung oleh  faktor-faktor  pembelajaran. Ditinjau  dari  segi  

penerapannya  metode-metode mengajar ada yang tepat digunakan untuk 

peserta didik dalam jumlah besar maupun jumlah kecil, ada juga yang 

tepat digunakan di dalam maupun di luar kelas. 

Macam-macam metode pembelajaran  antara lain: 

a. Metode ceramah 

Metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan 

pengajar dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung 

terhadap peserta didik (Djamarah 2002:110). Metode  ini  harus 
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didukung dengan alat dan media serta memperhatikan batas-batas 

kemungkinan dalam penggunaannya sehingga materi dapat diterima 

peserta didik dengan baik. 

b. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran 

dengan memperagakan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau 

benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan 

yang disertai dengan penjelasan lisan (Djamarah  2002:102). Dengan 

metode ini, peserta didik dalam menerima materi akan lebih tertarik, 

karena peserta didik dapat mengamati dan memperhatikan apa yang 

diperlihatkan selama proses belajar berlangsung. 

c. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab (Sudjana 2002:78) adalah metode mengajar 

yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two 

way traffic sebab pada saat yang sama terjadi  dialog  antara pengajar 

dan peserta didik. 

d. Metode Kerja Kelompok 

Metode kerja kelompok adalah kelompok peserta didik yang 

mengerjakan pelajaran secara bersama-sama dalam rangka mencapai 

tujuan pengajaran (Ahmadi 1997:89). Kerja kelompok akan berjalan 

efektif dan efisien apabila kelompok tersebut mempunyai tujuan 

tertentu, setiap anggota kelompok sadar dan mampu menghayati peran 

sertanya, serta mau berpartisipasi sesuai dengan tujuan kelompoknya. 
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Menurut (Ahmadi 1997:91) manfaat adanya kerja kelompok 

adalah: 

a. Melatih peserta didik untuk meningkatkan kemampuan saling 

bertukar pendapat secara objektif, rasional, dan sistematis dalam 

berargumentasi guna  menemukan  suatu  kebenaran  dalam  kerja  

sama kelompok. 

b. Memperluas wawasan peserta didik melalui kegiatan saling bertukar 

informasi, pendapat, dan pengalaman. 

c. Melatih  peserta didik untuk selalu dapat mandiri dalam menghadapi 

setiap masalah. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Kegiatan belajar selalu dipengaruhui oleh beberapa faktor, baik 

yang berasal dari individu itu sendiri ataupun yang berasal dari luar 

individu tersebut (Soemanto 1990 ; 107). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Kegiatan belajar dibedakan menjadi tiga macam, yaitu; 1) 

faktor-faktor stimulus belajar, 2) faktor-faktor metode belajar termasuk 

media, dan 3) faktor-faktor individual. Dari beberapa faktor ada, faktor 

yang paling berpengaruh dalam kegiatan belajar adalah faktor individu 

yang berupa motivasi, karena bagaimanapun hebatnya peralatan yang 

digunakan dalam kegiatan belajar, tidak akan diterima jika individu 

tersebut mengalami suatu masalah sehingga akan mengurangi motivasi 

dalam belajar. 
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Meskipun dalam kegiatan belajar mengajar terdapat banyak sekali 

faktor yang mempengaruhi tentang hasil belajar dari mahasiswa, faktor 

media pembelajaran juga sangat penting, karena media pembelajaran dapat 

menyajikan peristiwa yang komplek, rumit, berlangsung sangat cepat atau 

lambat menjadi lebih sistematik dan sederhana (Supratman, 1994 : 177). 

Dalam  penelitian ini media pembelajaran yang digunakan berupa paket 

bahan instruksional (Instructional Materials). Paket bahan instruksional ini 

berupa information sheet, job sheet, assigment sheet dan evaluation sheet. 

Dengan demikian mahasiswa dapat lebih terarahkan sehingga dengan 

mudah menguasai kompetensi perakitan otomotif II khususnya pada sistem 

bahan bakar motor bensin konvensional (karburator). 

4. Hasil belajar 

Penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi 

kepada dosen tentang kemajuan mahasiswa dalam upaya mencapai tujuan-

tujuan belajarnya melalui berbagai kegiatan belajar.  Selanjutnya, dari 

informasi tersebut dosen dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan 

mahasiswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Dalam sistem pendidikan 

nasional, rumusan pendidikan baik tujuan kurikuler maupun tujuan 

instruksional menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom 

yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotrik (Sudjana, 2002 : 22). 
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Hasil belajar yang diukur dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

pada ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Hasil belajar 

ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual, yang dinyatakan 

dengan nilai yang diperoleh siswa setelah menempuh tes evaluasi pada 

pokok bahasan sistem bahan bakar motor bensin konvensional. 

Hasil belajar ranah kognitif terdiri dari 6 aspek, yaitu : (1) 

Pengetahuan (Knowledge), yaitu jenjang kemampuan mencakup 

pengetahuan faktual Di samping pengetahuan hafalan dan atau ingatan 

(rumus, batasan, definisi, istilah-istilah), (2) Pemahaman, misalnya 

menghubungkan grafik dengan kejadian, menghubungkan dua konsep 

yang berbeda, (3) Aplikasi adalah kesanggupan menerapkan dan 

menggunakan abstraksi yang berupa ide, rumus, teori ataupun prinsip-

prinsip ke dalam situasi baru dan konkret, (4) Analisis adalah usaha 

menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau 

komponen-komponen pembentuknya, (5) Sintesis adalah kemampuan 

menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam bentuk yang 

menyeluruh, (6) Evaluasi adalah kesanggupan memberikan keputusan nilai 

tentang sesuatu berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dimiliki dan 

kriteria yang dipakai dalam hal ini evaluasi dimaksudkan untuk 

mengetahui sejauh mana anak didik tersebut berkembang. 

Hasil belajar ranah afektif berhubungan dengan sikap, minat, 

emosi, perhatian, penghargaan dan pembentukan karakteristik diri. Hasil 
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belajar afektif tampak dalam siswa dalam tingkah laku, disiplin, motivasi 

belajar, menghargai guru dan teman serta hubungan sosial.  

David Karthwahl (dalam Hakim Lutfil, 2009:11)  ranah afektif 

terdiri dari 5 aspek, yaitu : (1) Penerimaan, yaitu penerimaan secara pasif 

terhadap masalah situasi, nilai dan keyakinan, contoh mendengarkan 

penjelasan dari dosen tentang suatu materi, (2) Jawaban, yaitu keinginan 

dan kesenangan menanggapi / merealisasikan sesuatu, contoh 

menyerahkan laporan praktikum tepat waktu, (3) Penilaian, yaitu berkaitan 

dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau situasi tertentu, contoh 

bertanggung jawab terhadap alat-alat pratikum, (4) Organisasi, yaitu 

konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, (5) Karakteristik, yaitu 

keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki mahasiswa yang 

mempengaruhi kepribadian mahasiswa tersebut. 

Hasil belajar ranah psikomotorik berhubungan dengan 

keterampilan, kemampuan gerak dan bertindak. Psikomotorik biasanya 

diamati pada saat mahasiswa melakukan praktikum/percobaan. 

Pencapaian belajar peserta didik didokumentasikan dalam bentuk 

buku laporan. Buku laporan berisi informasi hasil belajar peserta didik 

yang memberikan gambaran secara rinci tentang pencapaian kompetensi 

pada tahap waktu pembelajaran tertentu . 

Nilai hasil belajar yang diperoleh peserta didik, di KHS dinyatakan 

dalam angka dan huruf yang menggambarkan derajat kualitas, kuantitas, 

dan eksistensi keadaan yang diukur. Buku laporan hasil belajar pada 
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fakultas teknik memiliki modifikasi penilaian dengan kriteria sebagai 

berikut: 

Angka Huruf Predikat 

>85 – 100 A Baik Sekali 

>80 – 85 AB Lebih Dari Baik 

>70 – 80 B Baik 

>65 – 70 BC Lebih Dari Cukup 

>60 – 65 C Cukup 

>55 – 60 CD Kurang Cukup 

>50 – 55 D Kurang 

≥ 50 E Tidak Lulus 

 

(Sumber: Pedoman Akademik Universitas Negeri Semarang) 

Ukuran yang tercantum pada Kartu Hasil Studi menggambarkan 

pencapaian hasil belajar  pada   peserta didik  selama   berada  di 

lingkungan  belajar  dalam Pelaksanaan Belajar Mengajar. Hasil belajar 

atau pencapaian peserta didik harus merupakan informasi yang berguna 

sebagai umpan balik bagi Pelaksanaan Belajar Mengajar selanjutnya. 

Peserta didik dinyatakan berhasil atau lulus dalam menyelesaikan 

mata diklat produktif, jika peserta didik memperoleh nilai minimal 6,10. 

Apabila seorang peserta didik belum berhasil mencapai nilai minimal 

tersebut maka harus melakukan remidi atau perbaikan sampai memperoleh 

nilai minimal yang dipersyaratkan. 
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Pencapaian belajar dalam penelitian ini adalah rata-rata nilai Kartu 

Hasil Studi dari masing-masing kompetensi dalam mata kuliah praktik 

perakitan otomotif II yang diperoleh  peserta didik. 

 
5. Penggunaan Instructional Materials 

Instructional materials (paket bahan instruksional) merupakan paket 

kegiatan bahan pengajaran yang berupa buku, manual, dan bahan belajar 

yang lain baik media cetak ataupu non-cetak, lembar-lembar instruksional 

(Intructional Sheet) : information sheet, assigment sheet, job sheet, dan 

evaluation sheet adalah sebagai berikut :  

a. Information Sheet 

Adalah : lembar instruksional yang berisi informasi yang perlu dan 

sebaiknya diketahui oleh anak didik sesuai dengan bidang spesialisasi 

kejuruannya (Sukamto 1988:137). 

Menurut kamus oxford hal 94, buku diartikan sebagai: Book is 

number of sheet of paper, either printed or blank, fastened together in 

a cover. Information Sheet adalah sejumlah lembaran kertas baik 

cetakan maupun kosong yang dijilid dan diberi kulit. Information 

Sheet sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi suatu ilmu 

pengetahuan hasil analisis terhadap materi dalam bentuk tertulis. 

Information Sheet yang baik adalah Information Sheet yang ditulis 

dengan menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti, 

disajikan secara menarik dilengkapi dengan gambar dan keterangan-

keterangannya, isi Information Sheet juga menggambarkan sesuatu 
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yang sesuai dengan ide penulisannya. Information Sheet berisi tentang 

ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk 

belajar, buku fiksi akan berisi tentang fikiran fiksi sipenulis 

(www.bpgdisdik-jabar.net/2010/02/06intruksionsl sheet.pdf). 

b. Assigment Sheet adalah bahan ajar yang berupa lembaran yang 

digunakan oleh peserta didik untuk mempelajari pelatihan kompetensi 

dan membantu peserta didik untuk mempelajari dan memahami 

informasi materi. (Sukamto 1988:137). 

c. Job Sheet adalah pekerjaan mengacu pada suatu proyek secara 

keseluruhan atau sebagian dari proyek yang secara bulat sudah 

menghsilkan suatu produksi barang atau jasa (Sukamto 1988:137). 

Job sheet adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta 

didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, 

sehingga Job sheet berisi paling tidak tentang: 

1) Petunjuk belajar  

2) Kompetensi yang akan dicapai  

3) Isi materi  

4) Informasi pendukung  

Sebuah Job sheet  akan bermakna kalau peserta didik dapat dengan 

mudah menggunakannya. Pembelajaran dengan Job sheet 

memungkinkan seorang peserta didik yang memiliki kecepatan tinggi 

dalam belajar akan lebih cepat menyelesaikan dibandingkan dengan 

peserta didik 
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lainnya. (http://meetabied.wordpress.com/2010/02/06/bahan-ajar-dan-

pengembangan-bahan-ajar/) 

d. Evaluation Sheet adalah bahan penilaian yang digunakan oleh 

pendidik atau peserta didik untuk melakukan latihan atau penilaian 

kemampuan atas pertanyaan dari uji kompetensi tersebut. (Sukamto 

1988:137).  

Lembar kegiatan siswa (Evaluation Sheet) adalah lembaran-lembaran 

berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan 

biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan 

suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan 

harus jelas materi yang akan dicapainya.  

Lembar kegiatan atau Evaluation Sheet dapat digunakan untuk mata 

pembelajaran apa saja. Tugas-tugas sebuah lembar kegiatan tidak akan 

dapat dikerjakan oleh peserta didik secara baik apabila tidak 

dilengkapi dengan buku lain atau referensi lain yang terkait dengan 

materi tugasnya. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik 

dapat berupa teoritis dan atau tugas-tugas praktis. Sedangkan tugas 

praktis dapat berupa kerja laboratorium atau kerja lapangan.  

Keuntungan adanya lembar kegiatan adalah bagi guru, memudahkan 

guru dalam melaksanakan pembelajaran, siswa akan belajar secara 

mandiri dan belajar memahami dan menjalankan suatu tugas tertulis. 

Dalam menyiapkan materi, guru harus cermat dan memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai, karena sebuah lembar 
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kerja harus memenuhi kriteria yang berkaitan dengan tercapai 

tidaknya sebuah materi dikuasai oleh peserta didik. (www. http/disdik-

jabar.net/2010/02/06/intruksional sheet.pdf). 

Intructional Sheet sangat membantu kegiatan belajar di kelas maupun 

di bengkel dan laboratorium, khususnya untuk pendidikan teknologi dan 

kejuruan (Sukamto 1988:137). 

Pendidikan teknologi dan kejuruan adalah subsistem dari keseluruhan 

sistem pendidikan yang dikenal membawa misi tertentu. Misi untuk 

membantu anak didik belajar dan berusaha menjadi warga negara yang 

produktif, bertanggung jawab dan bermanfaat ini semua sering tidak begitu 

mudah tercapai, terutama adanya sikap yang negatif terhadap pendidikan 

teknologi dan kejuruan secara keseluruhan dan karena programnya yang 

kurang tersusun secara memuaskan.  

Menurut kamus Oxford hal 389, Instructional is prepared statement 

given.. Instructional sheet biasanya diambilkan dari beberapa literatur 

yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan dan materi pokok 

yang harus dikuasai oleh peserta didik. Saat ini Instructional sheet dapat 

diperoleh dengan berbagai cara, antara lain dengan cara download dari 

internet, atau menyadur dari buku. 

Pada pendidikan perguruan tinggi, disamping buku-buku teks, juga 

dikenalkan adanya lembar-lembar pembelajaran (instructional sheet) 

dengan nama yang bermacam-macam, antara lain: lembar tugas (job 

sheet), lembar penilaian (evaluation sheet), lembar informasi (information 
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sheet) dan bahan ajar lainnya baik cetak maupun non-cetak. Semua bahan 

yang digunakan untuk mendukung proses belajar itu disebut sebagai bahan 

ajar (teaching material). 

Untuk pembelajaran yang bertujuan mencapai kompetensi sesuai 

profil diperlukan kemampuan guru untuk dapat mengembangkan yang 

tepat. Dengan pendekatan belajar tuntas (mastery learning) diharapkan 

siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi secara utuh, sesuai dengan 

kecepatan belajarnya. Untuk itu bahan ajar hendaknya disusun agar siswa 

lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran mencapai  kompetensi. 

(www.bpgdisdik-jabar.net/intruksionsl sheet/2010/02/06/.pdf). 

Karena keduanya saling berkaitan satu sama lainnya dan saling 

mempengaruhi dalam hubungan timbal balik yang sangat erat, maka pada 

penelitian ini persoalan pokok yang akan dikaji adalah tentang penggunaan 

Instructional Materials untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa 

tentang sistem bahan bakar motor bensin konvensional (Karburator) pada 

mata kuliah Perakitan Otomotif II di jurusan Teknik Mesin Universitas 

Negeri Semarang. 

b) Sistem Bahan Bakar Motor Bensin Konvensional (Karburator) 

a. Pengertian Sistem Bahan Bakar Motor Bensin Konvensional 

(Karburator)  

Sistem Bahan Bakar (fuel system) terdiri dari beberapa komponen, 

yang dimulai dari tangki bahan bakar (Fuel Tank) samapai pada 

charcoal canister. Bahan yang tersimpan dalam tangki dikirim oleh 
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pompa bahan bakar (fuel pump) ke Karburator melalui pipa – pipa dan 

selang – selang. Air dan pasir, kotoran dan benda – bendalainnya 

dikeluarkan dari bahan bakar saringan (fuel filter). 

Karburator (Sistem Bahan Bakar Motor Bensin Konvensional) 

menyalurkan mesin sejumlah bahan bakar yang dibutuhkan berupa 

campuran udara dan bahan bakar. Sejumlah gas HC yang timbul 

didalam tangki dikurangi oleh charcoal canister (digunakan pada 

beberapa model). Keseluruhan bagian ini membuat system bahan bakar.  

Bensin dialirkan dari tangki melalui saringan, selang dan pipa 

hisap (suction tube). Bensin yang sudah disaring dikirim ke karburator 

oleh pompa bahan bakar, dan karburator mencampurnya dengan udara 

dan bahan bakar. Sebagian campuran udara dan bahan bakar mengguap 

dan menjadi kabut saat mengalir melalui intake manifold ke silinder – 

silinder. 

 
Gambar 2.2. Aliran Sistem Bahan Bakar Bensin Konvensional (Karburator) 
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b. Komponen Utama dan Fungsi Sistem Bahan Bakar Motor Bensin 

Konvensional (Karburator) 

 

Bagian-bagian : 

1. Saluran masuk bensin 

2. Ruang pelampung 

3. Pelampung 

4. Ventilasi ruang pelampung 

5. Pipa pengabur ( nosel ) 

6. Venturi 

7. Katup gas 

1. Karburator  

Prinsip Kerja : 

Saat piston langkah isap terjadi aliran udara yang cepat pada 

venturi. Bensin akan terhisap oleh turunnya tekanan (vacum) dan 

bercampur dengan udara masuk kedalam silinder mesin 

Sifat-sifat Karburator : 

a. Relatif sederhana 

b. Harga relatif murah 

c. Campuran yang dihasilkan tidak sebaik sistem injeksi 

d. Jarang ada gangguan yang berat 

2. 
Tangki Bahan Bakar 

Gambar 2.3. Tangki Bahan Bakar 

a. Tangki, sebagai tempat menampung bensin 
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b. Ventilasi udara, agar tekanan dalam tanki tetap sama dengan 

tekanan udara luar (atmosfir) 

c. Saringan bensin, memisahkan kotoran agar bensin bersih 

d. Pompa bensin, memindahkan bensin dari tanki ke karburator 

e. Sistem pelampung, mengatur pemasukan bensin pada 

karburator 

f. Saluran pengembali, untuk mencegah timbulnya gelembung 

uap bensin (sistem ini tidak dipasang pada setiap mobil) 

 

 

Gambar 2.4. Separator 

Fungsi separator adalah mencegah goncangan bensin waktu mobil 

berjalan supaya tidak terjadi isapan udara pada pompa bensin. Jika 

isi bensin sedikit, Jumlah udara dalam tangki banyak Air dalam 

udara dapat mengembun waktu temperatur dingin, akibatnya dalam 

tangki terdapat air. 

3. Saringan Bensin 

 

Gambar 2.5. Saringan Bensin 

Separator 
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Arah aliran 

a. Pengaliran bensin dalam saringan selalu menuju dari luar 

elemen ke bagian dalam. 

b. Perhatikan waktu memasang dan mengganti baru saringan 

bensin, lihat tanda arah aliran pada rumah saringan bensin. 

 
Bahan elemen saringan terbuat dari : 
a. Kasa kawat 

b. Kertas 

c. Kasa plastik 

4. Pompa Bensin 

Macam – macam konstruksi pompa bensin 

 

Gambar 2.6.Kontruksi Pompa 

Bensin 

Pompa bensin mekanis 

a. Pompa digerakkan oleh putaran 

motor (contoh : eksenter poros kam 

mendorong tuas penggerak). 

Pompa bensin listrik 

a. Pompa digerakkan motor. 

b. Biasannya  pompa bensin 

diletakkan dekat atau di dalam 

tangki bahan bakar. 

Kegunaan : 

a. Memindahkan bensin dari tempat rendah (tangki) ketempat 

yang tinggi (karburator) 
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b. Mengatur tekanan bensin agar tetap konstan 

Cara Kerja Pompa Bensin Mekanis  : Langkah Isap 

Poros eksentris mendorong tuas bagian kiri ke atas, tuas bagian 

kanan ke bawah menarik batang penarik dan membran. Ruang di 

atas membran meluas katup masuk tertarik membuka bensin masuk 

ke ruang pompa. Membran tertarik ke bawah oleh tuas pompa 

akibat gerakan eksenter.  

Akibatnya ruang di atas membran membesar, katup isap membuka 

bensin terisap ke ruang kerja. 

Cara Kerja : Pengatur hasil pemompaan 

 

 

 

Gambar 2.7. Pengaturan Pemompaan  

a. Hasil pemompaan harus diatur sesuai dengan pemakaian untuk 

mencegah banjir pada karburator 

b. Jika katup pelampung tetutup, membran akan diam pada posisi 

terendah karena tekanan pemompaan tidak mampu membuka 

katup pelampung → tidak terjadi pemompaan bensin 

c. Tuas pengerak bergerak bebas dalam celah batang penarik. 

 

 

karburator 

penuh 

Tekanan bensin  sama kuat 
dengan pegas tekan 
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5. Sistem-sistem Karburator  

Berikut ini akan dijelaskan cara kerja karburator double barrel 

yang akan digunkan pada kendaraan. Untuk memenuhi kebutuhan 

kerjanya, terdapat beberapa sistem yaitu : 

a. Sistem Pelampung 

  Kegunaan :  Mengatur batas permukaan bensin dalam ruang 

pelampung agar relatif tetap (kostan).Akibat mengalirnya udara 

melewati venturi, maka akan terjadi kevakuman pada venturi, 

akibatnya bahan bakar diruang pelampungakan keluar ke venturi 

melalui nosel utama. Jika terjadi perbedaan tinggi (h) antara bibir 

nosel dan permukaan bahan bakar dalam ruang pelampung telah 

berubah. Maka jumlah bahan bakar yang dikeluarkan nosel akan 

berubah juga. Untuk alasan tersebut diatas maka permukaan bahan 

bakar dalam ruang pelampungharus tetap. Unutk menjaga agar 

permukaaan bensin didalam ruang pelampung selalu tetap, maka 

diperlukan sistem pelampung.  

  

Gambar 2.8. Kontruksi Ruang Pelampung 

 

1) Pengontrolan Permukaan Bahan Bakar (Float Control 

Level ) 
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Bila bahan bakar dari pompa bahan bakar mengalir melalui 

needle valve dan masuk kedalam ruang pelampung, maka 

pelampung terangkat keatas. Needle valve menutup dan 

menghentikan bahan bakar yang masuk keruang pelampung. 

Bila bahan bakar didalam ruang pelampung dipakai, 

permukaan bahan bakar turun, needle valve terbuka dan 

memungkinkan bahan bakar masuk ke ruang pelampung.   

Nedlle valve  dari pompa bahan bakar 

pelampung 

Nedlle valve     bahan bakar dari pompa bahan 

bakar  

 pelampung 

Gambar 2.9. Cara Kerja Pelampung 
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2) Needle Valve 

Pada saat permukaan bahan bakar didalam ruang pelampung 

berubah, pelampung naik atau turun. Gerakan ini dipindahkan 

ke nedlee valve melalui push pin. Pegas pencegah needle valve 

terbuka atau tertutup oleh gerkan naik turun atau turun 

pelampung yang disebabkan gerakan dari kendaraan, sekaligus 

menjaga permukaan bahan bakar tetap 

. . 
Gambar 2.10. Alur Permukaan Bahan Bakar Needle Valve 

 
3) Air Vent Tube  

Jumlah bahan bakar yang disalurkan oleh nosel utama (sebesar 

jumlah bahan bakar yang dibutuhkan) ditentukan oleh 

perbedaan tekanan udara (vakum) dalam venturi (A) dan 

tekanan uadara atmosfir didalam ruang pelampung (B). Oleh 

karena jumlah bahan bakar yang disarlukan kedalam venturi, 

maka tekanan udara dalam horn (C) dan tekanan udara dalam 

ruang pelampung (B) harus sama. Tekanan udara dalam ruang 

pelampung (B) diperthankan sama dengan tekanan udara 

didalam horn (C) oleh air vent tube,     
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b. Sistem Stasioner dan Kecepatan Lambat 

Bila mesin berputar lambat dan throttle valve terbuka sedikit 

maka jumlah udara masuk ke karburator sangat sedikit, jadi 

vakum yang terjadi pada venturi kecil, dan bahan bakar tidak 

disalurkan oleh nosel utama. Oleh sebab itu, Primary Low 

Speed Circuit dipergunakan untuk menyalurkan bahan bakar di 

bawah throttle valve pada saat mesin berputar. 

1) Bila Mesin Berputar Idling (Stasioner) 

 

   Gambar 2.11. Sistem Stasioner 

Bila throttle valve ditutup maka vakum yang terjadi pada 

bagian bawah throttle valve besar. Hal ini menyebabkan bahan 

bakar yang bercampur dengan udara dari air bleeder keluar 

dari idle prot ke intake manifold dan masuk kedalam silinder. 

Skema Aliran Bahan Bakar dan Udara Pada Saat Throttle 
Valve Ditutup       

  
Gambar 2.12. Skema Aliran Bahan Bakar dan Udara Pada Saat 

Throttle Valve Ditutup 
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2) Bila Throttle Valve Dibuka Sedikit 

Bila throttle valve dibuka sedikit dari keadaan idle, maka 

jumlah udara yang mengalir bertmabah. Hal ini menyebabkan 

vakum dibawah throttle valve menjadi berkurang, sehingga 

bahan b akar menjadi kurus. Untuk mencegah hal itu maka 

pada saat throttle valve dibuka sedikit, slow port mengeluarkan 

bahan bakar. 

Cara Kerja : 

Bila throttle valve dibuka sedikit dari keadaan putaran idle, 

bahan bakar akan disalurkan dari slow prot dan idle prot. 

 

   Gambar 12. Throttle Valve Dibuka 

Skema Aliran Bahan Bakar dan Udara Pada Saat Throttle 

Valve Dibuka Sedikit 

 

Gambar 2.13. Skema Aliran Bahan Bakar dan Udara Pada 

Saat Throttle Valve Dibuka 
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3)   Sekrup Penyetel Campuran Idle 

 

Gambar 2.14. Penyetel Campuran Idle 

Agar mesin berputar idle (stasioner) dengan bagus, campuran 

udara bahan bakar yang disupply harus 11:1. Perbandingan 

udara bahan bakar ditentukan oleh diameter dalam slow jet.  

Penyetelan perbandingan ini diatur oleh sekrup penyetel 

campuran idle dengan jalan memutar sekrup penyetel tersebut. 

4) Slow Jet 

Jumlah bahan bakar yang disupply untuk primary high speed 

circuit, dikontrol oleh slow jet, bahan bakar tersebut dialirkan 

melalui slow jet kemudian melewati sekrup penyetel campuran 

dan masuk kedalam silinder. Bila slow jet tidak dikeraskan 

secukupnya akan terdapat kebocoran bahan bakar disekitar 

baut slow jet, ini akan menambah jumlah bahan bakar yang 

disalurkan. Sehingga akan mengakibatkan campuran yang 

tidak sesuai lagi. 

Diameter dalam slow jet terlalu kecil, misalkan akibat adanya 

kotoran, hal ini akan menyebabkan putaran mesin kasar. 
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5)   Air Bleeder 
Di sini ada 2 (dua) air bleeder. Pada primary low speed circuit 

terdapat 2 (dua) air bleeder, yaitu air bleeder no. 1 (primary 

bleede ) dan air bleeder no.2 (secondary bleeder). Air bleeder 

tersebut untuk membantu atomisasi bahan bakar untuk 

bercampur dengan udara. 

6)  Economizer Jet 
Agar diperoleh campuran yang baik antara bahan bakar dan 

udara dari air bleeder 1 dan 2 kecepatan aliran bahan bakar 

harus ditambah. Untuk menambah kecepatan aliran bahan 

bakar digunakan economizer. 

7) Katup Solenoid 
Bila mesin berputar terus menerus setelah ignition switch 

diputar ke posisi OFF, ini dinamaka dieseling. Dieseling 

disebabkan oleh campuran udara bahan bakar yang dibakar 

oleh panas yang berlebihan dari busi atau katup gas buang, 

atau carbon deposit didalam ruang bakar. Salah satu cara untuk 

mencegah dieseling adalah menghentikan supply bahan bakar 

ke karburator (idle prot) atau memperbanyak udara masuk 

kedalam intake manifold (mengurangi perbandingan udara 

bahan bakar). Pada umumnya sekarang dipakai cara 

menggunakan katup solenoid. 

c. Primary High Speed System (Sistem Utama) 

Primary High Speed System berfungsi untuk mensuplay bahan 

bakar pada saat kendaraan kendaraan berjalan pada kecepatan 
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sedang dan tinggi. Sistem ini disebut juga “ Main System” 

(Sistem Utama). High speed circuit direncnakan untuk 

menyediakan campuran udara bahan bakar yang ekonomis (16 

– 18 : 1) ke mesin selama kondisi normal. Untuk mendapatkan 

out – put yang tinggi disediakan system tambahan yaitu sistem 

akselerasi dan sistem power.   

 

  Gambar 2.15. Primary High Speed System 

Cara kerja : 
Pada saat throttle valve primary membuka maka kecepatan 

udara yang mengalir pada venturi bertambah, sehingga akan 

terjadi perbedaan tekanan pada ujung nosel dan ruang 

pelampung dimana tekanan pada ujung nosel lebih rendah dari 

pada ruang pelampung dimana tekanan pada ujung nosel dan 

ruang pelampung dimana tekanan pada ujung nosel lebih 

rendah dari pada ruang pelampung. Akibatnya bahan bakar 

dalam ruang pelampung mengalir dan sebelum keluar melalui 

nosel terlebih dahulu dicampur udara dari air bleeder. Setelah 

keluar dari nosel campuran tadi diatomisasikan oleh udara dari 

horn dan akhirnya masuk kedalam silinder. 
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 Skema Aliran Bahan Bakar dan Udara pada Primary High 

Speed System 

 

Gambar 2.16. Skema Aliran Bahan Bakar pada Primary High 

Speed System 

Bila jumlah bensin yang disalurkan oleh nosel utama pada 

High Speed System bertambah, jumlah bensin yang disupplay 

oleh low speed system berkurang. Hubungan antara jumlah 

bensin yang disupplay pada high speed system dan low speed 

system pada saat tidak ada beban pada mesin seperti 

diperlihatkan pada grafik sebelah. 

 

Gambar 2.17.  Hubungan Antara Sistem Low Speed dengan 

Primary High Speed 

 

1) Main Jet 

Main Jet mengontrol jumlah bahan bakar yang disalurkan oleh 

Primary High Speed System. Jika main jet tersumbat mesin akan 
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berputar tidak baik/pincamg dan tidak dapat menghasilkan out-

put bila kendaraan berjalan pada kecepatan sedang dan tinggi. 

Hal ini juga akan mempengaruhi primary low speed system 

sehingga putaran idling tidak bagus. Jika main jet tidak 

dikeraskan dengan cukup, menyebabkan busi kotor dan mesin 

berputar tidak rata. 

2) Air Bleeder 

 

Gambar 2.18. Kerja Air Bleeder 

Air bleeder berfungsi untuk mengatomisasi bahan bakar agar 

mudah bercampur sempurna dengan udara, sebelum dikeluarkan 

melalui nosel. Bila tekanan udara pada bagian ujung nosel nosel 

turun, maka udara dari air bleeder akan masuk dan akan 

mencampur bahan bakar, sehingga bahan bakar tersebut menjadi 

bergelembung – gelembung. Campuran tersebut kemudian 

disemprotkan dari nosel utama dan selanjutnya dicampur lagi 

dengan udara yang masuk dari air horn. 
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Gambar 2.19 Gambar aliran bahan bakar dari Nosel ke Air 

Bleeder  

d. Secondary High Speed System 

 Primary high speed system bekerja pada saat mesin bekerja 

pada beban ringan dan jumlah udara yang masuk sedikit. Tetapi 

bila supplay campuran udara bahan bakar kedalam silinder oleh 

primary high speed system tidak cukup pada beban yang berat 

atau pada kecepatan tinggi maka secondary high speed system 

pada saat ini mulai bekerja. 

 Secondary high speed system disusun sama seperti primary 

high speed system, tetapi karena secondary high speed system, 

tetapi karena secondary high speed system direncanakan untuk 

bekerja bila mesin membutuhkan out – put yang besar maka 

ukuran (diameter) dari pada nosel, venturi, dan jet dibuat lebih 

besar dari pada yang diberikan pada sistem primary. Mekanisme 

dari sistem secondary high speed bekerja bila mesin berputar 

pada kecepatan tinggi dan dibawah beban berat. Mekanisme ini 

ada dua tipe, yaitu : 
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1) Tipe Damper Valve ( bobot ) 

Pada tipe ini, bobot dihubungkan dengan poros throttle valve 

diatas katup seconderary ( HSV = High Speed Valve ). Tipe ini 

bekerja berdasarkan ke vakum-an pada intake manifold. Tipe ini 

sekarang sudah jarang digunakan. 

 

Gambar 2.20. Karburator Tipe Bobot 

Bagian – bagian yang bekerja pada sistem ini adalah seperti 

yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2.21. Secondary High Speed System 

Cara kerja : 

Pada saat primary throttle valve membuka sekitar 55°, 

secondary throttle valve baru mulai membuka. Akibatnya 

tekanan di bawah high speed valve menjadi rendah, sehingga 

udara diatas high speed valve cenderung untuk membuka high 

speed valve. Akan tetapi karena pada high speed valve 
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dilengkapi dengan bobot, maka high speed valve pun dapat 

membuka. Apabila pada saat itu putaran mesin bertambah, 

tekanan dibawah high speed valve akan semakin rendah dan 

perbedaan tekanan diatas dan dibawah high speed valve akan 

semakin besar pula, sehingga tekanan udara mampu melawan 

bobot dan terbukalah high speed valve. Setelah high speed valve 

terbuka, selain melalui primary ventury, udara juga mengalir 

melalui secondary small ventury melalui secondary main jet, 

bercampur dengan udara dari main air bleeder dan keluar ke 

main nosel. 

    

Gambar 2.22. Cara Kerja Secondary System Model Bobot 

Skema Aliran Udara – Bahan Bakar pada Secondary High 

Speed System Model Bobot 

 

Gambar 2.23. Skema Aliran Udara – Bahan Bakar pada 

Secondary High Speed System Model Bobot 
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2) Tipe Vacum Diaphragma 

 

Gambar 2.24. Karburator Tipe Diaphragma  

Pada tipe ini untuk membuka secondary throttle valve, maka 

secondary throttle valve dihubungkan dengan diaphragma dan 

diaphragm mengambil kevakuman dari venturi. 

Cara kerja : 

   

Gambar 2.25. Secondary High Speed Model Diaphragma 

Bila mesin berputar pada putaran rendah, vacum yang dihasilkan 

oleh vacuum bleeder pada primary masih lemah, sehingga 

vacum didalam rumah diaphragm juga masih lemah, dan 

secondary throttle valve belum bisa membuka. Bila secondary 

throttle valve terbuka terbuka, vacum yang timbul pada rumah 

diaphragma menjadi kuat dan secondary throttle valve membuka 

semakin besar. Hal ini menyebabkan udara mengalir ke 

secondary ventury dan bahan bakar keluar dari secondary 

nozzle. 
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e. Sistem Tenaga (Power System) 

Primary high speed system mempunyai perencanaan untuk 

pemakaian bahan bakar yang ekonomis, jika mesin harus 

mengeluarkan tenaga yang besar, maka harus ada tambahan 

bahan bakar ke primary high speed system. Tambahan bahan 

bakar disupply oleh power system (sistem tenaga) sehingga 

campuran bahan bakar menjadi kaya (12-13:1).  Bila primary 

Throttle valve hanya terbuka sedikit (pada bagian ringan) 

kevakuman pada intake manifold besar, sehingga power piston 

akan terhisap pada posisi atas. Hal ini akan menyebabkan 

power valve spring (B) menahan power valve, sehingga power 

valve tertutup. 

Tetapi bila primary Throttle valve dibuka agak lebar (pada 

kecepatan tinggi atau jalan menanjak) maka kevakuman intake 

manifold berkurang dan poer piston terdorong kebawah oleh 

power valve spring (A) sehingga power valve terbuka. Bila hal 

ini terjadi bahan bakar akan disupply dari power jet dan 

primary main jet ke system kecepatan tinggi sehingga 

campuran menjadi kaya.     
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Cara Kerja : 
Gambar 2.26. Cara Kerja power system  

1) Katup gas hampir tertutup, vakum di bawah katup gas besar. 

2) Torak pengatur terhisap ke atas dan katup pengaya tertutup. 

3) Oleh pegasnya, tidak terjadi penambahan bensin pada saluran 

utama. 

Aliran bahan bakar dan udara pada sistem tenaga ( power system ) 

           

 

 

 

 

Gambar 2.27. Katup Gas Terbuka Penuh 

f. Sistem Percepatan 

Pada saat pedal gas diinjak secara tiba – tiba, throttle valve 

akan membuka secara tiba – tiba, sehingga aliran udara 

menjadi lebih cepat. Akan tetapi karena bahan bakar lebih dari 

udara maka bahan bakar akan dating terlambat sehingga 

campuran menjadi terlalu kurus. Padahal pada saat ini 

Sa
lu

Ruang 
pelampung 

Main jet 

Power jet 

Main air 
bl d

Nosel utama Ruang 
bakar



47 

 

dibutuhkan campuran kaya. Untuk itu pada karburator 

dilengkapi dengan system percepatan.  

1) Sistem percepatan dengan pompa torak 

 

Bagian-bagian pompa percepatan 

a. Torak pompa 

b. Sil torak 

c. Pegas torak 

d. Katup isap 

e. Katup buang 

f. Nosel penyemprot 

Bagian-bagian pengerak pompa 

a. Tuas gas 

b. Batang penghubung 

c. Pegas penekan. 

d. Tuas pompa 

Gambar 2.28. Bagian – Bagian Pompa 

Cara kerja 

Pada saat pedal diinjak secara tiba – tiba tuas pompa bergerak 

turn menekan bahan bakar yang ada pada ruangan dibawah 

tuas pompa. Akibatnya bahan bkar akan mendorong sil torak 

dan pegas torak kemudian bahan bakar akan keluar ke primary 

ventury.Setelah melakukan penekanan tersebut, tuas pompa 
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kembali keposisi semula dengan adanya pegas yang ada 

dibawah tuas pompa sehingga bahan bakar dari ruang 

pelampung terhisap melalui sil dan pegas torak dan system 

percepatan siap untuk dipakai. 

g. Sistem Cuk ( Choke System )  

 Pada saat mesin dingin, bahan bakar tidak akan menguap 

dengan baik dan sebagian campuran udara bahan bakar yang 

mengalir akan mengembun di dinding intake manifold karena 

intake manifold dalam keadaan dingin. Dan ini akan 

mengakibatkan campuran udara bahan bakar menjadi kurus 

sehingga mesin susah hidup. System cuk membuat campuran 

udara bahan bakar kaya (1:1) yang disalurkan kedalam silinder 

bila mesin masih dingin. System cuk yang dipakai dalam 

karburator ada 2 tipe, yaitu : tipe manual dan tipe automatis.  

1) Tipe Manual ( Manual Choke Type ) 

Pada manual choke, untuk membuka dan menutup katup cuk 

dipergunakan mekanisme linkage yang dihubngkan keruang 

kemudi. Jadi jika pengemudi akan membuka dan menutup 

katup cuk cukup menarik atau menekan tombol cuk yang ada 

pada instrument panel. 

2) Automatic Choke 

Pada Automatic Choke, katup cuk membuka dan menutup 

secara otomatis tergantung dari temperator mesin dan 



49 

 

temperatur ruang mesin. Pada saat sekarang automatic choke 

ada 2 macam, yaitu sistem pemanas dari exhaust dan sistem 

electrik. 

a.1. Sistem Pemanas dari Exhaust 

 

Gambar 2.29. Sistem Pemanas Cuk 

Kontruksi : 

Coil housing (4) dipasangkan diluar karburator. Dimana coil 

housing dihubungkan dengan air cleaner oleh pipa pemanas 

(2). Pipa pemanas sebelum masuk ke coil housing terlebih 

dahulu dimasukkan ke exhaust manifold. Ruang dibawah vacm 

piston (5) dihubungkan dengan intake manifold. 

Cara kerja. 

Pada saat mesin dalam keadaan dingin, coil spring 

mengembang dan menggerakkan vacum piston (5) keatas 

sehingga katup cuk tertutup. Dikarenakan ruang dibawah 

vacum piston cenderung untuk bergerak kebawah pada saat 

mesin hidup. Akan tetapi vacum piston belum dapat bergerak 

karena masih ditahan oleh coil spring yang masih 

mengembang. 
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a.2. Sistem Electric 

  

   Gambar 2.30. Sistem Electric Cuk 

 Cara Kerja 

        Pada Saat Mesin Distart 

 Katup cuk akan tertutup rapat pada saat temperatur mencapai 

sekitar 25°C oleh pegas termosthatic (bemetal). Bila mesin 

dihidupkan dalam keadaan katup cuk tertutup, maka akan 

terjadi kevakuman dibawah katup cuk. Hal ini akan 

menyebabkan bahan bakar disalurkan oleh primary high speed 

system dan menyebabkan campuran menjadi kaya. 

Setelah Distart 

Bila mesin distart, pada terminal ”L” timbul arus dari voltage 

regulator, arus tersebut akan mengalir ke choke rellay menjadi 

”ON” akibatnya arus ignition swicth mengalir melewati choke 

relay, sehingga choke rellay menuju ke massa electric heat 

coil. Bila electric heat coil membara/panas maka bemetal 

element akan menembang dan akan membuka choke valve. 

PTC berfungsi untuk mencegah arus berlebihan yang mengalir 

dari electric heat coil, bila katup cuk telah terbuka (temperatur 

didalam rumah pegas telah mencapai 100°C). 
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H. Kerangka Berfikir 

Selama ini yang terjadi banyak unit kompetensi penunjang 

penguasaan kompetensi yang tidak masuk dalam kurikulum dan banyak 

kompetensi yang hanya diulas sekilas. Sehingga mahasiswa kurang bisa 

menyerap materi yang diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah 

Perkitan Otomotif II. Kompetensi praktek sistem bahan bakar motor bensin 

konvensional (karburator) sering diberikan tetapi karena belum lengkapnya 

media pembelajaran untuk  sistem bahan bakar motor bensin konvensional 

(karburator) dan Instructional Materials belum tertata rapi sehingga tingkat 

pemahaman mahasiswa pada saat proses pembelajaran secara teori dan 

praktek Perakitan Otomotif II khususnya untuk sistem bahan bakar motor 

bensin konvensional (karburator) belum sesuai dengan apa yang diharapkan 

dan kurang maksimalnya proses belajar mengajar.  

Oleh karena itu peneliti akan mengkaji tentang penggunaan 

Instructional Materials untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang 

sistem bahan bakar motor bensin konvensional (Karburator) pada mata kuliah 

Perakitan Otomotif II di jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. 

Diharapkan dengan penggunaan paket bahan intruksional, pemahaman 

mahasiswa pada kompetensi sistem bahan bakar motor bensin konvensional 

akan tercapai dengan baik. 

I. Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpulkan 
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(Arikunto, Suharsimi. 1987:62). Karena bersifat sementara, maka jawaban 

tersebut bisa ada atau tidak. Dianggap ada bila sesuai dengan kenyataan yang 

ada atau yang didapat dari hasil penelitian, sedangkan dianggap tidak ada bila 

tidak sesuai dengan kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian. 

Bertolak dari landasan teori di atas, maka dalam penelitian ini 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: " Ada peningkatan pemahaman 

mahasiswa tentang Sistem Bahan Bakar Motor Bensin Konvensional 

(Karburator) dengan penggunaan Instructional materials (paket bahan 

instruktional) pada mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri 

Semarang". 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Rancangan Skripsi 

Dalam  melakukan  sebuah penelitian harus menggunakan sebuah 

rancangan dan tujuan penelitian tersebut agar penelitian tersebut tidak 

melenceng dari tujuan yang akan dicapai. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan desain eksperimen yang semu/Quasi Eksperiment Desain 

dengan pola pre test-post test one group design. Dalam  rancangan ini yang 

digunakan adalah satu kelas pengikut mata kuliah Perakitan Otomotif II 

dengan penggunaan paket bahan instruksional material dalam pembelajaran 

setelah pre test dan sebelum post test. 

Tabel 3.1. Tabel Desain Penelitian 
 

Subyek Pre-test Perlakuan Post-test 

Mahasiswa X1 Demonstrasi + penggunaan 
instructional materials 

X2 

Berdasarkan data tabel diatas, penellitian ini adalah observasi di bawah 

kondisi buatan dan diatur oleh peneliti untuk mengetahui hubungan sebab-

akibat. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari diagram berikut: 
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Tidak Ya

X 1

Proses Pembelajaran

Pre-Test

Post-Test

Membandingkan Hasil

Kesimpulan 

Selesai 

Hasil Post-
Test

Indikator Soal

Instrucionals Materials

soal  

Uji Coba 

Soal 
Valid ? 

Hasil Pre-
Test

pembelajaran

Mulai

Pengumpulan literatur,  
penyusunan media 

pembelajaran cetak dan 
non cetak 

 

X 2

 

 

Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Langkah penyusunan soal tes 

a. Menentukan indikator soal. 

Gambar 3.1. Diagram alir pelaksanaan penelitian 
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b. Membuat soal. 

c. Uji coba soal. 

d. Validitas soal. 

2. Penggunaan instructional materials 

a. Mencari literatur. 

b. Menyusun materi pembelajaran atau hand out. 

c. Menyusun media non cetak berupa power point, animasi. 

d. Menyusun instructional materials yang berupa : information sheet, 

assignment sheet,  job sheet, , evaluation sheet. 

3. Langkah proses pembelajaran sebelum menggunakan instructional 

materials (pre test) 

a. Persiapan media dan peralatan pembelajaran. 

b. Proses belajar mengajar dengan menggunakan metode ceramah. 

c. Pengujian hasil belajar dengan menggunakan soal teori (pre test) 

berupa tes teori. 

4. Langkah proses pembelajaran menggunakan instructional materials (post 

test) 

a. Persiapan media dan peralatan pembelajaran 

b. Pengajaran dengan menggunakan metode demonstrasi dan penggunaan 

instructional materials. 

c. Pengujian hasil belajar dengan menggunakan soal teori (post test) 

5. Membandingkan hasil pre test dengan hasil post test  

a. Rerata hasil pre test dibandingkan dengan rerata hasil post test. 
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b. Menarik kesimpulan hasil belajar. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 

Suharsimi,1997 : 220). Sedangkan (Sutrisno Hadi 1987 : 220) populasi adalah 

adalah seluruh penduduk yang dimaksud untuk diteliti sedangkan populasi itu 

dibatasi sebagai jumlah individu yang paling sedikit memiliki satu sifat yang 

sama. Sebagai populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang semester 

7 rombel 2 sebanyak 43 mahasiswa. 

2. Sampel 

(Sudjana. 1989:105) sampel adalah sebagian dari populasi yang 

terjangkau yang memiliki sifat yang sama dengan populasi. Sedangkan 

menurut (Sutrisno, Hadi 1987:105) menjelaskan bahwa sampel adalah bagian 

dari individu yang diteliti. 

Pengambilan sampel untuk penelitian menurut (Arikunto, Suharsimi 

2002: 112), apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, 

tergantung setidak-tidaknya dari: 

a) Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan biaya. 

b) Luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek 
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c) Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian 

yang resikonya besar, dengan sampel yang lebih besar, maka hasilnya akan 

lebih baik. 

Karena subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang semester 7 rombel 2 

sebanyak 43 mahasiswa. .Peneliti mengambil satu kelas untuk memudahkan 

dalam pembelajaran sehingga subyek yang akan dilakukan penelitian adalah 

seluruh populasinya. 

 
3. Variabel  penelitian 

Variabel penelitian adalah sebagai gejala yang bervariasi (Sutrisno 

Hadi, 1989: 89).Sedangkan menurut (Arikunto, Suharsimi  2002:96). 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua variabel yaitu variabel X1 

dan variabel X2. 

 

a) Variabel X1 

Variabel X1 yaitu variabel dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

mahasiswa pada kemampuan pemahaman sistem bahan bakar bensin 

konvensional sebelum penggunaan sistem bahan bakar motor bensin 

konvensional (karburator) intructional materials (paket bahan instruktional). 
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b) Variabel X2 

Variabel X2 yaitu variabel dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

mahasiswa pada kemampuan pemahaman sistem bahan bakar motor bensin 

konvensional (karburator) setelah penggunaan sistem bahan bakar motor 

bensin konvensional (karburator) intructional materials (paket bahan 

instruktional). 

Perlakuan dalam penelitian ini adalah adanya pemahaman mahasiswa 

tentang sistem bahan bakar motor bensin konvensional (karburator) 

intructional materials (paket bahan instruktional) sebagai treatment proses 

belajar mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar. 

 
C. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian dibutuhkan data yang berhubungan 

dengan obyek untuk mencari jawaban dari permasalahan.Penelitian ini 

menggunakan metode tes dan metode dokumentasi. 

1. Metode Test 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur pengetahuan, intelegensi, atau bakat yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok (Arikunto, Suharsimi 1987:123). Ditinjau dari objek yang 

dievaluasi atau dites ada beberapa bentuk dan jenis tes, diantaranya adalah: 

a) Tes kepribadian atau personaliti test 

b) Tes intelegensi 

c) Tes bakat atau aptitude test 

d) Tes sikap atau attitude test 
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e) Tes prestasi atau achivement test 

Dari bentuk dan jenis tes yang diuraikan diatas, dalam penelitian 

inidigunakan tes prestasi belajar atau achievement tets. Tes prestasi yaitu tes 

yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari 

sesuatu. Sehingga dalam hal ini yang diukur adalah Penggunaan Instructional 

Materials Untuk Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Tentang Sistem 

Bahan Bakar Motor Bensin Konvensional (Karburator) pada Mata Kuliah 

Perakitan Otomotif II. 

2. Metode Penyusunan Tes 

Karena belum ada tes standar, maka dibuat soal-soal tes kompetensi 

sistem bahan bakar motor bensin konvensional (karburator). Tipe soal yang 

digunakan adalah bentuk essay dengan model pre test dan post test. Dalam 

pembuatan instrumen penelitian ini mengacu kepada indikator soal. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan tes adalah 

sebagai berikut: 

a) Mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan diujikan. Perangkat 

tes soal-soal unit kompetensi sistem bahan bakar motor bensin 

konvensional (karburator) meliputi sub unit kompetensi 

b) Komponen dan fungsi sistem bahan bakar motor bensin konvensional 

(karburator). 

c) Sistem dan cara kerja (karburator). 

d) Menentukan tujuan mengadakan tes 
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a.1. Diharapkan mahasiswa mengetahui komponen dan fungsi sistem 

bahan bakar motor bensin konvensional (Karburator) 

a.2. Mahasiswa memahami sistem dan cara kerja karburator. 

3. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk menentukan data dan 

pengambilan data. Dalam hal ini yang digunakan adalah tes essay  dengan 

model pre test dan post test. Dalam pembuatan instrumen penelitian ini 

mengacu kepada indikator soal. 

Indikator soal ini merupakan pokok bahasan atau materi yang telah 

disampaikan. Untuk indikator soal yang digunakan adalah : 

a) Komponen dan fungsi sistem bahan bakar motor bensin konvensional 

(karburator). 

b) Cara kerja sistem bahan bakar motor bensin konvensional (karburator). 

 

D. Penilaian Alat Ukur 

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang diharapkan dalam 

penelitian, maka diperlukan alat ukur yang baik yang harus memenuhi dua syarat, 

yaitu validitas dan reliabilitas. 

a. Validitas essay 

Validitas ini merupakan validitas yang diperhitungkan melalui pengujian 

terhadap isi alat ukur dengan analisis rasional 

.(http://fitriayunita.blogspot.com/2007/10/task-4-macam-macam-validitas.html). 
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 Pertanyaan yang dicari jawabannya dalam validasi ini adalah "sejauh 

mana poin-poin dalam suatu alat ukur mencakup keseluruhan kawasan isi objek 

yang hendak diukur oleh alat ukur yang bersangkutan?" atau berhubungan dengan 

representasi dari keseluruhan kawasan. 

Validitas isi ini terbagi lagi menjadi dua tipe, yaitu face validity (validitas 

muka) dan logical validity (validitas logis). 

1) Validitas muka (face validity) adalah tipe validitas yang paling rendah 

signifikasinya karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai 

isi alat ukur. 

2) Validitas logis (logical validity) disebut juga sebagai validitas sampling 

(sampling validity).  

Dalam penelitian ini menggunakan validitas isi dengan tipe validitas logis 

(logical validity) ini menunjuk pada sejauhmana isi alat ukur merupakan 

representasi dari aspek yang hendak diukur. 

Dalam memperoleh validitas logis yang tinggi, alat ukur harus 

a).dirancang sedemikian rupa sehingga benar-benar berisi hanya poin yang 

relevan dan perlu menjadi bagian alat ukur secara keseluruhan, b). Objek yang 

diukur hendak hendaknya harus dibatasi lebih dahulu kawasan perilakunya secara 

seksama dan konkrit. 

b. Reliabilitas alat ukur 

Reliabilitas alat ukur adalah suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya 

untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen itu sudah 
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baik dan dapat diandalkan untuk memperoleh data yang dapat dipercaya 

(Arikunto, Suharsimi 2007: 168). 

Reliabilitas dibagi menjadi dua, yaitu : 

1) Reliabilitas internal adalah menganalisis data dari satu kali hasil 

pengetesan. 

2) Reliabilitas eksternal digunakan dengan cara mengolah suatu hasil 

pengetesan yang berbeda, baik instrumen sama atau beda. 

Rumus reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabilitas 

dengan rumus Alpha, yaitu : 

 

  

 

Keterangan: 

r11 =  Reliabilitas instrumen 

k =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 =  Varians  total  

 = Jumlah varians butir 

Rumus varians total adalah 

 

 

  

Sumber: Arikunto, Suharsimi (2007: 196) 
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E. Teknik Analisis Data 

Karena penelitian ini menginginkan apakah ada peningkatan kemampuan 

mahasiswa sebelum menggunakan instructional materials dan setelah 

menggunakan  instructional materials, dan  instructional materials dapat 

digunakan pada kelas-kelas lain atau tidak. Teknik analisis yang digunakan 

diantaranya adalah uji normalitas, uji homogenitas dan uji t-test. Untuk lebih 

jelasnya akan dibahas pada bagian bawah. 

1. Uji normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu 

distribusi data (Muhidin, 2007: 73). Hal ini penting diketahui karena berkaitan 

dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang akan dipergunakan. 

Uji normalitas ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu 1). Uji Normalitas 

dengan Liliefors Test, 2). Uji Normalitas dengan Chi Square. Dalam penelitian ini 

menggunakan Uji Normalitas dengan Liliefors Test. Langkah-langkah pengujian 

ini adalah 

a. Susun data penelitian dari kecil ke besar. 

b. Hitung frekuensi masing-masing data. 

c. Hitung frekuensi komulatif.  

 

 

d. Hitung Empirical Proportion (observasi).  

 

 

Sn (Xi) = fki : n 

fki = fi + fkisebelumnya 
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e. Hitung nilai Z 

 

 

Keterangan: 

 = data ke i 

 = data ke i 

 

 

 = Simpangan 

 

 

f. Hitung Theoretical Proportion (tabel Z) 

g. Hitung selisih Empirical Proportion dengan Theoritical Proportion. 

h. Hitung nilai mutlak, semua nilai pada data sebelumnya harus bertanda 

positif. 

i. Cari nilai tertinggi kemudian dibandingkan dengan nilai tabel D pada a = 

0,05, jika nilai tabel D > nilai hitung D, maka dinyatakan distribusi 

normal. 

Sumber : Muhidin (2007: 75). 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas pengujian mengenai sama tidaknya varians-varians dua 

buah distribusi atau lebih (Muhidin, 2007: 84). Uji homogenitas ini untuk menguji 

soal tiap-tiap butir dan dapat dikatakan memiliki penyebaran homogen. 
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Kreteria uji yang digunakan adalah dua buah distribusi dikatakan memiliki 

penyebaran yang homogen apabila nilai hitung F lebih kecil dari nilai tabel F 

dengan α tertentu dan dk1 = (n-1) dan dk2 = (n-1). 

Rumus uji statistik yang digunakan adalah 

 

 

 

Keterangan : 

= Simpangan baku kuadrat pada data sebelum menggunakan instructional 

materials 

= Simpangan baku kuadrat pada data setelah menggunakan instructional 

materials 

Bentuk hipotesis statistik yang akan diuji adalah 

H0 :  =  , artinya distribusi bersifat normal 

H1 :  ≠  , artinya distribusi tidak bersifat homogen atau menyebar 

Sumber : Muhidin (2007: 84) 

3. Analisis T-Test 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara sebelum dan 

sesudah menggunakan instructional materials. Jika perbedaan yang signifikan dan 

nilai setelah menggunakan instructional materials lebih baik dari pada nilai 

sebelum menggunakan instructional materials, dapat dikatakan ada peningkatan. 

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu mencari nilai mean. 
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Rumus mean: 

  

Keterangan: 

 = Mean sampel yang dicari 

∑xi = Jumlah frekuensi tiap interval 

n = Jumlah responden 

Sumber : Sudjana (1992: 67) 

 

Mencari simpangan baku 

Rumus simpangan baku adalah 

 

 

Keterangan: 

s = Simpangan baku 

n = Jumlah responden 

 = Data ke-i 

         = Mean sampel 

Sumber: Sudjana (1992: 206)  

 

Analisa t-test  

Rumus analisa t-test: 
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Keterangan: 

t  = Harga t-test yang dicari 

 = Mean dari post test 

 = Mean dari nilai pre test 

s    = Simpangan baku 

n  = Jumlah responden  

Sumber: Sugiyono (1999: 96) 

Hipotesis yang akan diuji adalah Peningkatan pemahaman mahasiswa 

tentang Sistem Bahan Bakar Motor Bensin Konvensional (Karburator) dengan 

penggunaan Instructional Materials (paket bahan instruktional) pada mahasiswa 

Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang". 

Pernyataan uji analisis uji t-test menurut sudjana (1992: 239) adalah 

hipotesis diterima jika thitung  ≥  ttabel dengan derajat kebebasan (dk) = (n-1). 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 Bab ini akan membahas tentang hasil uji coba instrumen setelah 

melakukan penelitian dengan membandingkan sebelum dan sesudah 

menggunakan media pembelajaran  instructional materials pada perkuliahan mata 

kuliah perakitan otomotif II. Data yang  telah terkumpul sebelum dan sesudah 

menggunakan instructional materials akan dibandingkan untuk mengetahui 

peningkatan kompetensi mahasiswa tentang penggunaan instructional materials 

untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang sistem bahan bakar motor 

bensin konvensional (karburator) pada mata kuliah perakitan otomotif II jurusan 

Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang. 

1. Deskripsi Instrumen 

Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes essay, 

penggunaan tes essay ini dapat mengetahui dengan tepat kemampuan dari 

mahasiswa dibandingkan dengan menggunakan metode pilihan ganda, karena soal 

pilihan ganda tidak bisa mengetahui secara pasti kemampuan mahasiswa. Hal ini 

dikarenakan dalam proses menjawab soal tersebut dapat menggunakan sistem 

acak.  

Desain tes yang digunakan ialah pre test dan post test. Soal pre test 

diberikan kepada mahasiswa sebelum menggunakan media pembelajaran 
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instructional materials dan soal post test diberikan setelah mahasiswa 

menggunakan media pembelajaran instructional materials. 

2. Hasil uji coba instrumen penelitian 

Untuk  mendapatkan instrumen penelitian yang baik, instrumen tersebut 

harus valid dan reliabiel. Sebelum pengambilan data tes sebelum menggunakan 

instructional materials (pre test) terlebih dahulu diadakan uji instrumen pada 

responden yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. 

a. Uji validitas  

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan uji coba penelitian. 

Sebelum instrumen digunakan untuk menggambil sebuah data penelitian, terlebih 

dahulu dilakukan sebuah pengujian apakah soal tersebut layak digunakan, yaitu 

dengan tingkat kevalitan dan tingkat reliabilitasnya. 

Dari uji coba tersebut soal yang untuk mengambil data penelitian ada 

beberapa yang perlu ada perbaikan dengan merubah soal lebih komunikatif dan 

dapat mudah dipahami atau tidak menimbulkan arti yang lain. Kali ini dalam 

mencari sebuah kevalitan soal menggunakan validitas essay dengan cara 

membandingkan antara soal instrumen dan materi pelajaran yang diterima oleh 

mahasiswa tentang sistem bahan bakar motor bensin konvensional (karburator). 

Materi-materi yang diberikan oleh mahasiswa tentang sistem bahan bakar 

motor bensin konvensional (karburator) diantaranya adalah : 

1) Pengertian karburator 

a) Pemahaman tentang pengertian karburator. 

b) Pemahaman tentang komponen dan fungsi dari karburator. 
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c) Pemahaman cara kerja sistem-sistem pada karburator. 

2) Membongkar dan merakit karburator 

a) Membongkar dengan benar. 

b) Merakit kembali dengan benar. 

Indikator soal pre test dan post test yang diberikan kepada mahasiswa 

dalam mendapatkan data penelitian diantaranya adalah: 

1) Memahami komponen – komponen pada karburator. 

2) Mengetahui pengertian dan jenis venturi pada karburator. 

3) Memahami pengetian dan tipe system choke. 

4) Memahami cara kerja pada sistem karburator. 

5) Memahami proses pembongkaran dan merakit kembali karburator. 

Untuk kisi-kisi soal pre test dan post test yang diberikan diantaranya 

adalah : 

1) Komponen – komponen pada karburator. 

2) Memahami pengertian dan jenis venturi pada karburator. 

3) Memahami pengertian dan tipe pada system choke. 

4) Menjelaskan cara kerja dari sistem – sistem karburator. 

a. Sistem pelampung 

b. Sistem stasioner dan kecepatan lambat. 

c. Primary high speed system. 

d. Secondary high speed system. 

e. Power system. 

f. Sistem percepatan 
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g. Sistem cuk 

h. Thermostatic valve 

5) Memahami proses pembongkaran dan merakit kembali karburator. 

Dari pembelajaran diatas dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian telah 

sesuai dengan materi yang telah diberikan oleh mahasiswa. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa instrumen untuk mendapatkan data penelitian dikatan valid, 

karena telah sesuai dengan materi yang telah diberikan kepada mahasiswa. 

b. Reliabilitas 

Rumus reabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah reliabilias 

dengan rumus Alpha, dari perhitungan diperoleh reliabilitas instrumen (r11) 

sebesar 0,901 dengan jumlah varians butir (∑σb
2) sebesar 2048,784  dan varian 

total (σ1
2) sebesar 9674,302. 

Intrumen ini dapat dikatakan reliabel atau tidak, harga reliabilitas 

instrumen (r11) dikonsultasikan dengan harga r tabel. Dari tabel dengan n = 18 

taraf kesalahan 5% diperoleh sebesar 0,301 dan taraf kesalahan 1% = 0,389. 

Tabel 4.1 Data uji reliabilitas 

K 
    Keterangan 

8 2048,784 9674,302 0,901 0,389 
Data reliabel apabila  

> (1% dan 5%) 

 

Karena reliabilitas instrumen (r11) lebih besar dari rtabel untuk taraf 

kesalahan 5% maupun 1% (0,901> 0,301 0,389), maka dapat disimpulkan 

instrumen tersebut reliabel dan dapat dipergunakan untuk penelitian. 
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3. Deskripsi hasil belajar  

a. Hasil nilai sebelum dan sesudah menggunakan instructional materials 

Sebelum mahasiswa menggunakan instructional materials dilakukan tes 

terlebih dahulu, sebelum menggunakan instrucionals materials yaitu 

menggunakan tes (pre test) untuk mengetahui kemampuan awal dari mahasiswa. 

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan mahasiswa 

tentang karburator sebelum belajar menggunakan instructional materials. Setelah 

menggunakan instructional materials juga dilakukan post test untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar mahasiswa setelah menggunakan Instrucional  

Materials. Tes ini dilaksanakan pada responden sebanyak 43 mahasiswa 

pendidikan teknik mesin yang mengikuti mata kuliah perakitan otomotif  II. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.2 Nilai sebelum dan setelah menggunakan instructional materials 

 
Sebelum menggunakan 

Instructional Materials 

Setelah menggunakan 

Instructional Materials 

Nilai 

minimum 
34 54 

Nilai 

maksimum 
63 97 

Nilai rata-

rata 
44,917 81,395 

  

Berdasarkan tabel  diatas diperoleh hasil tingkat pemahaman yang 

mahasiswa sebelum menggunakan instructional materials tingkat pemahaman 

mahasiswa kurang baik karena nilai minimumnya sangat rendah dan nilai rata-rata 
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masih dibawah nilai 6.00. Jadi dapat dikatakan pemahaman atau hasil belajar dari 

mahasiswa yang mengikuti perkuliahan perakitan otomotif  II kurang memuaskan. 

Nilai mahasiswa setelah menggunakan instructional materials mengalami 

peningkatan yang signifikan, dapat dilihat dari hasil nilai minimum dan 

maksimumnya mengalami peningkatan dan juga nilai rata-rata mengalami 

peningkatan yang tadinya dibawah nilai 6.00 sekarang nilainya telah melebihi 

nilai 6.00 yaitu sebesar 81,395. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan 

instructional materials telah berjalan dengan baik karena prestasi belajar 

mahasiswa yang mengikuti perkuliahan perakitan otomotif II mengalami 

peningkatan yang signifikan dibandingkan sebelum menggunakan instrucional 

materials. 

b. Analisis data 

Setelah nilai koefisien korelasi diperoleh,  maka langkah selanjutnya 

adalah menguji hipotesis yang telah dikemukakan penulis. Uji yang dilakukan 

adalah uji normalitas, uji homogenitas dan t-test. Untuk lebih jelasnya akan 

dibahas pada bagian berikut ini. 

1) Uji normalitas 

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada kelas yang mengikuti kuliah 

praktik perakitan otomotif II mendapatkan hasil nilai Dhitung tertinggi sebesar 

0,089.  Hasil tersebut dikonsultasikan pada tabel Liliefors.  Dengan α = 0,05 dan n 

= 43 diperoleh nilai Dtabel sebesar 0,135.  
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Tabel 4.3 Data uji normalitas 

  Keterangan 

0,089 0,135 
Data dikatakan normal jika  

 
 

Berdasarkan kriteria, data distribusi normal jika nilai D hitung lebih kecil 

(<) dari nilai Dtabel. Nilai Dhitung 0,089< nilai tabel D(43:0,05) 0,135. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa distribusi normal. 

2) Uji homogenitas 

Analisis yang dilakukan pada kelas yang mengikuti kuliah praktik 

perakitan otomotif II mendapatkan hasil data S1
2 sebesar 58,407, S2

2 sebesar 

137,365 dan Fhitung sebesar 0,432. Hasil Fhitung tersebut dikonsultasikan pada tabel 

F dengan α = 0,05 dengan dk1 = dk2 = 7 adalah 14,047.  

Tabel 4.4 Data uji homogenitas 

    Keterangan 

58,407 137,365 0,432 14,047 
Variabel dikatakan homogen jika  

 
 

Berdasarkan kriteria data distribusi dinyatakan homogen jika Fhitung lebih 

kecil (<) dari nilai Ftabel. Nilai Fhitung0,432 lebih kecil dari Ftabel14,047. Maka H0 

diterima, artinya skor-skor pada variabel soal menyebar secara homogen. 

3) Analisis t-test 

Hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan data thitung sebesar 20,409 

kemudian data tersebut dikonsultasikan pada tabel t, dengan α = 0,05 dengan dk = 
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43 – 1 = 42 diperoleh t(0,95)(42) = 2,018. Berdasarkan kreteria, Ha diterima apabila 

ttabel lebih kecil dibandingkan thitung. Karena nilai thitung20,409 lebih besar 

dibandingkan ttabel2,018. Sehingga dapat dikatakan thitung berada di daerah 

penerimaan Ha atau berada di daerah penolakan H0. 

Tabel 4.5 Analisis Uji T 

 

Hasil sebelum 

menggunakan 

Instructional Materials 

Hasil setelah 

menggunakan 

Instructional Materials 

N 43 43 

 44,917 81,395 

S 14,54 11,720 

thitung 20,409 

ttabel 2,018 

Simpulan 
Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil sebelum 

dan setelah menggunakan Instructional Materials 

 

Dari tabel di terjadi perbedaan yang signifikan antara nilai  

atau nilai rata-rata sebelum dan sesudah menggunakan instructional materials 

yang peningkatan tersebut ke arah positif, sehingga dapat dikatakan terjadi 

peningkatan pemahaman mahasiswa tentang karburator setelah menggunakan 

instructional materials pada mahasiswa Teknik Mesin Universitas Negeri 

Semarang Prodi Pendidikan Teknik Mesin Otomotif . 
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B. Pembahasan 

Kegiatan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dosen 

dengan sedemikian rupa, sehingga tingkah laku mahasiswa menjadi berubah ke 

arah yang lebih baik dari pada sebelumnya. Kegiatan pembelajaran yang sering 

digunakan adalah metode ceramah, metode ini kurang efektif karena hanya 

berorientasi pada tingkat verbal saja dalam artian mahasiswa hanya mampu 

membayangkan saja tanpa tahu dengan jelas apa yang disampaikan oleh dosen. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan alternatif-alternatif metode 

pembelajaran yang efektif sehingga luaran atau hasil pembelajaran tersebut dapat 

menjadi bekal kepada mahasiswa kelak di dunia kerja. Dengan adanya 

permasalahan tersebut hal yang sering dilakukan untuk menanggulangi atau untuk 

meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam memahami suatu materi yang 

disampaikan oleh dosen maka dapat menggunakan media pembelajaran 

instrucional materials yang sesuai dengan kenyataan. Dengan penggunaan 

instrucional materials sebagai bahan pelajaran yang akan disampaikan yang 

bersifat aplikatif akan menjadi lebih jelas dan terarah. Tentunya penggunaan 

media pembelajaran tersebut haruslah sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena 

apabila tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran akan mengakibatkan 

penghambatan pada proses kegiatan pembelajaran. 

Dalam  penelitian ini media pembelajaran yang digunakan berupa paket 

bahan instruksional (Instructional Materials). Paket bahan instruksional ini 

berupa information sheet,  job sheet, assigment sheet dan evaluation sheet. 

Dengan demikian mahasiswa dapat lebih terarahkan sehingga dengan mudah 
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menguasai kompetensi perakitan otomotif II khususnya pada sistem bahan bakar 

motor bensin konvensional (karburator). 

 

Tabel 4.6 Data peningkatan pemahaman mahasiswa 

No. Soal 1 2 3 4 5 6 7 8

pre test 130 81 140 55 6 6 43 215

post test 191 198 329 133 40 77 43 214

penigkatan 

(%) 46,9 144,4 135 141,8 566,7 1183,3 0 -0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram peningkatan pemahaman mahasiswa 

 

Dari hasil tes sebelum dan sesudah menggunakan penggunaan 

instructional materials dapat dijabarkan mana saja pemahaman mahasiswa yang 

mengalami peningkatan. Pemahaman tentang nama dan fungsi komponen 

mengalami peningkatan sebesar 46,9%. Untuk pemahaman tentang sistem yang 
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berada pada karburator mengalami peningkatan sebesar 144,4%. Pemahaman 

tentang cara karburator  juga mengalami peningkatan sebesar 135%. Sedangkan 

aliran bahan bakar mengalami peningkatan sebesar 141,8%. Untuk penyetelan 

posisi pelampung juga mengalami peningkatan sebesar 566,7%. Sedangkan cara 

kerja selenoid sebesar 1183,3% untuk pembersihan bagian yang dibongkar tidak 

ada peningkatan dan untuk perakitan kembali karburator mengalami penurunan 

sebesar 0,5%. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa 

tentang Sistem Bahan Bakar Motor Bensin Konvensional (Karburator) meningkat 

setelah menggunakan instructional materials pada mahasiswa Teknik Mesin 

Universitas Negeri Semarang Prodi Pendidikan Teknik Mesin Otomotif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa : terdapat perbedaan kemampuan pemahaman mahasiswa 

sebelum dan setelah menggunakan instructional materials pada mahasiswa 

Pendidikan Teknik Mesin Otomotif  Universitas Negeri Semarang yang 

signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata pada tes sebelum 

menggunakan Instructional materials 44,92 dan nilai rata-rata pada tes setelah 

menggunakan instructional materials 81,40 dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa mahasiswa mengalami peningkatan sebesar 81,21% dari hasil sebelum 

menggunakan instructional materials. 

 

B. SARAN 

Penggunaan instructional materials pada sistem bahan bakar motor bensin 

konvensional (karburator) sebaiknya digunakan pada setiap perkuliahan praktik 

perakitan otomotif II sehingga kegiatan belajar-mengajar mahasiswa menjadi 

termotivasi dan mampumeningkatkan pemahaman mahasiswa tentang sistem 

bahan bakar motor  bensin konvensional (karburator) pada mata kuliah perakitan 

otomotif II. 
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Lampiran 1 

DAFTAR MAHASISWA YANG MENGIKUTI KULIAH PERAKITAN 
OTOMOTIF II ROMBEL 2 TAHUN AKADEMIK 2009/2010 

PRODI PENDIDIKAN TEKNIK MESIN UNNES 

NO NAMA NIM KODE 

1 Wahyu Prasetyo W 5201406007 R-1 

2 Linggar  Rifki W. 5201406008 R-2 

3 Andika Rahmawan 5201406009 R-3 

4 Arief Rahman 5201406010 R-4 

5 Arief Rahman Hakim 5201406011 R-5 

6 Yustian Suhandinoto 5201406013 R-6 

7 Abdul Wakid 5201406016 R-7 

8 Kusari 5201406018 R-8 

9 Sudarsono 5201406019 R-9 

10 Fahrur Aziz 5201406021 R-10 

11 Setiawan Hendarto 5201406024 R-11 

12 Meiko Rusdiana 5201406025 R-12 

13 Prio Purwanto 5201406027 R-13 

14 Nur Samsudin 5201406030 R-14 

15 Fiqi Zona Ardian 5201406031 R-15 

16 Alkomar Kahoro 5201406032 R-16 

17 Hendy Laksono 5201406033 R-17 

18 Slamet Wiyono 5201406034 R-18 

19 A’an Hendrawan 5201406036 R-19 

20 Fiki Firdaus 5201406038 R-20 

21 Gostsa K. N. 5201406037 R-21 

22 Harizal Rizqi R. 5201406500 R-22 

23 Miftakhul Rizqi 5201406509 R-23 



 
 

 
 

NO NAMA NIM KODE 

24 Ma’mun Rosadi 5201406514 R-24 

25 Moch. F. Arif N. 5201406515 R-25 

26 Nur Cholidin 5201406516 R-26 

27 Cahyo Utomo 5201406518 R-27 

28 Eko Suseno 5201406525 R-28 

29 Hugava W. 5201406528 R-29 

30 M. Andri Tri A. 5201406529 R-30 

31 Ahmad Syaiful Ibad 5201406533 R-31 

32 Sigit Widigdo P. 5201406535 R-32 

33 Puji Siswo P. 5201406536 R-33 

34 Arifin Kusumo A. 5201406537 R-34 

35 Tudnid D. 5201406539 R-35 

36 Rohadi 5201406543 R-36 

37 Jadmiko 5201406545 R-37 

38 Yusuf Amitozki 5201406548 R-38 

39 Rudi Handoko 5201406504 R-39 

40 Kafid Nugroho 5201406031 R-40 

41 Yuliono Nugroho 5201406020 R-41 

42 Wenda Isoraya 5201406007 R-42 

43 Joko Ardianto 5201406008 R-43 

 



 
 

 
 

Lampiran 4 

TABULASI DATA HASIL TES SEBELUM MENGGUNAKAN 

INSTRUCTIONAL MATERIALS (PRE TEST) 

No Responden 
skor per soal

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-1 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

2 R-2 2 1 2 1 0 0 1 5 12 34 

3 R-3 2 1 2 1 0 0 1 5 12 34 

4 R-4 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

5 R-5 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

6 R-6 4 2 6 2 1 1 1 5 22 63 

7 R-7 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

8 R-8 4 2 4 2 1 1 1 5 20 57 

9 R-9 4 2 6 2 1 1 1 5 22 63 

10 R-10 4 2 6 2 1 1 1 5 22 63 

11 R-11 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

12 R-12 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

13 R-13 4 2 6 2 1 1 1 5 22 63 

14 R-14 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

15 R-15 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

16 R-16 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

17 R-17 4 2 6 2 1 1 1 5 22 63 

18 R-18 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

19 R-19 2 1 2 1 0 0 1 5 12 34 

20 R-20 2 1 2 1 0 0 1 5 12 34 

21 R-21 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 



 
 

 
 

22 R-22 3 2 3 2 0 0 1 5 16 46 

23 R-23 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

24 R-24 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

25 R-25 3 2 3 2 0 0 1 5 16 46 

26 R-26 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

27 R-27 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

28 R-28 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

29 R-29 3 2 3 2 0 0 1 5 16 46 

30 R-30 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

31 R-31 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

32 R-32 3 2 3 2 0 0 1 5 16 46 

33 R-33 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

34 R-34 2 1 2 1 0 0 1 5 12 34 

35 R-35 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

36 R-36 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

37 R-37 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

38 R-38 3 2 3 2 0 0 1 5 16 46 

39 R-39 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

40 R-40 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

41 R-41 3 2 3 2 0 0 1 5 16 46 

42 R-42 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

43 R-43 3 2 3 1 0 0 1 5 15 43 

 

 

 

 



 
 

 
 

TABULASI DATA HASIL TES SETELAH MENGGUNAKAN 

INSTRUCTIONAL MATERIALS (POST TEST) 

No Responden 
skor per soal

Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8

1 R-1 4 3 7 3 1 1 1 5 25 71

2 R-2 3 5 3 2 1 2 1 5 22 63

3 R-3 5 3 5 2 - 2 1 4 22 63

4 R-4 4 4 7 3 1 2 1 5 27 77

5 R-5 4 5 5 3 1 2 1 5 26 74

6 R-6 5 5 12 2 1 2 1 5 33 94

7 R-7 5 5 11 4 1 2 1 5 34 97

8 R-8 4 5 6 - 1 2 1 5 24 69

9 R-9 5 5 9 3 1 2 1 5 31 89

10 R-10 5 5 11 3 1 2 1 5 33 94

11 R-11 5 5 9 3 1 1 1 5 30 86

12 R-12 5 5 11 4 1 2 1 5 34 97

13 R-13 4 5 6 2 1 2 1 5 26 74

14 R-14 5 5 3 1 - 2 1 5 22 63

15 R-15 5 5 9 4 - 2 1 5 31 89

16 R-16 4 5 6 4 1 2 1 5 28 80

17 R-17 4 4 4 4 1 1 1 5 24 69

18 R-18 5 4 6 4 1 2 1 5 28 80

19 R-19 2 3 5 2 1 2 1 5 21 60

20 R-20 2 5 5 - 1 - 1 5 19 54

21 R-21 5 5 11 2 1 2 1 5 32 91



 
 

 
 

22 R-22 4 5 8 4 1 - 1 5 28 80

23 R-23 5 5 6 4 1 2 1 5 29 83

24 R-24 5 5 9 2 1 2 1 5 30 86

25 R-25 3 5 11 3 1 2 1 5 31 89

26 R-26 5 3 8 2 1 2 1 5 27 77

27 R-27 5 5 11 4 1 2 1 5 34 97

28 R-28 5 5 8 4 1 - 1 5 29 83

29 R-29 5 5 11 4 1 2 1 5 34 97

30 R-30 5 4 9 4 1 2 1 5 31 89

31 R-31 5 5 5 4 1 2 1 5 28 80

32 R-32 5 5 9 4 1 2 1 5 32 91

33 R-33 5 5 5 3 1 2 1 5 27 77

34 R-34 3 3 5 4 1 2 1 5 24 69

35 R-35 5 5 11 4 1 2 1 5 34 97

36 R-36 5 5 11 4 1 2 1 5 34 97

37 R-37 5 5 11 4 1 2 1 5 34 97

38 R-38 5 5 9 4 1 2 1 5 32 91

39 R-39 4 4 7 3 1 2 1 5 27 77

40 R-40 5 5 6 3 1 2 1 5 28 80

41 R-41 4 4 6 3 1 2 1 5 26 74

42 R-42 4 5 7 4 1 2 1 5 29 83

43 R-43 4 4 5 3 1 2 1 5 25 71

 



 
 

 
 

Lampiran 6 

HASIL NILAI SEBELUM DAN SESUDAH MENGGUNAKAN 
INSTRUCTIONAL MATERIALS (PRE TEST DAN POST TEST) 

 

Rumus untuk menghitung mean atau nilai rata-rata: 

 

 

Keterangan : 

∑xi = Jumlah frekwensi tiap interval 

n = Jumlah responden 

No Responden Nilai No Responden Nilai 

1 R-1 43 1 R-1 71 

2 R-2 34 2 R-2 63 

3 R-3 34 3 R-3 63 

4 R-4 43 4 R-4 77 

5 R-5 43 5 R-5 74 

6 R-6 63 6 R-6 94 

7 R-7 43 7 R-7 97 

8 R-8 57 8 R-8 69 

9 R-9 63 9 R-9 89 

10 R-10 63 10 R-10 94 

11 R-11 43 11 R-11 86 

12 R-12 43 12 R-12 97 

13 R-13 63 13 R-13 74 

 



 
 

 
 

14 R-14 43 14 R-14 63 

15 R-15 43 15 R-15 89 

16 R-16 43 16 R-16 80 

17 R-17 63 17 R-17 69 

18 R-18 43 18 R-18 80 

19 R-19 34 19 R-19 60 

20 R-20 34 20 R-20 54 

21 R-21 43 21 R-21 91 

22 R-22 46 22 R-22 80 

23 R-23 43 23 R-23 83 

24 R-24 43 24 R-24 86 

25 R-25 46 25 R-25 89 

26 R-26 43 26 R-26 77 

27 R-27 43 27 R-27 97 

28 R-28 43 28 R-28 83 

29 R-29 46 29 R-29 97 

30 R-30 43 30 R-30 89 

31 R-31 43 31 R-31 80 

32 R-32 46 32 R-32 91 

33 R-33 43 33 R-33 77 

34 R-34 34 34 R-34 69 

35 R-35 43 35 R-35 97 

36 R-36 43 36 R-36 97 

37 R-37 43 37 R-37 97 

38 R-38 46 38 R-38 91 

39 R-39 43 39 R-39 77 



 
 

 
 

40 R-40 43 40 R-40 80 

41 R-41 46 41 R-41 74 

42 R-42 43 42 R-42 83 

43 R-43 43 43 R-43 71 

∑ 1931  ∑ 3500 

n1 43 n1  43 

 

44,917   81,395 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan tabel diatas terjadi peningkatan nilai rata-rata pre test yang sebesar 
44,92 menjadi 81,40 setelah menggunakan instructional materials, nilai minimum 
meningkat dari sebelum menggunakan instructional materials sebesar 34 menjadi 
54 setelah menggunakan instructional materials dan nilai maksimum juga 
mengalami peningkatan dari 63 menjadi 97 setelah menggunakan instructional 
materials. 

 



 
 

 
 

Lampiran 7 

UJI RELIABILITAS ALAT UKUR 

 

Kriteria r11 > rtabel, maka instrumen tersebut reliabel 

Uji reliabilitas yang dilakukan menggunakan rumus Alpha: 

 

 

Keterangan : 

r11 =  Reliabilitas instrumen 

k =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 = Varians butir 

 =  Varianstotal 

Rumus varians total : 

 

 

 

Varians butir : 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Varians total : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

No Subye
k 

skor per soal 
Jumlah 

jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 kuadra
t 

1 R-1 3 2 3 1 0 0  1  5  15 225 
2 R-2 2 1 2 1 0 0  1  5  12 144 
3 R-3 2 1 2 1 0 0  1  5  12 144 
4 R-4 3 2 3 1 0 0  1  5  15 225 
5 R-5 3 2 3 1 0 0  1  5  15 225 
6 R-6 2 2 3 2 1 1 1  5  17 289 
7 R-7 3 2 3 1 0 0  1  5  15 225 
8 R-8 3 2 2 2 1 1 1  5  17 289 
9 R-9 2 2 3 2 1 1 1  5  17 289 

10 R-10 4 2 3 2 1 1 1  5  19 361 
11 R-11 3 2 3 1 0 0  1  5  15 225 
12 R-12 3 2 3 1 0 0  1  5  15 225 
13 R-13 4 2 6 2 1 1 1  5  22 484 
14 R-14 3 2 3 1 0 0  1  5  15 225 
15 R-15 3 1 3 1 0 0  1  5  14 196 
16 R-16 3 2 3 1 0 0  1  5  15 225 
17 R-17 4 2 6 2 1 1 1  5  22 484 
18 R-18 3 2 3 1 0 0  1  5  15 225 
19 R-19 2 1 2 1 0 0  1  5  12 144 
20 R-20 2 1 2 1 0 0  1  5  12 144 
21 R-21 3 2 3 1 0 0  1  5  15 225 
22 R-22 3 2 3 2 0 0  1  5  16 256 
23 R-23 3 1 3 1 0 0  1  5  14 196 
24 R-24 2 2 3 1 0 0  1  5  14 196 
25 R-25 3 1 3 2 0 0  1  5  15 225 
26 R-26 2 2 3 1 0 0  1  5  14 196 
27 R-27 3 2 3 1 0 0  1  5  15 225 
28 R-28 2 1 3 1 0 0  1  5  13 169 
29 R-29 3 2 3 2 0 0  1  5  16 256 
30 R-30 2 1 3 1 0 0  1  5  13 169 
31 R-31 3 2 3 1 0 0  1  5  15 225 
32 R-32 3 2 3 2 0 0  1  5  16 256 
33 R-33 3 2 3 1 0 0  1  5  15 225 
34 R-34 2 1 2 1 0 0  1  5  12 144 
35 R-35 3 2 3 1 0 0  1  5  15 225 
36 R-36 3 2 3 1 0 0  1  5  15 225 



 
 

 
 

37 R-37 2 1 3 1 0 0  1  5  13 169 
38 R-38 3 2 3 2 0 0  1  5  16 256 
39 R-39 3 2 3 1 0 0  1  5  15 225 
40 R-40 3 1 3 1 0 0  1  5  14 196 
41 R-41 3 2 3 2 0 0  1  5  16 256 
42 R-42 2 2 3 1 0 0  1  5  14 196 
43 R-43 3 1 3 1 0 0  1  5  14 196 

∑x  119  73  129  55  6  6  43  215  646  9900 
∑x2  343  133  411  79  6  6  43  1075  2096 

 

0.318  0.211  0.558 0.201 0.120 0.120 0.000 0.000  1.528 

 

4.534                         
r11  0.758          

 

Kesimpulan 

Hasil r11 (0.758) dikonsultasikan pada rtabel dengan n = 43 taraf kesalahan 5% 
diperoleh sebesar 0,301 dan taraf kesalahan 1% = 0,389. Karena reliabilitas 
instrumen (r11) lebih besar dari rtabel untuk taraf kesalahan 5% maupun 1% (0.758> 
0,301) (0,389), maka dapat disimpulkan instrumen tersebut reliabel dan dapat 
dipergunakan untuk penelitian. 



 
 

 
 

Lampiran 8 

ANALISIS UJI NORMALITAS 

 

Rumus frekwensi komulatif : 

 

Empirical Proportion (observasi) : 

 

Rumus Z : 

 

 

Rumus simpangan : 

 

 

Kreteria nilai tertinggi Dhitung (<) nilai tabel D(43:0,05), maka instrumen tersebut 
normal. 

fki = fi + fkisebelumnya 

Sn (Xi) = fki : n 



 
 

 
 

 

no   f fk Sn(Xi) Z F(Xi) Sn(Xi)-F(Xi) |Sn(Xi)-F(Xi)| 

1 54 1 1 0,023 -2,313 0,0094 0,014 0,014 

2 60 1 2 0,047 -1,826 0,0122 0,034 0,034 

3 63 3 5 0,116 -1,582 0,0606 0,056 0,056 

4 69 3 8 0,186 -1,094 0,1469 0,039 0,039 

5 71 2 10 0,233 -0,850 0,1977 0,035 0,035 

6 74 3 13 0,302 -0,607 0,2578 0,045 0,045 

7 77 4 17 0,395 -0,363 0,3632 0,032 0,032 

8 80 5 22 0,512 -0,119 0,4404 0,071 0,071 

9 83 3 25 0,581 0,125 0,5596 0,022 0,022 

10 86 2 27 0,628 0,369 0,6368 -0,009 0,009 

11 89 4 31 0,721 0,612 0,7422 -0,021 0,021 

12 91 3 34 0,791 0,856 0,8023 -0,012 0,012 

13 94 2 36 0,837 1,100 0,8749 -0,038 0,038 

14 97 7 43 1,000 1,344 0,9115 0,089 0,089 

43 

 

Kesimpulan 

Nilai tabel D pada a = 0,05 dan n = 43 adalah 0,135. Kesimpulan : karena nilai 

Dhitung lebih kecil (<) dari nilai tabel D(43:0,05) atau 0,089 < 0,135, maka pernyataan 

bahwa x mengikuti ditribusi normal bisa diterima. 

 



 
 

 
 

Lampiran 9 

ANALISIS UJI HOMOGENITAS 

Rumus yang digunakan adalah : 

 

 

Keterangan : 

 = Simpangan baku kuadrat pada data sebelum menggunakan instructional 

materials. 

    = Simpangan baku kuadrat pada data setelah menggunakan instructional 

material. 

Kreteria nilai Fhitung< nilai tabel F(α = 0,05)(dk1 = dk2 = 4), maka distribusi homogen  

Bentuk hipotesis statistik yang akan diuji adalah 

H0 :  =  , artinya distribusi bersifat homogen 

H1 :  ≠  , artinya distribusi tidak bersifat homogen atau menyebar 

 Sebelum menggunakan 

instructional materials 

Setelah menggunakan 

instrucional materials 

 7,619 11,720 

 58,047 137,365 

 

 
 

Kesimpulan 

Dari data Fhitung (0,432) < nilai tabel F(α = 0,05)(dk1 = dk2 = 7) (14,067), maka H0 

diterima, artinya skor-skor pada variabel soal menyebar secara homogen. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Lampiran 10  

ANALISIS T-TEST 

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 

 

 

Kreteria Ha diterima apabila t > t (1-a):(n-1) 

Dari data diperoleh: 

Sumber variasi Nilai 
Jumlah 3500 
N 43 

 44,917 

 81,395 
Standart deviasi (s) 11,720 
 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

 

Pada a = 5% dengan dk = 43 - 1 = 42 diperoleh ttabel  (0.95)(42) =2,68 Akan tetapi 

menggunakan exel = 2,018 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar Grafik hipotesis  

Kesimpulan 

Karena thitung (20,409) > ttabel (2,018), maka Ha: r ≠ 0, “ada peningkatan 

kompetensi mahasiswa tentang peningkatan pemahaman mahasiswa tentang 

Sistem Bahan Bakar Motor Bensin Konvensional(Karburator) dengan penggunaan 

instructional materials (paket bahan instruktional) pada mahasiswa Jurusan 

Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang".” diterima. Dan thitung berada pada 

daerah penolakan Ho atau daerah penerimaan Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah 
penolakan Ho 

Daerah 
penolakan Ho 

2,018 20,409 

Daerah 

penerimaan HO

-2,018 0



 
 

 
 

Lampiran 17 

Tanggapan Pengamat Dalam Penelitian Instructional Materials 

1. Observasi 

a. Sebelum instructional materials, untuk pemberian materi pre test 

sudah bagus. 

b. Peserta melakukan ujian pre test dengan rajin dan tertib. 

c. Pemberian materi untuk instructional materials sudah bagus dan 

materi sudah masuk. 

d. Untuk ujian post test, 1 peserta diuji oleh 1 penguji. 

e. Sementara 1 peserta yang sedang ujian (post test) peserta lain belajar 

sendiri atau diskusi dengan teman lainnya dan memanfaatkan 

instructional sheet untuk belajar dan memperdalam materi. 

f. Peserta diberi from uji kompetensi (post test) sehingga mereka 

mengetahui tentang kompetensi yang mereka harus kuasai. 

2. Saran  

a. Pada saat pemberian materi sebelum dan sesudah instructional 

materials kurang didukung LCD sehingga mahasiswa kurang 

maksimal dalam menerima materi. 

b. Pada saat ujian setting tempat duduk peserta, tempat duduk penguji, 

media untuk penempatan alat, jangan terlalu dekat dengan peserta 

yang sedang menunggu giliran ujian. 

c. Peserta yang sedang menunggu ujian dapat diarahkan untuk melihat 

animasi didalam laptop, agar mereka mempelajari atau memperdalam 

materi dalam karburator. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 20 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

  

 

 

 

Foto sebelum pemberian instructional materials 

Foto ujian pre test



 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Foto pemberian instructional materials materi 
karburator 

Foto ujian post test


