
i 
 

i 

 

 

 

 

 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN 

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS-

ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) PADA MATA PELAJARAN 

PENGETAHUAN DASAR OTOMOTIF KELAS X TEKNIK KENDARAAN 

RINGAN SMK SYAFI’I AKROM PEKALONGAN 

 

 

 SKRIPSI  

Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata 1 

Untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan 

 

 

Disusun Oleh:  

 Nama : Rison Ardiningcahyo 

 NIM : 5201407007 

 Prodi : Pendidikan Teknik Mesin S1 

 Jurusan : Teknik Mesin 

 

FAKULTAS TEKNIK  

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  

2011 
  



ii 
 

ii 
 

PENGESAHAN 
Skripsi ini diajukan oleh : 
Nama  :   Rison Ardiningcahyo 
NIM  :   5201407007 
Program Studi  :   Pendidikan Teknik Mesin S1 
Judul : “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams-
Achievement Divisions (STAD) Pada Mata Pelajaran 
Pengetahuan Dasar Otomotif Kelas X Teknik Kendaraan 
Ringan SMK Syafi’i Akrom Pekalongan” 

Telah dipertahankan di depan penguji dan diterima sebagai persyaratan 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Teknik 
Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. 

 
Panitia Ujian, 

Ketua : Drs. Wirawan Sumbodo, M.T. ( ............................... ) 
  NIP. 19660105 199002 1 002 
 
Sekretaris  : Wahyudi, S.Pd. M.Eng. ( ............................... ) 
  NIP. 19800319 200501 1 001 

 
Dewan Penguji, 

Pembimbing I : Drs. Agus Suharmanto, M.Pd. ( ............................... ) 
  NIP. 19541116 198403 1 001 
 
Pembimbing II : Drs. Karsono, M.Pd. ( ............................... ) 
  NIP. 19500706 197501 1 001 
 
Penguji Utama : Prof. Dr. Samsudi, M.Pd. ( ............................... ) 
  NIP. 19600808 198702 1 001 
 
Penguji pendamping I : Drs. Agus Suharmanto, M.Pd. ( ............................... ) 
  NIP. 19541116 198403 1 001 
 
Penguji pendamping II  : Drs. Karsono, M.Pd. ( ............................... ) 
  NIP. 19500706 197501 1 001 
Ditetapkan di Semarang, 
Tanggal :............................ 
Mengesahkan 

Dekan Fakulkas Teknik 
 
 
 

Drs. Abdurrahman, M.Pd. 
NIP. 19600903 198503 1 002 

  



iii 
 

iii 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto 

 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu  

telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 

yang lain. 

 Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. 

 Bersyukurlah, karena dengan bersyukur maka kita akan mendapatkan yang 

jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. 

 

Persembahan 

Saya persembahkan skripsi ini untuk : 

1. Untuk Bapak dan Ibu atas doa‐doanya dan bimbingannya.  

2. Untuk adikku Rifan Ardiningtomo, dia salah satu alasanku 

untuk tetap berjuang sampai saat ini, aku ingin menjadi 

contoh yang baik baginya. 

3. Untuk Novi Kurniawati, seseorang yang mampu mengisi dan 

mewarnai hatiku, yang tak henti-hentinya memberikanku 

semangat dan harapan. 

4. Untuk sahabat-sahabat terbaikku Mbak Niko Apriliyati, 

Abdul Rozak, Casudi, Ardistya Ratna Yuniaji, Rifki Atmaja, 

dan Adi Priadi yang telah membantu dan memberi 

dorongannya. 

  



iv 
 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya 

yang telah diberikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan Skripsi 

yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD) 

pada Mata Pelajaran Pengetahuan Dasar Otomotif Kelas X Teknik Kendaraan 

Ringan SMK Syafi’i Akrom Pekalongan”. 

Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dan 

dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si. Rektor Universitas Negeri Semarang. 

2. Drs. Abdurrahman, M.Pd., selaku dekan Fakultas Teknik 

3. Drs. Wirawan Sumbodo, M.T., selaku ketua jurusan Teknik Mesin 

4. Drs. Agus Suharmanto, M.Pd., selaku pembimbing 1 

5. Drs. Karsono, M.Pd., pembimbing 2 

6. Kepala SMK Syafi’i Akrom 

7. Ka Sie Pengajaran dan guru pengampu 

8. Bapak dan Ibu yang senantiasa mendo’akan dan memberikan dukungan bauk 

secara moral maupun spiritual. 

9. Adikku, Rifan Ardiningtomo yang menjadi salah satu alasan untuk tetap 

berjuang sampai saat ini. 

10. Novi Kurniawati yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan harapan. 



v 
 

v 
 

11. Sahabat-sahabat terbaikku Mbak Niko Apriliyati, Abdul Rozak, Casudi, 

Ardistya Ratna Yuniaji, Rifki Atmaja, dan Adi Priadi yang telah membantu 

dan memberi dorongannya. 

12. Teman-teman senasib dan seperjuangan yang selalu mendorong, mendukung 

dan membantu dengan do’a. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu 

penulis sangat mengahrapkan kritik dan saran dari semua pihak demi 

kesempurnaan skripsi ini dan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

untuk menembah pengetahuan bagi pembaca dan menggugah semangat pembaca 

untuk melakukan eksperimen dan penelitian yang lain demi terwujudnya 

pendidikan yang bermutu. 

 

Semarang,    Oktober 2011 

 

 

Penulis 

  



vi 
 

vi 
 

ABSTRAK 
 
 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAMS-

ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) PADA MATA PELAJARAN 
PENGETAHUAN DASAR OTOMOTIF KELAS X TEKNIK KENDARAAN 

RINGAN SMK SYAFI’I AKROM PEKALONGAN 
 

Rison Ardiningcahyo 
Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang 
 

 
Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SMK Syafi’i Akrom, 

nilai capaian yang diperoleh siswa kelas TKR masih kurang maksimal. Banyak 
siswa yang belum dapat mencapai KKM yang ditentukan. Peneliti berharap 
dengan penggunan model pembelajaran kooperatif tipe STAD tersebut dapat 
bermanfaat untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas tersebut.  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar peningkatan hasil belajar 
siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Tujuan 
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil 
belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Penelitian ini menerapkan metode STAD. Terdiri dari lima komponen 
utama yaitu presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual dan rekognisi 
tim. 

Metode penelitiannya menggunakan metode eksperimen semu. Desain 
Penelitian yang digunakan adalah eksperimen jenis control group pre test-post 
test. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Teknik Kendaraan Ringan 
SMK Syafi’i Akrom. 

hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil post test pada kelas eksperimen 
dengan metode STAD dapat mencapai nilai rata-rata kelas yang lebih tinggi 
daripada hasil post test pada kelas kontrol dengan metode ekspositori. 

Simpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran pengetahuan dasar 
otomotif dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci : Hasil belajar, Kooperatif, STAD 
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ABSTRACT 
 
 

INCREASING STUDENT LEARNING RESULTS USING MODEL TYPE 
STUDENT LEARNING COOPERATIVE TEAMS-ACHIEVEMENT 

DIVISIONS (STAD) TO THE KNOWLEDGE OF EYE LESSON 
AUTOMOTIVE LIGHTWEIGHT VEHICLE ENGINEERING CLASS X 

SHAFI SMK AKROM PEKALONGAN 
 

Rison Ardiningcahyo 
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering 

State University of Semarang 
 

Based on the results of preliminary observations are made in Akrom Shafi 
SMK, the achievements obtained by students in grade TKR is still less than the 
maximum. Many students have not been able to achieve the specified KKM. 
Researchers hope the use of model type STAD cooperative learning can be useful 
to improve student achievement in the class. Problems in this study is how much 
the increase student learning outcomes using the model type STAD cooperative 
learning. The purpose of this study was to determine how large an increase in 
student learning outcomes using the model type STAD cooperative learning. 

This study applied the method STAD. Consists of five main components 
namely a class presentation, team, quizzes, scores of individual progress and team 
recognition. 

Research methods using quasi-experimental method. The study design 
used was an experiment sort of control group pre test-post test. Subjects in this 
study is the class X Lightweight Vehicle Engineering Akrom Shafi SMK. 
results showed that the post test results on the experimental class with the STAD 
method can achieve an average value of a higher grade than the post test results on 
the control class with the expository method. 

The conclusions of this study is learning to apply basic knowledge of 
automotive model type STAD cooperative learning can improve student learning 
outcomes. 

 
Key words: learning result, Cooperative, STAD 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Proses pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari input, proses 

dan output. Input merupakan peserta didik yang akan melaksanakan aktivitas 

belajar, proses merupakan kegiatan dari belajar mengajar sedangkan output 

merupakan hasil dari proses yang dilaksanakan. Dari pelaksanaan proses 

pendidikan tersebut diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing yang tinggi untuk menghadapi persaingan di era 

globalisasi dewasa ini. 

Terkait dengan dunia pendidikan, untuk menciptakan manusia yang 

berkualitas dan berprestasi tinggi maka siswa harus memiliki strategi dan prestasi 

belajar yang baik. Strategi yang dimaksudkan adalah cara-cara belajar yang 

dilakukan siswa agar prestasi yang diperoleh dapat sesuai dengan apa yang dicita-

citakan. 

SMK Syafi’i Akrom tergolong sebuah sekolah yang baru di Kota 

Pekalongan, baru berdiri sekitar tahun 2004 silam. SMK Syafi’i Akrom 

merupakan SMK swasta yang terletak di desa Jenggot, kecamatan Pekalongan 

Selatan, Kota Pekalongan. Pada SMK tersebut terdapat tiga program keahlian 

yaitu Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, Progam Keahlian 

Teknik Otomotif dan Program Keahlian Tata Busana. Keberadaan SMK sangatlah 

penting di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dari hasil survei pada sekolah 

1 
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tersebut setidaknya setiap tahun mengalami peningkatan jumlah siswa 

baru yang mendaftar. Oleh sebab itu peningkatan hasil belajar di setiap mata 

pelajaran tentunya juga selalu dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswanya. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di sekolah tersebut, nilai 

capaian (dalam hal ini nilai ulangan harian pada tiap kompetensi dasar) yang 

diperoleh siswa pada tiap ulangan harian masih kurang maksimal. Banyak siswa 

yang belum dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang 

ditentukan. 

 

Tabel 1 

Daftar nilai ulangan harian siswa TKR 1 dan 2 SMK Syafi’i Akrom 

Pada mata pelajaran pengetahuan dasar otomotif semester gasal 

Tahun pelajaran 2009/2010 

Kelas Kompetensi Dasar 

Nilai Rata-

Rata 

Ulangan 

harian 

X TKR 1 

Pengukuran dan penggunaan alat ukur 68,75 

proses-proses mesin konversi energi 65,57 

gambar teknik 71,56 

Penggunaan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja 72,01 

X TKR 2 

Pengukuran dan penggunaan alat ukur 69,73 

proses-proses mesin konversi energi 65,88 

gambar teknik 71,11 

Penggunaan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja 71,48 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, diduga masalah utama penyebab 

nilai capaian kurang tersebut adalah karena siswa tidak menemukan cara yang 
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tepat dalam hal pemecahan masalah belajar. Pemecahan masalah belajar 

merupakan  sebuah pendekatan yang dilakukan agar siswa mampu menyerap 

materi pelajaran secara optimal. Jika seorang siswa mampu memecahkan masalah 

belajarnya dengan baik maka hasil belajarnya akan baik, yang juga berdampak 

pada nilai capaian yang juga akan baik. 

 Dalam hal ini,  peneliti melakukan penelitiannya pada kompetensi dengan 

cara mengambil salah satu kompetensi dasar saja yaitu pengukuran dan 

penggunaan, hal itu diputuskan mengingat keterbatasan waktu dari peneliti dan 

sekolah yang diteliti. Pengambilan salah satu kompetensi dasar tersebut dirasa 

sudah dapat mewakili ketiga kompetensi dasar yang lain. 

Metode pembelajaran Student Teams-Achievement Divisions (STAD) 

merupakan suatu Tipe Model pembelajaran yang melibatkan lebih banyak siswa 

dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek 

pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut sebagai gantinya mengajukan 

pertanyaan kepada seluruh kelas. Metode pembelajaran ini dapat diterapkan dalam 

pelajaran sehari-hari pada pokok bahasan manapun, contohnya pada SMK yang 

lebih cenderung menggunakan Model pembelajaran kooperatif. 

Peneliti berharap dengan penggunan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD tersebut dapat bermanfaat untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di 

SMK Syafi’i Akrom Kota Pekalongan, khususnya pada kelas otomotif. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul “Peningkatan 

Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Student Teams-Achievement Divisions (STAD) Pada Mata Pelajaran Pengetahuan 

Dasar Otomotif Kelas X Teknik Kendaraan Ringan SMK Syafi’i Akrom Kota 

Pekalongan”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

Seberapa besar Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD) 

Pada Mata Pelajaran Pengetahuan Dasar Otomotif Kelas X Teknik Kendaraan 

Ringan SMK Syafi’i Akrom Kota Pekalongan ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

Untuk mengetahui seberapa besar Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dengan 

Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams-Achievement 

Divisions (STAD) Pada Mata Pelajaran Pengetahuan Dasar Otomotif Kelas X 

Teknik Kendaraan Ringan SMK Syafi’i Akrom Kota Pekalongan. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi siswa 

a. Memberi kesempatan pada siswa untuk menunjukkan kemampuan 

masing-masing dalam memecahkan masalah pada mata pelajaran 

Pengetahuan Dasar Otomotif . 

b. Meningkatkan kerjasama siswa dalam kelompok. 

c. Meningkatkan kemampuan siswa dalam bersosialisasi. 

d. Melatih siswa untuk lebih berani mengemukakan pendapat. 

 

2. Bagi Guru 

a. Memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran di dalam kelas. 

b. Memberi motivasi kepada guru untuk lebih meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

c. Memberikan salah satu alternatif metode pembelajaran dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

3. Bagi Sekolah 

a. Untuk menambah literatur metode belajar serta pustaka bagi sekolah untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswanya. 

b. Memberikan masukan bagi sekolah dalam rangka pengembangan kualitas 

pengajaran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Belajar 

Belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku manusia dari yang 

kurang baik menjadi lebih baik. Belajar mencakup segala sesuatu yang dipikirkan 

dan dikerjakan. Belajar juga memegang peranan penting dalam perkembangan, 

kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian dan bahkan persepsi atau pola 

pikir manusia. 

 

2. Pembelajaran 

Pembelajaran atau instruction adalah seperangkat peristiwa yang 

mempengaruhi si belajar sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan dalam 

berinteraksi berikutnya dengan lingkungan. Pembelajaran merupakan suatu 

kumpulan proses yang bersifat individual, yang merubah stimuli dari lingkungan 

seseorang kedalam sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan 

adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang (Sugandi, 2004:10) 

 

3. Pembelajaran Koperatif 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah pembelajaran 

bersama-sama dalam suatu kelompok dengan jumlah tiga sampai lima orang, para 

anggotanya saling bekerja sama dan membantu dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru. Pembelajaran koopreatif menyangkut empat prinsip dasar, yaitu 

menyelesaikan suatu tugas/mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. 

Tiap individu memiliki tanggung jawab terhadap kelompoknya, pembelajaran 
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kooperatif menekankan pada kehadiran teman sebaya, interaksi antar sesama 

sebagai sebuah tim dalam menyelesaikan atau membahas suatu masalah atau 

tugas. 

Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode 

pengajarana dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. Dalam 

kelas siswa diharapkan saling membantu, saling mendiskusikan dan 

berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan 

menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. (Robert E. Slavin, 

2005:4) 

Pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri: 

a. Untuk memuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara 

bekerja sama. 

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan 

rendah. 

c. Jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang heterogen ras, suku, budaya, dan 

jenis kelamin, maka diupayakan agar tiap kelompok terdapat keheterogenan 

tersebut. 

d. Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan. 

 

Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

a. Hasil belajar akademik, yaitu untuk meningkatkan kinerja siswa dalm tugas-

tugas akademik. Pembelajaran model ini dianggap unggul dalam membantu 

siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit. 

b. Penerimaan terhadap keragaman, yaitu agar siswa menerima teman-temannya 

yang mempunyai berbagai macam latar belakang. 
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c. Pengembangan keterampilan social, yaitu untuk mengembangkan 

keterampilan social siswa diantaranya: berbagi tugas, aktif bertanya, 

menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau 

mengungkapkan ide, dan bekerja dalam kelompok. 

Tabel 2 

Fase-fase Model Pembelajaran Kooperatif 

Fase Indikator Aktivitas Guru 

1 

Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang 

ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa 

2 
Menyajikan 

informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 

jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan 

3 

Mengorganisasika

n siswa ke dalam 

kelompok-

kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi efisien 

4 

Membimbing 

kelompok bekerja 

dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 

pada saat mengerjakan tugas 

5 Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya 

6 
Memberikan 

penghargaan 

Guru mencari cara untuk menghargai upaya atau 

hasil belajar siswa baik individu maupun kelompok. 
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Pelaksanaan Pembelajaran Kooperatif di Kelas 

Yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan model pembelajaran 

kooperatif di kelas, diantaranya: 

a. pilih pendekatan apa yang akan digunakan, misal STAD, STAD, Investigasi 

Kelompok, dll. 

b. Pilih materi yang sesuai untuk model ini. 

c. mempersiapkan kelompok yang heterogen. 

d. menyiapkan LKS atau panduan belajar siswa. 

e. merencanakan waktu, tempat duduk yang akan digunakan. 

(http://muhfida.com/model-pembelajaran-kooperatif/) 

 

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

STAD (Student Teams Achievement Divisions) merupakan salah satu 

metode pembelajaran kooperatif yang paling sederhaha, dan merupakan model 

pembelajaran yang paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru 

menggunakan pendekatan kooperatif. STAD terdiri dari lima komponen utama 

yaitu presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual dan rekognisi tim. 

(Robert E. Slavin, 2005:143)  

Dengan pemilihan metode yang tepat dan menarik bagi siswa, seperti 

halnya pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat memaksimalkan proses 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

a. Presentasi kelas 

Materi dalam STAD pertama-tama diperkenalkan dalam presentasi di 

dalam kelas. Ini merupakan pengajaran langsung seperti yang sering kali 

dilakukan atau diskusi pelajaran yang dipimpin guru, tetapi bisa juga dimasukkan 
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presentasi audio visual. Bedanya presentasi kelas biasa hanyalah bahwa presentasi 

tersebut haruslah benar-benar berfokus pada unit STAD. Dengan cara ini, para 

siswa akan menyadari bahwa mereka harus benar-benar memberi perhatian penuh 

selama presentasi kelas, karena dengan demikian akan membantu mereka 

mengerjakan kuis-kuis, dan skor kuis mereka menentukan skor tim mereka.  

 

b. Tim 

Tim adalah fitur yang paling penting dalam STAD. Tim terdiri dari empat 

atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja 

akademik, jenis kelamin, ras dan etnisitas. Fungsi utama dari tim adalah 

memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, dan lebih khususnya 

lagi adalah untuk mempersiapkan anggotanya untuk  bisa mengerjakan kuis 

dengan baik. Setelah guru menyampaikan materi, tim berkumpul untuk 

mempelajari lembar kegiatan atau materi lainnya. Yang paling sering terjadi 

adalah pembelajaran itu melibatkan pembahasan permasalahan bersama, 

membandingkan jawaban dan mengoreksi tiap kesalahan pemahaman apabila 

anggota tim ada yang membuat kesalahan. 

Pada tiap poinnya, yang ditekankan adalah membuat anggota tim 

melakukan yang terbaik untuk tim, dan tim juga harus melakukan yang terbaik 

untuk membantu tiap anggotanya. Tim ini memberikan dukungan kelompok bagi 

kinerja akademik penting dalam pembelajaran dan itu adalah untuk memberikan 

perhatian dan respek yang saling menguntungkan antar anggota kelompik atau 

tim.  

 

c. Kuis 
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Setelah sekitar satu atau dua periode setelah guru memberikan presentasi 

dan sekitar satu atau dua periode setelah praktik tim, para siswa akan mengerjakan 

kuis individual. Para siswa tidak diperbolehkan untuk saling membantu dalam 

mengerjakan kuis. Sehingga, tiap siswa bertanggung jawab secara indiviul untuk 

memahami materinya. Ketika kuis sudah dibagikan kepada siswa, berikan waktu 

yang sesuai pada siswa untuk menyelesaikannya. Jangan biarkan siswa 

mengerjakan kuis tersebut. 
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d. Skor Kemajuan Individual 

Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk memberikan 

kepada setiap siswa tujuan kinerja yang akan dicapai apabila mereka bekerja lebih 

giat dan memberikan kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Tiap siswa 

dapat memberikan kontribusi poin yang maksimal kepada timnya dalam sistem 

skor ini, tetapi tak ada siswa yang dapat melakukannya tanpa memberikan usaha 

mereka yang terbaik. Tiap siswa diberikan skor awal yang diperoleh dari rata-rata 

kinerja siswa tersebut sebelumnya dalam mengerjakan kuis yang sama. Siswa 

selanjutnya akan mengumpulkan poin untuk tim mereka berdasarkan tingkat  

kenaikan skor kuis mereka dibandingkan dengan skor awal mereka. 

Skor kemajuan individual harus segera dihitung setelah siswa selesai 

mengerjakan kuis. Berikan penghargaan kepada siswa dan tim yang memiliki skor 

tertinggi. Jika memungkinkan umumkan skor tim setelah siswa selesai 

mengerjakan kuis dan nilai sudah dihitung. 

 

e. Rekognisi Tim 

Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain 

apabila skor-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Skor tim siswa dapat juga 

digunakan untuk menentukan dua puluh persen peringkat mereka.  
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PROSES JALANNYA KEGIATAN PADA STAD 

 

PERSIAPAN 

1) Materi 

Materi pada STAD sama saja dengan materi pada model pembelajaran 

lain, dalam hal ini ekspositori atau cukup dengan membuat sebuah lembar 

kegiatan, sebuah lembar jawaban, dan sebuah kuis untuk setiap unit yang 

direncanakan sebagai materi pengajaran. 

 

2) Membagi siswa pada kedalam tim 

Tim pada STAD mewakili seluruh bagian dalam kelas. Didalam kelas 

terdiri dari berbagai macam keadaan siswa yang heterogen, sehingga tim yang 

dibentuk juga harus dalam keadaan heterogen pula. Dalam satu tim seharusnya 

terdiri dari siswa berprestasi tinggi, siswa berprestasi rendah, dan juga siswa 

berprestasi sedang. Pemilihan anggota tim ditentukan oleh guru, siswa tidak 

diperkenankan memilih anggotanya sendiri dalam satu tim. 

 

PEMBUKAAN 

1) Sampaikan pada siswa apa yang akan mereka pelajari dan mengapa hal itu 

penting. 

2) Tumbuhkan rasa ingin tahu para siswa dengan cara penyampaian yang 

berhubungan dengan kehidupan nyata. 

3) Buat siswa bekerja dalam tim mereka untuk menemukan konsep-konsep, atau 

untuk membangkitkan minat persyaratan terhadap pelajaran. 

 

PENGEMBANGAN 
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1) Tetaplah selalu pada hal-hal yang ingin dipelajari siswa 

2) Fokus pada sistem pemahaman bukan penghafalan. 

3) Demonstrasikan secara aktip konsep-konsep atau skil-skil, dengan 

menggunakan alat bantu visual, cara-cara cerdik, dan contoh yang banyak. 

4) Nilai siswa sesering mungkin, misalnya dengan memberi pertanyaan secara 

lisan untuk memantau perkembangan siswa 

5) Berpindah pada konsep selanjutnya ketika siswa telah memahami gagasan 

utama suatu konsep yang telah disampaikan. 

6) Kurangi sikap guru menang sendiri dan kegiatan terfokus pada guru. 

 

PEDOMAN PELAKSANAAN 

1) Buat para siswa agar mengerjakan tiap persoalan dan selalu mempersiapkan 

jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

2) Panggil siswa secara acak agar siswa selalu mempersiapkan diri mereka untuk 

menjawab. 

3) Jangan memberikan tugas kelas yang memakan waktu lama. Buat agar para 

siswa mengerjakan satu atau dua permasalahan, lalu berikan umpan balik 

kepada mereka. 
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BELAJAR TIM 

Selama masa belajar tim, tugas para anggota tim adalah menguasai materi 

yang diberikan di dalam kelas dan membantu teman sekelasnya untuk menguasai 

materi tersebut. 

Para siswa mempunyai lembar kegiatan dan lembar jawaban yang dapat 

mereka gunakan untuk melatih kemampuan selama pengajaran dan untuk menilai 

diri mereka sendiri dan teman sekelasnya. Hanya dua kopian dari lembar kegiatan 

dan lembar jawaban yang diberikan kepada tiap-tiap tim. Ini akan mendorong 

teman satu tim untuk bekerja sama, tetapi bila ada siswa yang ingin memiliki 

kopian tersendiri dapat pula disediakan untuknya. 

Pada awal pertemuan harus dijelaskan apa arti sebuah tim dan tugas-tugas 

dari anggota tim, diantaranya: 

1) Para siswa mempuyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa teman satu 

tim mereka telah mempelajari materinya. 

2) Tidak ada yang boleh berhenti belajar sampai semua anggota tim menguasai 

pelajaran tersebut. 

3) Meminta bantuan kepada teman dalam satu tim sebelum bertanya kepada 

guru. 

4) Teman dalam satu tim boleh saling berbicara dan berbincang, tetapi dengan 

suara pelan agar tidak mengganggu tim yang lain. 
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MENGUBAH TIM 

Tiap pertemuan sebaiknya dilakukan perubahan anggota tim. Hal ini 

penting karena: 

1) Melatih sikap sosial antar siswa 

2) Memberi kesempatan bagi siswa yang belum menguasai materi untuk dapat 

mengeksplorasi materi 

3) Dengan saling bertukar anggota, maka akan lebih banyak persebaran materi 

dan pengayaan. Jadi wawasan siswa menjadi lebih berkembang. 

 

 

5. Mata Pelajaran Pengetahuan Dasar Otomotif 

Mata pelajaran pengetahuan dasar otomotif merupakan mata pelajaran 

yang menjadi dasar bagi siswa di kelas teknik kendaraan ringan, sesuai dengan  

Kurikulum yang sedang berlaku yaitu KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan). 

Pada penelitian ini peneliti mengambil standar kompetensi menggunakan 

alat-alat ukur. Standar kompetensi ini berisi tentang pengenalan alat ukur dan 

pengukuran. Materi pada standar kompetensi menggunakan alat-alat ukur terdiri 

dari 5 kompetensi dasar, yaitu: 

1) Mengidentifikasi Alat-alat Ukur 

2) Menggunakan Alat-alat Ukur mekanik 

3) Menggunakan Alat-alat Ukur Pneumatik 

4) Menggunakan Alat-alat Ukur Elektrik/elektronik 

5) Merawat Alat-alat Ukur 
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Setiap kompetensi dasar terdiri dari beberapa indikator. Keterangan 

selengkapnya tentang indikator-indikator pada kompetensi dasar tersebut dapat 

dilihat pada lampiran. 

 

a. Alat-alat ukur 

Alat ukur (measuring tool) merupakan suatu alat untuk mengetahui 

besaran baik itu besaran, ukuran atau dimensi dan kondisi fisik suatu komponen. 

Sacara umum alat ukur yang sering digunakan terdiri atas alat ukur mekanik dan 

alat ukur listrik. 

1) Alat Ukur Mekanik 

Alat ukur mekanik adalah alat ukur yang biasanya digunakan untuk 

mengetahui ukuran atau dimensi dan kondisi fisik suatu komponen seperti 

panjang, lebar, tinggi, kerataan, dan sebagainya. Dalam penggunaannya 

pembacaan hasil pengukuran dengan alat ukur mekanik dapat langsung dibaca 

pada skala alat ukurnya atau dengan bantuan alat ukur lain yang memiliki skala 

ukur. Adapun alat ukur mekanik diantaranya adalah: 
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a) Mistar Baja 

Mistar baja digunakan di bengkel untuk panjang, lebar atau tebal suatu 

benda. Mistar baja juga bisa dipakai menggantikan straight edge untuk memeriksa 

kerataan, misalnya kerataan kepala silindermotor/mobil. Permukaan dan bagian 

sisi rata mistar baja terdapat guratan-guratan sebagai sisi ukur.  

 

 

Gambar 1 

Mistar Baja 

 

Untuk ukuran metrik : 1 cm dibagi dalam 10 bagian atau 20 bagian yang 

sama, sedangkanpada ukuran inchi/ dim, 1 inchi dibagi menjadi 16 atau 32 bagian 

sehingga berjarak 1/8”, 1/16”, 1/32”. Selain mistar baja, di bengkel juga sering 

digunakan mistar gulung untuk mengukur bagian yang cembung, menyudut, 

cekung dan benda-benda yang panjang dan tak bisa diukur dengan mistar baja.    

 

b) Straight Edge 

Straight edge merupakan alat ukur untuk mengukur kerataan atau 

kebengkokan permukaan dari suatu komponen. Bentuk straight edge tampak 

seperti mistar baja, tetapi tidak terdapat skala ukuran pada permukaannya serta 

lebih tebal. Dalam bidang otomotif, straight edge digunakan misalnya untuk 

mengukur kerataan permukaan blok silinder dan kepala silinder sepeda motor atau 
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mobil. Untuk mengetahui kerataan dan keausan dari plat penekan, masukkan 

feeler gauge ukuran tertentu di antara permukaan plat dan straight edge. 

 

c) Kunci Momen 

Kunci momen (torgue wrench) digunakan untuk mengukur gaya punter 

pada baut dan mur agar mencapai momen kekencangan tertentu. Jenis kunci 

momen yang ada terdiri atas model deflecting beam (batang jarum), model dial 

indicator, dan model setting micrometer. Kunci momen model deflecting beam, 

menunjukkan besar ukuran momen kekencangan oleh sebuah batang penunjuk. 

Batang oenunjuk akan bergerak dan menunjuk pada skala tertentu seiring dengan 

besarnya momen pengencangan yang dilakukan.  

 

Gambar 2 

Kunci momen 

 

Pada model lain, momen kekencangan yang diinginkan dapat diatur 

dengan cara menyetel ukuran kekencangan (setting micrometer) pada tangkai 

kunci momen. Kunci shock dengan ukuran tertentu mengencangkan baut atau 

mur.  
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Agar kunci momen dapat digunakan sesuai fungsinya, pada tahap awal 

pengerasan sebuah baut atau mur gunakanlah kunci biasa seperti kunci ring, pas 

atau shock. Kunci momen hanya dipakai pada pengerasan akhir serta mengetahui 

besarnya momen kekencangan yang diharapkan sesuai spesifikasi kekencangan 

baut atau mur. Contoh penggunaan kunci momen misalnya pada penyetelan baut 

kepala silinder dan baut-baut pada unit differensial (pada mobil). Penyetelan 

momen kekencangan baut/mur yang baik dilakukan secara bertahap sampai 

diperoleh momen kekencangan yang sesuai. 

Cara menggunakan kunci momen adalah kepala kunci momen ditahan agar 

kunci shock tetap pada posisi yang benar sambil menarik gagang kunci momen 

searah jarum jam.  

Setiap kunci momemn memiliki momen maksimum (maximum torque), 

yang merupakan batas tertinggi kekencangan yang dapat diukur oleh kunci 

momen. Agar penggunaannya sesuai dengan fungsinya dan supaya alat ini tetap 

awet, gunakan kunci momen dengan ukuran kekencangan di bawah batas 

maksimum momen kekencangannya. Untuk ukuran kekencangan baut atau mur 

yang lebih besar, mekanik dapat menggunakan kunci momen lain dengan momen 

maksimum lebih besar. 

 

d) Dial Indicator 

Dial indikator digunakan untuk mengukur atau memeriksa karataan, 

kesejajaran, kebundaran, kehalusan, kebengkokan, kelurusan, dan ketirusan dari 

suatu benda. Dial indicator dapat melakukan pengukuran dengan ketelitian hingga 

mencapai 0,0005 mm.  
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Gambar 3 

Dial indikator 

 

Konstruksi sebuah alat dial indikator seperti terlihat pada gambar di atas, 

terdiri atas jam ukur (dial gauge) yang di lengkapi dengan alat penopang seperti 

blok alas magnet, batang penyangga, penjepit, dan baut penjepit. Skala dan ring 

dial indikator dapat berputar ke angka 0 agar lurus dengan penunjuk. Penghitung 

putaran ukur jam berfungsi menghitung jumlah putaran penunjuk. Ukuran yang 

dapat dibaca oleh sebuah dial indikator ditentukan oleh besar garis tengahnya, 

kemampuan putaran, dan jarak pembagian garis ukuran. Pada dial indikator jarak 

garis ukurannya berbeda-beda seperti 0,0005mm, 0,002mm, dan 0,001mm. 
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Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan dial indicator adalah 

keadaan permukaan benda yang akan diukur harus bersih, posisi spindel dial 

(ujung peraba) tegak lurus pada permukaan komponen yang diperiksa, dan metode 

pengukuran yang digunakan. 

Adapun metode pengukuran yang digunakan dial indikator adalah sebagai 

berikut: 

 benda kerja yang dipindahkan, dial indikator tetap pada posisi diam. 

 Dial indikator yang dipindahkan, benda kerja tetap pada posisi diam. 

 Benda kerja diputar, dial indikator tetap pada posisi diam. 

 

e) Cylinder Bore Gauge 

Cylinder bore gauge termasuk dalam jenis alat ukur yang menggunakan 

jam ukur (dial gauge). Dalam pengukuran komponen-komponen otomotif, alat ini 

biasanya digunakan untuk mengukur diameter silinder dan komponen lain secara 

teliti. Diameter daerah pengukuran yang dapat dijangkau oleh cylinder bore gauge 

berkisar antara 50 mm sampai dengan 300 mm. 
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Gambar 4 

Cylinder Bore Gauge 

 

Seperti terlihat pada gambar di atas konstruksi alat ini terdiri dari sebuah 

jam ukur dan pada ujung lain terdapar runcing pengukur (measuring point). 

Adapun komponen lain adalah cincin pengganti (replacement washer) dan batang 

pengganti (replacement rod). Kedua kompenen ini baik cincin pengganti maupun 

batang pengganti tealah memiliki spesifikasi ukuran tertentu. Oleh karana itu, 

kejelian dalam memilih spesifikasi ukuran kedua komponen ini sangat membantu 

dan mempermudah kita dalam melakukan pengukuran itu sendiri. 

Contoh penggunaan cylinder bore gauge adalah dalam pengukuran 

diameter silinder. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengukur 
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diameter silinder dengan jangka sorong (vernier caliper) untuk mengetahui ukuran 

dari silinder dan untuk pemilihan spesifikasi cincin pengganti dan batang 

pengganti. Selanjutnya, lihat angka di belakang koma jangka sorong apakah lebih 

besar atau lebih kecil dari 0,5 mm. Misalnya setelah dilakukan pengukuran hasil 

akhir pengukurannya diketahui diameter silinder adalah 52,86 mm, maka pilihan 

untuk batang pengganti adalah spesifikasi 50 mm, sedangkan cincin pengganti 

adalah 3 mm. Bila hasil pengukuran dengan jangka sorong dalam pengukuran ini 

adalah 52,22 mm maka alternative pilihan batang pengganti adalah ukuran 50 mm 

dan cincin pengganti 2 mm. 

Tetapi, bila setelah pemilihan hasil pengukuran pertama dari cincin 

pengganti 3 mm dan batang pengganti 50 mm, maka langkah selanjutnya adalah 

kalibrasi cylinder bore gauge dengan menggunakan micrometer luar (outside 

micrometer). Caranya adalah micrometer luar diset pada ukuran 52,86 mm. 

Tempatkan batang pengganti dan runcing pengukur ke dalam micrometer luar 

tersebut dan dial gauge alat ini diset pada nol ke jarum penunjukannya.  

Seperti terlihat pada gambar di atas, cylinder bore gauge dimasukkan ke 

dalam silinder yang hendak di ukur, gerakkan cylinder bore gauge secara 

perlahan-lahan sampai diperoleh hasil angka pengukuran terkecil. Misalnya 

diperoleh angka pengukuran terkecil 0,03 mm, hal ini berarti diameter silinder 

yang diukur tersebut 0,03 lebih kecil dari 52,86 mm. Dengan demikian, hasil 

pengukuran adalah 52,83 mm (52,86 – 0,03 mm). 

 

f) Feeler Gauge 

Feeler gauge atau lidah ukur sering dipakai untuk mengukur celah yang 

sulit dijangkau oleh alat ukur lainnya, misalnya celah katup, celah bantalan, celah 

samping ring piston, dsb. Feeler gauge sering juga disebut dengan thicknes gauge. 
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Alat ini terdiri dari beberapa lembaran baja tipis yang memiliki presisi ukuran 

sampai 0,01 mm. Umumnya thicknes gauge memiliki ketebalan antara 0,03 mm 

sampai 1,00 mm. 

 

Gambar 5 

Feeler Gauge 

 

Cara menggunaka feeler gauge sangat mudah, yaitu dengan menyisipkan 

bilah atau lembar feeler gauge ukuran tertentu di antara dua komponen yang akan 

diukur. Bila feeler gauge terasa mudah masuk dan keluar, hal tersebut 

menunjukkan bahwa ukuran celah tersebut masih belum sesuai. 

Gantilah ukuran feeler gauge dengan lembaran yang berbeda hingga 

dirasakan ukuran adanya hambatan berupa gesekan antara lembar feeler gauge 

dengan sisi komponen yang diukur saat ditarik keluar. Ukuran tebal feeler gauge 

sama dengan besar celah di antara dua komponen tersebut.     

 

g) Screw Picth Gauge 
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Merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jarak ulir baut. Sama 

seperti feeler gauge, satu set alat ini terdiri dari beberapa bilah dengan bentuk 

yang berbeda. Ukuran setiap bilah tercantm pada tiap bilahnya.  

 

Gambar 6 

Screw Picth Gauge 

h) Hidrometer 

Hydrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis 

elektrolit dalam aki. Ketika aki digunakan untuk starter, lampu, dan sebagainya, 

terjadi reaksi pengosongan atau baterai mengeluarkan arus listrik yang 

menyebabkan asam sulfat (H2So4) sedikit demi sedikit berubah menjadi H2O. 

Akibatnya berat jenis turun karena konsentrasi elektrolitnya berkurang. Bentuk 

sebuah hidrometer lengkap dengan pengukur aero dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini.  
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Gambar 7 

Hidrometer 

 

Untuk mengukur berat jenis baterai, masukkan hidrometer ke dalam sel 

baterai, lalu hisaplah elektrolit ke dalam tabung gelas hidrometer sampai 

pelampung tidak menyentuh tabung gelas. Bacalah hasil berat jenis elektorlit 

setinggi mata. 

Berat jenis elektrolit yang diijinkan untuk aki antara 1,220 – 1,229. bila 

aki dalam keadaan isi penuh, berat jenisnya harus 1,26 sampai 1,28 pada suhu 

20°C. Jika ditemukan berat jenis elektrolit dari hasil pengukuran kurang dari 

1,220, maka hal yang perlu dilakukan adalah aki perlu diisi atau di-charge sampai 

penuh. Namun bila berat jenis aki melebihi batas maksimum atau di atas 1,290 

maka tambahkan air suling untuk menurunkan berat jenis aki sampai kondisi 

normal. 

 

i) Pengukur Tekanan kompresi (Compression Tester) 

Untuk mengukur tekanan kompresi piston digunakan Compression tester. 

Alat ini dibedakan menjadi pengukur tekanan kompresi untuk motor bensin dan 
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pengukur tekanan kompresi motor diesel. Manometer pada alat ini berfungsi 

untuk menunjukkan besar tekanan kompresi silinder ketika dilakukan pengukuran. 

Di dalam manometer terdapat jarum penunjuk dan skala tekanan kompresi 

dalam beberapa satuan ukuran. Prosedur pengukuran tekanan kompresi adalah 

sebagai berikut : 

 Lepaskan busi dari rumahnya, masukkan ujung slang compression tester pada 

rumah busi 

 Starter mesin beberapa saat sampai mesin berputar 200 rpm, lalu baca besar 

tekanan kompresi pada manometer 

 Tekanan kompresi yang rendah menunjukkan ring piston yang aus, kebocoran 

pada packing, dan penyetelan celah katup yang terlalu renggang. 

 

j) Busur Bilah 

Alat ini juga disebut pengukur sudut universal yang digunakan untuk 

mengukur sudut secara langsung dapat mengtahui hargannya. Derajat ketelitian 

yang dapat dicapai sampai 5 menit. Dan daerah ukurnya adalah 360 derajat. 
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Gambar 8 

Busur Bilah 

 

Alat ukur ini terdiri dari dua buah bilah ukur dan dua piringan yang 

berskala. Bilah satu melekat pada piringan ke satu yang berskala derajat yang 

biasa disebut dengan skala utama. Skala derajat ini melingkar pada tepi piringan 

360 derajat dengan angka skala dari 0°  lalu ke kanan dan ke kiri sampai 90° lalu 

dari 90° ini diteruskan ke kanan sampai 0° lagi. Bilah ke dua melekat pada 

piringan ke dua yang mempunyai skala nonius. Skala nonius ini juga ditulis ke 

kanan dan ke kiri yang masing-masing terdiri dari 23 skala utama lalu dibagi lagi 

menjadi 12 bagian skala nonius , sehingga tiap bagian dari skala nonius ini 

berharga 23/12= 1° 55’ ( satu derajat lima puluh lima menit ). Skala nonius ditulis 

kekanan dan kekiri sama banyaknya yaitu dari 0,15,30,45,60.  

 

2) Alat Ukur Elektrik 

Alat ukur listrik adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur besaran 

listrik seperti tegangan (V), Arus (I), tahanan (Ω) dan daya (W). alat ukur listrik 

yang biasa digunakan pada bengkel otomotif adalah multimeter/ Avometer 

(Ampere-Volt-Ohm meter).  

 

a) Ampreremeter 
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Gambar 9 

Amperemeter 

 

Amperemeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar arus 

listrik pada jaringan atau instalasi kelistrikan. Pemakaian amperemeter yang benar 

adalah dihubungkan secara seri dengan rangkaian yang hendak diukur arusnya. 

Tahanan dalam amperemeter sangat kecil sehingga apabila dihubungkan 

secara paralel pada pengukuran arus listrik akan terjadi hubungan singkat yang 

mengakibatkan rusaknya amperemeter. 

Sebagai contoh lihat gambar di atas, amperemeter, amperemeter akan 

digunakan untuk mengukur kuat arus aki sebuah sepeda motor. Tidak dibenarkan 

menghubungkan langsung terminal positif aki dengan salah satu kabel terminal 

amperemeter dan menghubungkan kabel terminal amperemeter lain dengan 

terminal negatif aki (dihubungkan secara paralel). Penyambungan secara langsung 

ini akan mengakibatkan terjadinya hubungan singkat yang menyebabkan 

kerusakan pada amperemeter. 

Jika hendak mengukur arus aki, terlebih dahulu harus memeriksa 

rangkaian listrik sepeda motor seperti sistem penerangan, klakson, dan sebagainya 

yang menggunakan aki sebagai sumber arus, baru kemudian dapat diukur arus 

baterai yang dipakai untuk sistem penerangan itu. Penggunaan amperemeter yang 
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benar adalah dengan menghubungkan terminal negatif amperemeter pada kabel 

arus positif aki. Kemudian hubungkan terminal positif amperemeter dengan kabel 

sistem penerangan. 

 

b) Voltmeter 

Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar tegangan 

listrik yang mengalir dalam sebuah rangkaian listrik pada sebuah sumber arus 

seperti aki, generator, alternator, dan sebagainya. 

Berbeda dengan amperemeter yang dihubungkan secara seri, penggunaan 

voltmeter dilakukan dengan menghubungkan secara paralel terhadap kedua ujung 

rangkaiannya. Terminal positif voltmeter dihubungkan dengan sumber arus listrik, 

sedangkan terminal negative dihubungkan dengan massa atau terminal negative.  

Untuk mengetahui besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian 

sistem penerangan maka prosedur pengukurannya dengan menghubungkan kabel 

terminal positif voltmeter pada kabel arus sistem penerangan. Sedangkan kabel 

negatif voltmeter dihubungkan dengan massa atau terminal negatif aki. 

 

c) Ohm-meter 

Ohmmeter adalah alat pengukur hambatan atau tahanan suatu komponen. 

Pengukuran hambatan ini dilakukan pada saat mesin mati, dalam keadaan tanpa 

arus listrik, atau sumber arus listriknya telah diputuskan.  

Pemakaian ohmmeter yang lama akan membuat baterainya menjadi lemah 

dan mengakibatkan pembacaan pengukuran menjadi tidak tepat. Sebab itu, ketika 

dipakai untuk mengukur tahanan suatu rangkaian komponen listrik atau lainnya, 

terlebih dahulu dilakukan kalibrasi ohmmeter. 
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Penggunaan ohmmeter untuk pemeriksaan tahanan system kelistrikan 

otomotif cukup banyak, seperti mengukur tahanan kabel tegangan tinggi, tahanan 

lilitan dalam alternator, tahanan resistor pada system pengapian konvensional 

(pada mbil), dsb. Misalnya pengukuran resistor pada koil pengapian. Selector 

tahanan alat ohmmeter diarahkan pada nilai tahanan yang sesuai, kemudian 

hubungkan terminal positif dan negative ohmmeter pada kedua ujung resistor. 

Bacalah nilai tahanan resistor hasil pengukuran dan sesuaikan dengan spesifikasi 

pabrik. 

  

Gambar 10 

Ohm Meter 

 

Multitester atau multimeter sering juga disebut AVO meter yang dimana 

AVO ini merupakan singkatan dari Ampere-Volt-Ohm. Avo meter adalah alat uku 

yang berfungsi untuk mengukur kuat arus listrik, tegangan dan tahanan rangkaian 

kelistrikan, dan hubungan singkat komponen system kelistrikan. Terdapat dua 

jenis multimeter, yaitu jenis digital yang penunjukan hasil pengukurannya 



33 
 

 
 

langsung dengan angka-angka, dan multimeter analog yang menggunakan jarum 

penunjuk sebagai penunjuk hasil pengukuran.  

 

Gambar 11 

Multitester 

 

Multimeter merupakan alat yang peka terhadap medan magnet. Dengan 

demikian, multimeter tidak boleh disimpan dalam suatu lapangan magnit yang 

kuat sebab dapat mengurasingi sensitivitas alat ukur. Baterai yang telah habis 

yang dibiarkan tinggal dalam alat multimeter dapat menyebabkan masuknya 

elektrolit ke dalam komponen sehingga menyebabkan kerusakan.  

Ketika hendak menggunakan multimeter terlebih dahulu selector 

diarahkan pada pilihan jenis pengukuran yang akan dilakukan misalnya tahanan 

(Ω), arus (A), voltase (V) dan sesuaikan dengan pilihan range nilai pengukuran 

tiap-tiap jenispengukuran misalnya 25 V, 50 V, 250 mA, X1 Ω, X10 Ω, lalu 

kalibrasi agar alat penunjukan ukuran hasil pengukuran dengan tepat. Selanjutnya 
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pembacaan hasil pengukuran pada skala ukur disesuaikan dengan pilihan 

pengukuran yang diarahkan selector.  

 

B. HIPOTESIS 

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ada peningkatan hasil belajar siswa belajar siswa setelah menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD) 

pada mata pelajaran Pengetahuan Dasar Otomotif Kelas X Teknik Kendaraan 

Ringan Smk Syafi’i Akrom Kota Pekalongan Tahun Pelajaran 2010 – 2011 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. LOKASI DAN SUBYEK PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Syafi’i Akrom, Kota Pekalongan, 

yang berlokasi di jalan Pelita 1, Perum Buaran Indah Pekalongan.  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Teknik Kendaraan 

Ringan SMK Syafi’i Akrom.   

 

B. PROSEDUR PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen, lebih 

tepatnya peneliti menggunakan metode eksperimen semu . Metode ini dengan 

sengaja mengusahakan timbulnya variabel-variabel dan selanjutnya dikontrol 

untuk dilihat pengaruhnya terhadap  hasil belajar. 

Dalam hal ini, peneliti memberikan perlakuan secara langsung kepada 

sampel penelitian yaitu dengan memberikan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Kooperatif  Tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD) 

pada kelas eksperimen, dan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

ekspositori pada kelas kontrol. Sehingga akan didapat peningkatan hasil belajar 

antara kedua jenis pembelajaran. 

Prosedur pelaksanaan metode eksperimen ini adalah sebagai berikut: 

1. Desain Eksperimen 

Desain Penelitian yang digunakan adalah desain eksperimen jenis 

control group pre test-post test. (Arikunto, 2010:124). 

Di dalam desain ini observasi dilakukan sebanyak dua kali yaitu 

sebelum dan sesuadah eksperimen. Observasi sebelum eksperimen disebut pre 

36 



36 
 

 
 

test dan observasi setelah eksperimen disebut post test. Perbedaan antara pre 

test dan post test merupakan efek dari treatmen atau perlakuan (hasil 

eksperimen). 

Tabel 3 

Desain Penelitian 

Kelas Pre Test Perlakuan Post Test 

E Y1 X1 Y2 

K Y1 X2 Y2 

 

Keterangan: 

E   : Kelas Eksperimen (X TKR 2) 

K  :   Kelas Kontrol (X TKR 1) 

 X1 :   Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Kooperatif  Tipe Student Teams-Achievement Divisions 

(STAD) pada kelas eksperimen 

 X2  :   Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

ekspositori pada kelas kontrol 

Y1  :   Pre Test materi pengetahuan dasar otomotif. 

Y2  :   Post Test materi pengetahuan dasar otomotif. 

 

C. POPULASI  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. (Arikunto, 2010:173) 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa Kelas X Teknik 
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Kendaraan Ringan SMK Syafi’i Akrom Kota Pekalongan yang berjumlah dua 

kelas, yaitu kelas TKR 1 dan TKR 2 yang keseluruhannya berjumlah 70 siswa. 

 

D. SAMPEL 

Sampel adalah sebagian dari populasi terjangkau yang memiliki sifat yang 

sama dengan populasi (Sudjana, 2007: 85). Penelitian ini menggunakan metode 

random sampling. Penggunaan metode random sampling dilatarbelakangi oleh 

beberapa alasan, diantaranya adalah: 

a. keterbatasan waktu penelitian, jika penelilitian dilakukan terlalu lama, 

dikhawatirkan akan mengganggu kelangsungan kegiatan belajar mengajar di 

kelas tersebut. 

b. Sampel sudah berada dalam keadaan homogen, hal ini didasarkan pada data 

nilai UAN SMP siswa kelas TKR 1 dan 2 mata pelajarna IPA yang juga 

menjadi dasar data awal penelitian. 

Sampel dalam penelitian ini diambil dari sebagian populasi yang telah 

mengalami penyeragaman dan penyetaraan setelah diurutkan dalam hal ini sampel 

diambil dari sebagian kelas X TKR 1 dan 2 yang berjumlah 40 siswa. Proses 

penyeragaman dan penyetaraan tersebut dapat dilihat pada lampiran. 

 

E. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2006: 118). Dalam penelitian ini akan dibandingkan 

dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

1. Variabel Bebas (x) 

Variabel Bebas (Independen Variabel) adalah variabel yang 

mempengaruhi terhadap suatu gejala yang disebut dengan variabel X (Arikunto, 
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1998:97). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) adalah Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams-Achievement Divisions (STAD). 

2. Variabel terikat (y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2002:21). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pengetahuan 

Dasar Otomotif 

 

F. METODE PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan 

penelitian (Arikunto, 1998:21). Dalam memperoleh data digunakan beberapa 

metode pengumpulan data, dimana masing-masing metode tidak berdiri sendiri 

melainkan saling mendukung dan saling melengkapi hasil temuan dari metode 

lainnya 

Arikunto (1998:149) mengemukakan bahwa dokumentasi dari asal 

katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan 

metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen nilai, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya. Dalam penelitian ini metode dokumentasi dilakukan untuk 

mendapatkan data tentang siswa, hasil belajar yang diperoleh siswa, situasi dan 

kondisi lingkungan sekolah. 

 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data awal sebelum 

penelitian dan data setelah penelitian. Data awal diperoleh dari hasil observasi 

awal yang dilakukan dengn cara melakukan wawancara dengan guru mata 
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pelajaran pengetahuan dasar otomotif kelas X yang mengajar pada kelas 

penelitian 

Dari berbagai kegiatan pengumpulan data melalui dokumentasi, peneliti 

memperoleh berbagai macam data, yaitu: 

a. Daftar nama siswa kelas X TKR 1 dan 2 

b. Data nilai UAN SMP siswa kelas X TKR 1 dan 2 mata pelajaran IPA 

c. Silabus kelas X TKR mata pelajaran Pendidikan Dasar Otomotif 

d. RPP kelas X TKR mata pelajaran Pendidikan Dasar Otomotif 

e. Daftar nilai ulangan harian siswa kelas X TKR 1 dan 2 tahun pelajaran 2010-

2011 (siswa kelas TKR yang satu angkatan lebih awal dari populasi) 

f. Foto-foto kegiatan penelitian 

Untuk keterangan lebih lanjut dan detail mengenai hasil pengumpulan 

data melalui dokumentasi dapat dilihat pada lampiran. 

Peneliti telah mengambil beberapa pertimbangan mengapa nilai tersebut 

dijadikan sebagai data awal. Diantaranya: 

a. Objek penelitian adalah kelas X yang juga merupakan siswa baru di sekolah 

tersebut, jadi data yang paling memungkinkan adalah data nilai UAN SMP 

mata pelajaran IPA. 

b. Mata pelajaran fisika SMP memiliki kemiripan atau kesamaan mengingat 

mata pelajaran Pengetahuan Dasar Otomotif sebagai onjek penelitian juga 

mempelajari berbagai dasar-dasar IPA khususnya Fisika. 

 

2. Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya 

kemampuan obyek yang diteliti (Arikunto, 2002:198). Tes dalam pembelajaran ini 
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digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Tes dilksanakan di setiap 

akhir siklus.  

Tes dilakukan 2 kali yaitu dengan pre test dan  post test. Pre test adalah 

dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan, sedangkan  post test dilakukan setelah 

penelitian dilaksanakan. Pre test dan post test tersebut dilakukan pada seluruh 

sampel, baik di kelas kontrol maupun eksperimen. 

Sebelum melakukan pre test, peneliti melakukan uji validitas dan 

reliabilitas terhadap soal tes. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui 

apakah soal tersebut layak digunakan atau tidak. 

Soal tes disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku disekolah tersebut. 

Tiap butir soal dibuat berdasarkan indikator pada silabus mata pelajaran 

Pengetahuan Dasar Otomotif Standar kompetensi pengukuran. Tiap indikator 

terdiri dari 3 sampai 5 butir soal. 

 

3. Metode Observasi 

Metode observasi dilaksanakan dengan melengkapi format atau blangko 

pengamatan sebagai instrumen. Metode observasi dalam hal ini digunakan untuk 

mengetahui persentase aktivitas peserta didik. Bentuk observasi berupa lembar 

pengamatan yang secara rinci menampilkan aspek-aspek dari proses yang harus 

diamati. Bertindak sebagai observer atau pengamat adalah guru kelas yang 

mengamati jalannya proses pembelajaran dari awal sampai akhir. 

 

G. METODE ANALISIS INSTRUMEN 

1. Tes 

Sebelum instrumen tes diujicobakan, dilakukan pembatasan materi 

terlebih dahulu. Materi pelajaran yang digunakan sebagai bahan tes adalah materi 
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alat ukur dan pengukuran yang disesuaikan dengan kompetensi silabus. Tipe soal 

adalah pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Jumlah butir soal yang 

diujicobakan merupakan pembahasan, pemahaman, aplikasi, analisis dan evaluasi. 

 

2. Tahap persiapan 

a. Pembatasan ruang lingkup terhadap bahan yang diteskan 

Ruang lingkup tes ini berupa materi yang disampaikan dalam proses 

pembelajaran, dalam hal ini adalah alat ukur dan pengukuran. 

b. Menentukan waktu yang disediakan untuk mengerjakan tes yang diberikan 

yaitu 2 jam pelajaran 2 x 40 menit. 

c. Menyusun jumlah soal sebanyak 30 butir soal objektif dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 

1) Dapat mewakili isi dan keluasan materi. 

2) Dapat dinilai secara objektif oleh siapapun 

3) Kunci jawaban tersedia secara pasti sehingga mudah dikoreksi 

 

3. Tahap analisis instrumen 

1) Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat  

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid apabila 

instrumen mampu mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat 

(Arikunto, 2006: 168). 

Dalam penyusunan tes mempertimbangkan validitas butir. Validitas butir 

merupakan butir tes yang dapat menjalankan fungsi pengukuranya dengan baik, 

hal ini dapat diketahui dari berapa besar peran yang diberikan butir soal tes dalam 

mencapai keseluruhan skor seluruh tes.  
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Untuk mengkoreksi besar kecilnya skor yang diperoleh dari butir dengan 

skor total menggunakan korelasi Point Biserial. 

 

r Pbis = 
q
p

St
MtMp    

 

Keterangan: 

r Pbis  =  Koefisien Point Biserial 

Mp    =  Mean skor dari subyek–subyek yang menjawab betul item yang 

dicari korelasinya dengan tes 

Mt     =  Mean skor total (skor rata-rata dari seluruh pengikut tes) 

St     =  Standar deviasi skor total 

P      =  Proporsi subjek yang menjawab betul item tersebut 

q      =  1 – p 

(Arikunto, 2006: 283) 

Setelah didapatkan hasil nilai Koefisien Point Biserial pada tiap butir soal, 

maka hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai rtabel pada tabel harga 

kritik dari r Product Moment. Untuk r Pbis > rtabel maka soal tersebut VALID, tetapi 

jika r Pbis ≤ rtabel maka soal tersebut TIDAK VALID. Harga kritik dari r Product 

Moment pada N=30 adalah 0,361 (Arikunto, 2010, 402). 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan uji validitas terhadap 30 soal. 

Dari 30 soal tersebut didapatkan 5 soal diantaranya tidak valid. Peneliti 

memutuskan untuk membuang/tidak menggunakan soal yang tidak valid tersebut, 

hal itu dikarenakan beberapa alasan, diantaranya adalah pembuatan soal tersebut 

didasarkan pada indikator kompetensi dasar, tiap indikator terdiri dari 3 sampai 5 

soal, jadi jika satu soal saja yang tidak digunakan pada indikator tersebut, maka 
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masih dapat terwakili oleh soal yang lain. Jadi setelah melakukan uji validitas, 

peneliti mendapatkan 25 soal yang valid dari 30 soal. Soal yang tidak valid 

tersebut adalah soal nomor 2, 8, 11,16 dan 23. 

2) Reliabilitas 

 Reliabel artinya dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas 

menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik/valid. Instrumen yang sudah dapat dipercaya dan reliabel akan menghasilkan 

data yang dapat dipercaya. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataan, maka berapa kalipun diambil, hasilnya akan tetap sama (Arikunto, 

2006: 178). 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas penelitian menggunakan uji 

reliabilitas internal dapat ditentukan dengan rumus K-R.21: 

 

r11 = ( 
1k

k )  ( 1- 
V tk

MkM )(  ) 

Keterangan:  

r11  = Reliabilitas Instrumen 

k    = Jumlah butir soal 

Vt  = Varians total 

M  = Skor rata-rata 

(Arikunto, 2006:189) 

 

Kemudian r11 yang diperoleh di konsultasikan dengan tabel product 

moment`. Bila r11 < rtabel yang diharapkan maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen tersebut tidak reliabel. 
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Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap instrumen menggunakan rumus 

tersebut diperoleh koefisien sebesar 1,035. Pada taraf kesalahan 5% dengan N=30 

diperoleh harga rtabel sebesar 0,361. Karena koefisien reliabilitas tersebut lebih 

besar dari nilai rtabel, dapat dinyataan bahwa instrumen tersebut reliabel dan dapat 

digunakan untuk pengambilan data penelitian. 

 

3) Daya pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah) (Arikunto, 2002:211). 

 

Dimana: 

D  =  indeks diskriminasi 

J  =  jumlah peserta tes 

JA  =  banyaknya peserta kelas atas 

JB  =  banyaknya peserta kelas bawah 

BA  =  banyaknya peserta kelas atas yang menjawab dengan benar 

B  =  banyaknya peserta kelas bawah yang menjawab dengan benar 

PA  =  proporsi peserta kelas atas yang menjawab dengan benar 46 

PB  =  proporsi peserta kelas bawah yang menjawab dengan benar 

(Arikunto, 2002:213-214) 

 

Kriteria: 

0,00 – 0,20 : jelek 
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0,21 – 0,40 : cukup 

0,41 – 0,70 : baik 

0,71 – 1,00 : baik sekali 

(Arikunto, 2002:218) 

Untuk daya pembeda, soal yang tergolong baik sekali ada 9 soal yaitu 

nomor 1, 3, 7, 10, 14, 20, 21, 22 dan 29. Soal yang tergolong baik ada 12 soal 

yaitu nomor 2, 5, 6, 9, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26 dan 28. Soal yang tergolong 

cukup ada 6 soal  yaitu 8, 11, 12, 13, 27, dan 30. Soal yang tergolong jelek ada 3 

nomor yaitu nomor 4, 19 dan 23. 

 

4) Taraf  Kesukaran 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui taraf kesukaran: 

P = 
JS
B  

Keterangan: 

P  = Indeks kesukaran butir soal 

B  = Banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS = Jumlah siswa peserta tes 

 

Kriteria: 

0,00 < p ≤ 0,30 : sukar 

0,30 < p ≤ 0,70 : sedang 

0,70 < p ≤ 1,00 : Mudah 

( Suharsimi Arikunto, 2007: 208 ) 

Untuk tingkat kesukaran, soal yang tergolong sukar ada 11 butir soal yaitu 

nomor 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 23, 27, dan 30. Soal yang tergolong sedang ada 15 
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butir soal yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 21, 22, 25, 26, dan 29; dan 

soal yang tergolong mudah ada 4 butir soal yaitu nomor 17, 20, 24, dan 28. 

Dari 30 butir soal yang diuji cobakan tersebut ada soal yang layak dipakai 

dalam penelitian dan ada soal yang harus dibuang karena tidak memenuhi 

persyaratan. Rangkuman hasil uji coba dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran analisis uji coba soal. 

 

Tabel 4 

Rangkuman Hasil Uji Coba Soal 

Nomor 

soal 
Validitas 

Daya 

pembeda 

Tingkat 

kesukaran 

soal 

Kriteria soal 

1 valid baik sekali sedang dipakai 

2 tidak valid baik Sedang dibuang 

3 valid baik sekali Sedang dipakai 

4 valid jelek Sedang dipakai 

5 valid baik Sukar dipakai 

6 valid baik Sukar dipakai 

7 valid baik sekali Sedang dipakai 

8 tidak valid cukup Sukar dibuang 

9 valid baik Sukar dipakai 

10 valid baik sekali Sedang dipakai 

11 tidak valid cukup Sedang dibuang 

12 valid cukup Sukar dipakai 

13 valid cukup Sedang dipakai 

14 valid baik sekali Sukar dipakai 

15 valid baik Sukar dipakai 

16 tidak valid baik Sukar dibuang 

17 valid baik Mudah dipakai 

18 valid baik Sedang dipakai 

19 valid jelek Sukar dipakai 
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20 valid baik sekali Mudah dipakai 

21 valid baik sekali Sedang dipakai 

22 valid baik sekali Sedang dipakai 

23 tidak valid jelek Sukar dibuang 

24 valid baik Mudah dipakai 

25 valid baik Sedang dipakai 

26 valid baik Sedang dipakai 

27 valid cukup Sukar dipakai 

28 valid baik Mudah dipakai 

29 valid baik sekali Sedang dipakai 

30 valid cukup Sukar dipakai 

 

Berdasarkan hasil uji persyaratan analisis sebagaimana ditunjukkan pada 

tabel di atas, terlihat bahwa diantara 30 butir soal uji coba ada 25 soal yang layak 

digunakan dalam penelitian dan sisanya 5 butir soal harus dibuang. 

 

H. METODE ANALISIS DATA 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang 

akan dianalisis sehingga dapat diketahui hasilnya dengan menggunakan rumas uji 

Chi Kuadrat ( 2 ), dengan rumus: 

2  = 




k

i Ei
EiOi

1

2)(
 

Keterangan:  

2 = Chi kuadrat 

Oi = Frekuensi yang diperoleh dari sampel 

Ei = Frekuensi yang diharapkan dari sampel 

k  = Banyaknya kelas interval 
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Jika harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari harga Chi Kuadrat tabel, 

berarti data yang diperoleh telah mengikuti distribusi normal (Sudjana, 2002: 

273). 

Pada perhitungan kali ini, didapatkan nilai 2 tabel sebesar 7,815. Jika harga

2 hitung > 2 tabel maka data tersebut normal, begitu pula sebaliknya, . Jika harga 2

hitung ≤ 2 tabel maka data tersebut tidak normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas Bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelas tersebut 

mempunyai varian yang sama. Jika sama maka dikatakan homogen. 

 

퐹 =
푉푎푟푖푎푛푠 푇푒푟푏푒푠푎푟
푉푎푟푖푎푛푠 푇푒푟푘푒푐푖푙  

Peluang untuk distribusi adalah ½ α (α adalah taraf signifikasi, dalam hal 

ini 5%) dan derajat kebebasan untuk pembilang n1-1 dan derajat kebebasan untuk 

n2-1,  kriteria: 

a. Jika Fhitung > F0,5 α (n1-1)(n2-1), maka varians kedua kelas sampel tersebut 

berbeda 

b. Jika Fhitung < F0,5 α (n1-1)(n2-1), maka varians kedua kelas sampel tersebut sama 

 

3. Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji dua varians, apabila kedua kelas mempunyai varians 

yang sama, maka untuk menghtung uji t digunakan rumus  analisa t-test, yaitu: 
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Keterangan: 

t   =  Harga t-test yang dicari 

  =  Mean dari kelas eksperimen 

  =  Mean dari kelas sampel 

s    =  Simpangan baku gabungan 

n1   =  banyak anggota kelas eksperimen 

n2   =  banyak anggota kelas kontrol  

(Sumber: Sudjana 2002: 239) 

 

Hipotesis yang akan diuji adalah 

Ha   =  Ada peningkatan hasil belajar siswa belajar siswa setelah 

menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe Student 

Teams-Achievement Divisions (STAD) pada mata pelajaran 

Pengetahuan Dasar Otomotif Kelas X Teknik Kendaraan Ringan 

Smk Syafi’i Akrom  

Ho  =  Tidak ada peningkatan Ada peningkatan hasil belajar siswa belajar 

siswa setelah menggunakan model pembelajaran Kooperatif Tipe 

Student Teams-Achievement Divisions (STAD) pada mata 

pelajaran Pengetahuan Dasar Otomotif Kelas X Teknik Kendaraan 

Ringan Smk Syafi’i Akrom  

 



50 
 

 
 

Pernyataan uji analisis uji t-test menurut Sudjana (2002: 239) adalah 

hipotesis diterima jika thitung  ≥  ttabel dengan derajat kebebasan (dk) = (n1+n2-2) 

dan taraf nyata (1- α = 5%). Sedangkan jika harga thitung  < ttabel maka hipotesis 

ditolak. 

Setelah diketahui hasil pre test dan post test antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen, maka tahap selanjutnya adalah mencari/ menghitung presentase hasil 

peningkatan sebelum dan sesudah penelitian pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Rumus yang digunakan adalah: 

 

%  = 
̅ ̅  x 100 % 

Keterangan :  

x   =  Rata - rata  pos test 

x   = Rata - rata  pre test 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL ANALISIS DATA AWAL 

Setelah melakukan penelitian dan melakukan tes, maka peneliti 

mendapatkan data-data berupa nilai rata-rata pre test dan post test pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Berikut adalah hasil pre test dan post test pada 

kelas kontrol dan kelas eksperimen: 

 Kelas kontrol 

Pre test : 66,2 

Post test : 73,8 

 Kelas eksperimen 

Pre test : 66,8 

Post test : 84,4 

 

1. Hasil Uji Normalitas 

Hasil perhitungan uji normalitas data kelas eksperimen diperoleh nilai 2

hitung = 3,900 dengan taraf nyata = 5% dan dk = 3, diperoleh 2 tabel = 7,815. 

Dengan demikian 2 hitung < 2 tabel (3,900 < 7,815), ini beraarti nilai hasil belajar 

kelas eksperimen berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. 

Hasil perhitungan uji normalitas data  kelas  kontrol  diperoleh nilai 2

hitung = 3,900. Dengan taraf nyata = 5% dan dk = 3, diperoleh diperoleh 2 tabel = 

7,815. Dengan demikian 2 hitung < 2 tabel (3,900 < 7,815), ini beraarti nilai hasil 

54 
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belajar kelas kontrol berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. 

 

2. Hasil Uji Homogenitas 

Hasil perhitungan untuk kelas eksperimen diperoleh varians = 75,421 dan 

untuk kelas kontrol diperoleh varians = 76,064. Dari perbandingannya diperoleh 

Fhitung = 0,992. Dari tabel distribusi F dengan taraf nyata 5% dan dk pembilang= 

30 serta dk penyebut = 30 diperoleh Ftabel = 1,84. Dengan demikian Fhitung < Ftabel. 

Maka Ho diterima yang yang berarti kedua kelas tidak berbeda secara signifikan 

atau homogen. Untuk perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran. 

 

3. Hasil uji kesamaan rata-rata 

Berdasarkan hasil perhitungan uji kesamaan rata-rata dengan dua pihak 

dperoleh thitung = 7,0975 dan ttabel = 2,001. Jelas bahwa thitung > ttabel , maka Ho 

diterima. Jadi ada kesamaan rata-rata nilai pre test antara kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol. Untuk perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran. 

Berdasarkan analisis data awal dapat disimpulkan bahwa sampel 

berdistribusi normal , memiliki varians yang homogen dan memiliki rata-rata nilai 

awal yang sama. Ini berarti sampel berangkat dari kondisi awal yang sama. 
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B. HASIL ANALISIS DATA AKHIR 

1. Hasil Uji Normalitas 

Hasil perhitungan uji normalitas data kelas eksperimen diperoleh nilai 2

hitung = 7,800 dengan taraf nyata = 5% dan dk = 3, diperoleh 2 tabel = 7,815. 

Dengan demikian 2 hitung < 2 tabel (7,800 < 7,815), ini beraarti nilai hasil belajar 

kelas eksperimen berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. 

Hasil perhitungan uji normalitas data  kelas  kontrol  diperoleh nilai 2

hitung = 4,263. Dengan taraf nyata = 5% dan dk = 3, diperoleh diperoleh 2 tabel = 

7,815. Dengan demikian 2 hitung < 2 tabel (4,263 < 7,815), ini beraarti nilai hasil 

belajar kelas kontrol berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. 

 

2. Hasil Uji Homogenitas 

Hasil perhitungan untuk kelas eksperimen diperoleh varians = 86,717 dan 

untuk kelas kontrol diperoleh varians = 73,361. Dari perbandingannya diperoleh 

Fhitung = 1,182. Dari tabel distribusi F dengan taraf nyata 5% dan dk pembilang= 

30 serta dk penyebut = 30 diperoleh Ftabel = 1,861. Dengan demikian Fhitung < Ftabel. 

Maka Ho diterima yang yang berarti kedua kelas tidak berbeda secara signifikan 

atau homogen. Untuk perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran. 
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3. Hasil Uji Kesamaan Rata-Rata 

Hasil perhitungan uji kesamaan rata-rata dengan dua pihak diperoleh thitung 

= 1,858 dan ttabel = 2,001. Jelas bahwa thitung < ttabel , maka Ho ditolak. Jadi ada 

perbedaan rata-rata nilai post test antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

Dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa belajar siswa 

setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe Student Teams-

Achievement Divisions (STAD). Untuk perhitungan selengkapnya terdapat pada 

lampiran. 

Setelah diketahui hasil pre test dan post test antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen, maka tahap selanjutnya adalah mencari/ menghitung presentase hasil 

peningkatan sebelum dan sesudah penelitian pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Rumus yang digunakan adalah: 

%  = 
̅ ̅  x 100 % 

Keterangan :  

푥̅   =  Rata - rata  post test 

푥̅   = Rata - rata  pre test 

 

 Kelas eksperimen 

%  =  
̅ ̅

 x 100 % 

%  = 
, ,

,
 x 100 % 

%  = 26%  
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 Kelas kontrol 

%  = 
̅ ̅  x 100 % 

%  =  
, ,

,
 x 100 % 

%  = 11% 

 

 

 Besar peningkatan  = % kelas eksperimen - % kelas kontrol 

= 26% - 11% 

= 15% 

 

 

C. PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis data awal diperoleh bahwa data berdistribusi normal, 

Fhitung < Ftabel maka dapat dikatakan bahwa kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berangkat dari keadaan yang homogen atau sama. Kemudian kedua 

kelas diberi perlakuan yang berbeda,  yaitu kelas eksperimen diberi perlakuan 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Tipe Student Teams-

Achievement Divisions (STAD) dan kelas kontrol dengan menggunakan 

pembelajaran biasa (ekspositori) 

Pembelajaran pada kelas eksperimen diterapkan dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif Tipe Student Teams-Achievement Divisions 

(STAD). Dengan model pembelajaran ini siswa menjadi berpartisipasi aktif dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif Tipe STAD 

terdiri dari lima komponen utama yaitu presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan 

individual dan rekognisi tim. (Robert E. Slavin, 2005:143) 
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Pada saat presentasi kelas, para siswa akan menyadari bahwa mereka harus 

benar-benar memberi perhatian penuh, karena dengan demikian akan membantu 

mereka mengerjakan kuis-kuis, dan skor kuis mereka menentukan skor tim 

mereka. Tim adalah fitur yang paling penting dalam STAD. Fungsi utama dari tim 

adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar belajar, dan lebih 

khususnya lagi adalah untuk mempersiapkan anggotanya untuk  bisa mengerjakan 

kuis dengan baik. Yang ditekankan adalah membuat anggota tim melakukan yang 

terbaik untuk tim, dan tim juga harus melakukan yang terbaik untuk membantu 

tiap anggotanya. Tim ini memberikan dukungan kelas bagi kinerja akademik 

penting dalam pembelajaran dan itu adalah untuk memberikan perhatian dan 

respek yang saling menguntungkan antar anggota kelompik atau tim.  

Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk memberikan 

kepada setiap siswa tujuan kinerja yang akan dicapai apabila mereka bekerja lebih 

giat dan memberikan kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya. Tim akan 

mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain apabila skor-rata 

mereka mencapai kriteria tertentu. Skor tim siswa dapat juga digunakan untuk 

menentukan dua puluh persen peringkat mereka. 

Pemelajaran yang dilakukan pada kelas kontrol adalah pembelajaran  

ekspositori. Pembelajaran dengan metode ini awalnya memang membuat siswa 

lebih tenang karena guru mengendalikan siswa secara penuh. Siswa hanya duduk 

dan memperhatikan guru yang menerangkan materi pelajaran dan contoh soal 

beserta tanya jawab. Kegiatan hanya berpusat pada guru saja sebagai pemberi 

informasi atau materi pembelajaran sehingga siswa cenderung pasif dan kurang 

terlibat dalam pembelajaran. Guru lebih banyak menuntun siswa, menerangkan 

materi sehingga pengetahuan yang didapat cepat hilang. Hal ini menyebabkan 

siswa mengalami kejenuhan yang berakibat kurangnya minat belajar. 
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Hal semacam ini justru mengakibatkan guru kurang memahami 

pemahaman siswa, karena siswa yang sudah jelas atau belum hanya diam saja, 

siswa yang belum jelas kadang tidak berani atau maluuntuk bertanya pada guru. 

Pada waktu mengerjakan soal latihan, hanya siswa yang pandai saja yang serius 

mengerjakan soal, sedangkan yang lain biasanya terlihat pasif. 

Setelah kelas eksperimen dan kontrol mendapat perlakuan yang berbeda, 

kemudian kedua kelas diberikan post test pada akhir penelitian, hasil dari test 

tersebut dilakukan uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis. Dari uji 

normalitas dan homogenitas tersebut, menunjukkan bahwa kedua kelas 

berdistribusi normal dan homogen. 

Dari hasil uji kesamaan rata-rata, diperoleh thitung = 1,858 dan ttabel = 2,001. 

karena thitung < ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima,  yang berarti rata-rata hasil 

post test pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pengunaan model pembelajaran kooperatif Tipe Student 

Teams-Achievement Divisions (STAD) lebih baik dapripada menggunakan model 

pembelajaran ekspositori. 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hasil post test pada kelas 

eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Hal ini dipengaruhi oleh 

beberapa hal, diantaranya adalah dalam model pembelajaran tipe STAD siswa 

lebih banyak berinteraksi dibandingkan menggunakan model pembelajaran 

ekspositori. Siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga belajar dari teman. 

Siswa menjadi lebih berani bertanya karena yang dihadapi adalah teman sendiri. 

Dengan demikian siswa akan lebih termotivasi belajar dan menjadi lebih paham 

pada suatu materi. 

Siswa yang berada dalam kelas STAD dikelaskan menjadi beberapa kelas 

yang heterogen.siswa dengan kemampuan lebih tinggi secara otomatis akan 
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memberikan bantuan terhadap temannya yang memiliki kemampuan dibawahnya. 

Hal itu  dapat terjadi karena kemajuan suatu tim tergantung pada tiap-tiap 

individu. Semakin kuat tiap individu yang berada dalam tim, maka tim tersebut 

juga akan menjadi semakin kuat. Guru menunjuk siswa secara acak untuk 

menjawab pertanyaan ataupun mempresentasikan jawaban, sehingga 

mengharuskan setiap anggota kelas untuk mengerti benar dengan jawaban 

pertanyaan tersebut. Dalam pembelajaran STAD, siswa tidak cepat bosan karena 

siswa dapat saling berdiskusi dalam kelasnya sehingga prose pembelajaran tidak 

monoton. 

Sedangkan pada kelas kontrol pembelajaran yang dilaksanakan kurang 

dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan aktivitas dalam pembelajaran. 

Seringkali siswa yang pandai merasa dirinya mampu untuk menyelesaikan tugas 

sendiri, sedangkan siswa yang kurang mampu hanya bertugas menyalin saja. Hal 

ini dapat berakibat kemampuan siswa menjadi kurang meningkat. 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hasil post test pada kelas 

eksperimen yang diberi perlakuan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dapat mencapai nilai rata-rata kelas yang jauh lebih tinggi daripada 

hasil post test pada kelas kontrol yang menggunakan metode ekspositori. 

 

  



59 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai 

berikut, 

1. Pembelajaran Pengetahuan Dasar Otomotif dengan menerapkan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams-Achievement Divisions 

(STAD) Pada Kelas X Teknik Kendaraan Ringan SMK Syafi’i Akrom Kota 

Pekalongan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat hasil post 

test yang dicapai kelas eksperimen memiliki rata-rata yang lebih tinggi dari 

kelas kontrol. 

2. Besar presentase peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

penelitian pada kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah sebesar 15% 

 

 

A. SARAN 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama melaksanakan penelitian 

eksperimen pada kelas Kelas X Teknik Kendaraan Ringan SMK Syafi’i Akrom 

Kota Pekalongan, peneliti menyajikan saran sebagai berikut: 

Mengajar dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative 

Learning tipe STAD ini perlu untuk dilaksanakan oleh guru SMK Syafi’i Akrom 

Kota Pekalongan, karena siswa merasa senang dan terlatih untuk bekerja sama 

dengan orang lain dan tidak menjemukan siswa dalam belajar di dalam kelas. 

Selain itu, model pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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LAMPIRAN  63 
NILAI UAN SMP FISIKA KELAS X TKR 1 

(Belum diurutkan) 

 

  

No NAMA Nilai 
1 Abdul Karim 75 
2 Abdul Muis 87,5 
3 Adip Setiawan 80 
4 Ahmad Jamaludin Lail 77,5 
5 Ahmad Syarifudin 77,5 
6 Andy Setiawan 75 
7 Catur Wibowo Bekti 95 
8 Deni Rizqianto 82,5 
9 Fadli Robani 82,5 
10 Fahri Zulkarnain 80 
11 Fatkhul Humam 87,5 
12 Galang Risqi Bayu 90 
13 Heru Setiawan 87,5 
14 Ibnu Sholeh 80 
15 Khafidzil Khaq 85 
16 Masrur Ali 87,5 
17 Mohammad Haqiqi Fahmi 82,5 
18 Mohammad Nur Khafid 77,5 
19 Mokhammad Arif Irfan Maulana 90 
20 Muchammad Burhanudin 75 
21 Muchammad Ikhsanul Ibnu Hasan 80 
22 Muchammad Khotibul Umam 75 
23 Muhammad Akhsanul Muqorobin 75 
24 Muhammad Dzakwan Faza 77,5 
25 Muhammad Fuadzil Qirom 75 
26 Muhammad Iqbal Maulana 80 
27 Muhammad Roki'in 77,5 
28 Muhammad Subkhan 75 
29 Mukhammad Laduni Latif Riza 87,5 
30 Muslikhul Imam 92,5 
31 Nur Charis Imamuhammad Mahendra 80 
32 Okta Putra Aziz 77,5 
33 Sandy Kurniawan 77,5 
34 Vicky Kurniawan 80 
35 Wahyono 75 

  RATA-RATA KELAS 81,14 
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LAMPIRAN  2 
 NILAI UAN SMP FISIKA KELAS X TKR 2 

(Belum diurutkan) 

No NAMA Nilai 
1 Abdul Fatah 52,5 
2 Agung Prasetyo 95 
3 Chaerul Anam 95 
4 Dika Pratama 80 
5 Eko Ardiyanto 85 
6 Farhan Arima 87,5 
7 Heri Setyawan 90 
8 Imam Munhamir 80 
9 Khoirul Ibad 80 
10 Mohammad Syaiful Asy’ari 87,5 
11 Mohammad Yusuf Dermawan 77,5 
12 Muchammad Asrofi 75 
13 Muchammad Khoirul Umam 75 
14 Muhammad Ayatusyifa 80 
15 Muhammad Fadzil 77,5 
16 Muhammad Idrok 77,5 
17 Muhammad Jamaludin 85 
18 Muhammad Khoirul Azhar 80 
19 Muhammad Khusni Zulfa 80 
20 Muhammad Zainul Fatkhi 77,5 
21 Mukhammad Rif’an 92,5 
22 Mukhammad Sholeh 90 
23 Mundhofir 80 
24 Murodin 77,5 
25 Nur Khakim 82,5 
26 Nurul Ikhsan 80 
27 Oke Tyas Saputra 77,5 
28 Riski Abidin 75 
29 Risqi Prasetyo 80 
30 Saiful Amri 85 
31 Syariful Umam 90 
32 Ugi Fachrul 85 
33 Wildan Ali Yusuf 80 
34 Yogi Faristiawan 77,5 
35 Zaenal Ibad 75 
  RATA-RATA KELAS 81,29 
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LAMPIRAN  3 
 NILAI UAN SMP FISIKA KELAS X TKR 1 

(Sudah diurutkan) 

No NAMA Nilai 
1 Catur Wibowo Bekti 95 
2 Muslikhul Imam 92,5 
3 Galang Risqi Bayu 90 
4 Mokhammad Arif Irfan Maulana 90 
5 Abdul Muis 87,5 
6 Fatkhul Humam 87,5 
7 Heru Setiawan 87,5 
8 Masrur Ali 87,5 
9 Mukhammad Laduni Latif Riza 87,5 
10 Khafidzil Khaq 85 
11 Deni Rizqianto 82,5 
12 Fadli Robani 82,5 
13 Mohammad Haqiqi Fahmi 82,5 
14 Adip Setiawan 80 
15 Fahri Zulkarnain 80 
16 Ibnu Sholeh 80 
17 Muchammad Ikhsanul Ibnu Hasan 80 
18 Muhammad Iqbal Maulana 80 
19 Nur Charis Imamuhammad Mahendra 80 
20 Vicky Kurniawan 80 
21 Ahmad Jamaludin Lail 77,5 
22 Ahmad Syarifudin 77,5 
23 Mohammad Nur Khafid 77,5 
24 Muhammad Dzakwan Faza 77,5 
25 Muhammad Roki'in 77,5 
26 Okta Putra Aziz 77,5 
27 Sandy Kurniawan 77,5 
28 Abdul Karim 75 
29 Andy Setiawan 75 
30 Muchammad Burhanudin 75 
31 Muchammad Khotibul Umam 75 
32 Muhammad Akhsanul Muqorobin 75 
33 Muhammad Fuadzil Qirom 75 
34 Muhammad Subkhan 75 
35 Wahyono 75 

RATA-RATA KELAS 81,14 
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LAMPIRAN  4 
 NILAI UAN SMP FISIKA KELAS X TKR 2 

(Sudah diurutkan) 

No NAMA Nilai 
1 Agung Prasetyo 95 
2 Chaerul Anam 95 
3 Mukhammad Rif’an 92,5 
4 Heri Setyawan 90 
5 Mukhammad Sholeh 90 
6 Syariful Umam 90 
7 Farhan Arima 87,5 
8 Mohammad Syaiful Asy’ari 87,5 
9 Eko Ardiyanto 85 
10 Muhammad Jamaludin 85 
11 Saiful Amri 85 
12 Ugi Fachrul 85 
13 Nur Khakim 82,5 
14 Dika Pratama 80 
15 Imam Munhamir 80 
16 Khoirul Ibad 80 
17 Muhammad Ayatusyifa 80 
18 Muhammad Khoirul Azhar 80 
19 Muhammad Khusni Zulfa 80 
20 Mundhofir 80 
21 Nurul Ikhsan 80 
22 Risqi Prasetyo 80 
23 Wildan Ali Yusuf 80 
24 Mohammad Yusuf Dermawan 77,5 
25 Muhammad Fadzil 77,5 
26 Muhammad Idrok 77,5 
27 Muhammad Zainul Fatkhi 77,5 
28 Murodin 77,5 
29 Oke Tyas Saputra 77,5 
30 Yogi Faristiawan 77,5 
31 Muchammad Asrofi 75 
32 Muchammad Khoirul Umam 75 
33 Riski Abidin 75 
34 Zaenal Ibad 75 
35 Abdul Fatah 52,5 

RATA-RATA KELAS 81,29 
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LAMPIRAN  5 
DATA KELAS KONTROL DAN EKSPERIMEN 

YANG TELAH MENGALAMI PENYETARAAN 

 

Setelah data nilai UAN Mata Pelajaran IPA tersebut diurutkan, maka data 

tersebut mengalami penyetaraan. Data yang sudah disetarakan dan penyetaraan 

tersebut kemudian dikelompokkan menjadi sampel yang diambil 20 siswa tiap 

kelas. Berikut adalah data siswa yang menjadi sampel pada kelas kontrol dan 

eksperimen. 

KELAS X TKR 1 (KELAS KONTROL) 

No NAMA KODE 
1 Abdul Muis K-01 
2 Adip Setiawan K-02 
3 Fahri Zulkarnain K-03 
4 Ibnu Sholeh K-04 
5 Muchammad Ikhsanul Ibnu Hasan K-05 
6 Muhammad Iqbal Maulana K-06 
7 Nur Charis Imamuhammad Mahendra K-07 
8 Fatkhul Humam K-08 
9 Vicky Kurniawan K-09 

10 Ahmad Jamaludin Lail K-10 
11 Ahmad Syarifudin K-11 
12 Mohammad Nur Khafid K-12 
13 Muhammad Dzakwan Faza K-13 
14 Heru Setiawan K-14 
15 Masrur Ali K-15 
16 Mukhammad Laduni Latif Riza K-16 
17 Khafidzil Khaq K-17 
18 Deni Rizqianto K-18 
19 Fadli Robani K-19 
20 Mohammad Haqiqi Fahmi K-20 
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KELAS X TKR 2 (KELAS EKSPERIMEN) 

No NAMA KODE 
1 Dika Pratama E-01 
2 Eko Ardiyanto E-02 
3 Farhan Arima E-03 
4 Imam Munhamir E-04 
5 Khoirul Ibad E-05 
6 Mohammad Syaiful Asy’ari E-06 
7 Mohammad Yusuf Dermawan E-07 
8 Muhammad Ayatusyifa E-08 
9 Muhammad Fadzil E-09 

10 Muhammad Idrok E-10 
11 Muhammad Jamaludin E-11 
12 Muhammad Khoirul Azhar E-12 
13 Muhammad Khusni Zulfa E-13 
14 Mundhofir E-14 
15 Nur Khakim E-15 
16 Nurul Ikhsan E-16 
17 Risqi Prasetyo E-17 
18 Saiful Amri E-18 
19 Ugi Fachrul E-19 
20 Wildan Ali Yusuf E-20 
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Sedangkan sisa dari siswa kelas X TKR 1 dan 2 yang menjadi sampel 

kemudian dikelompokkan menjadi 1 dan dijadikan untuk uji instrumen (analisis 

validitas, reliabilitas, daya pembeda soal dan taraf kesukaran soal). Berikut adalah 

data siswa yang dijadikan untuk uji instrumen : 

No Nama Kode 
1 Abdul Fatah U-1 
2 Abdul Karim U-2 
3 Agung Prasetyo U-3 
4 Andy Setiawan U-4 
5 Catur Wibowo Bekti U-5 
6 Chaerul Anam U-6 
7 Galang Risqi Bayu U-7 
8 Heri Setyawan U-8 
9 Mokhammad Arif Irfan Maulana U-9 

10 Muchammad Asrofi U-10 
11 Muchammad Burhanudin U-11 
12 Muchammad Khoirul Umam U-12 
13 Muchammad Khotibul Umam U-13 
14 Muhammad Akhsanul Muqorobin U-14 
15 Muhammad Fuadzil Qirom U-15 
16 Muhammad Roki'in U-16 
17 Muhammad Subkhan U-17 
18 Muhammad Zainul Fatkhi U-18 
19 Mukhammad Rif’an U-19 
20 Mukhammad Sholeh U-20 
21 Murodin U-21 
22 Muslikhul Imam U-22 
23 Oke Tyas Saputra U-23 
24 Okta Putra Aziz U-24 
25 Riski Abidin U-25 
26 Sandy Kurniawan U-26 
27 Syariful Umam U-27 
28 Wahyono U-28 
29 Yogi Faristiawan U-29 
30 Zaenal Ibad U-30 
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LAMPIRAN  6 
PERHITUNGAN ANALISIS BUTIR SOAL 

 

 Perhitungan Validitas butir soal  

Untuk mengkoreksi besar kecilnya skor yang diperoleh dari butir dengan 

skor total menggunakan korelasi Point Biserial. 

Rumus : 

r Pbis = 
q
p

St
MtMp    

Keterangan : 

r Pbis = Koefisien Point Biserial 

Mp   = Mean skor dari subyek  – subyekyang menjawab betul item yang dicari 

korelasinya dengan tes 

Mt    = Mean skor total (skor rata-rata dari seluruh pengikut tes) 

St    = Standar deviasi skor total 

P     = Proporsi subjek yang menjawab betul item tersebut 

q     = 1 – p 

( Arikunto, 2006 : 283 ) 

Kriteria = apabila rpbis > r tabel, maka butir soal valid 

Contoh : Perhitungan butir soal no. 1 

 

NO KODE 
Soal No 1 Skor Total 

Y2 XY 
X Y 

1 U-21 1 7 49 7 
2 U-30 0 10 100 0 
3 U-26 0 12 144 0 
4 U-24 1 12 144 12 
5 U-28 0 12 144 0 
6 U-29 0 13 169 0 
7 U-23 0 13 169 0 
8 U-25 0 15 225 0 
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9 U-27 1 15 225 15 
10 U-17 1 17 289 17 
11 U-22 0 17 289 0 
12 U-13 1 17 289 17 
13 U-18 1 18 324 18 
14 U-15 1 18 324 18 
15 U-14 1 19 361 19 
16 U-10 1 19 361 19 
17 U-12 1 19 361 19 
18 U-19 1 20 400 20 
19 U-5 1 20 400 20 
20 U-1 1 21 441 21 
21 U-20 1 21 441 21 
22 U-3 1 21 441 21 
23 U-8 1 22 484 22 
24 U-7 1 22 484 22 
25 U-4 1 23 529 23 
26 U-16 1 23 529 23 
27 U-11 1 23 529 23 
28 U-6 1 24 576 24 
29 U-9 1 24 576 24 
30 U-2 1 25 625 25 

JUMLAH 23 542 10422 450 
 

 
Berdasarkan tabel tersebut diperoleh : 
 
MP  = ∑

∑
 

=  

= 19,565 

Mt = ∑  

 =  
30

     = 18,067   
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P = ∑  

 = 23
30

 

 = 0,767 

q =1-0,767 = 0.233  

St =
∑푌2−(∑푌)2

푛
푛  

 =
10422−(542)2

30
30

 

 =√20,996 

 = 4,582 

r Pbis  = 
q
p

St
MtMp 

 

=19,565−18,067

4,582

0,767

0,767 
Pada α = 5% dengan n = 30 diperoleh  rtabel = 3,61 

 karena rpbis > rtabel, maka soal no.1 dikatakan VALID 

 

 Perhitungan Reliabilitas 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas penelitian menggunakan uji reliabilitas 

internal dapat ditentukan dengan rumus KR-21 : 

r11 = ( 
1k

k )  ( 1- 
V tk

MkM )(  ) 
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Keterangan :  

r11   =  Reliabilitas Instrumen 

k     =  Jumlah butir soal 

Vt   =  Varians total 

M   =  Skor rata-rata 

( Arikunto, 2006 :189 ) 

 

Kriteria r11 yang diperoleh di konsultasikan dengan tabel product moment. Bila r 

hitung  > r tabel =  dengan signifikasi 5% maka instrument dinyatakan reliabel.  

Berdasarkan tabel pada analisis butir soal uji coba diperoleh : 

K = 30 

M = 18,067 

Vt  =
∑푌2−(∑푌)2

푛
푛

 

 =
10422−(542)2

30
30

 

 = 20,996 

r11  = ( 
1k

k )  ( 1- 
V tk

MkM )(  ) 

=  30
30−1

1 − 18,067(30−18,067)
30 푥 20,996

 

= 0,6804 

 

Pada α = 5% dengan n = 30 diperoleh rtabel = 3.12, karena r11 > rtabel, maka 
instrument tersebut reliabel. 

 

 Perhitungan Taraf Kesukaran 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui taraf kesukaran : 

P = 
JS
B  
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Keterangan : 

P  = Indeks kesukaran butir soal 

B  = Banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS = Jumlah siswa peserta tes 

Kriteria Taraf Kesukaran Soal 

No Interval Taraf Kesukaran Kriteria 
1 
2 
3 

0,00 < p ≤ 0,30 
0,30 < p ≤ 0,70 
0,70 < p ≤ 1,00 

Sukar 
Sedang 
Mudah 

( Suharsimi Arikunto, 2007 : 208 ) 
Contoh, pernitungan taraf kesukaran no 2: 

P  = 
JS
B  

=13
30 = 0.433  

Berdasarkan kriteria, maka soal no.2 mempunyai taraf kesukaran yang sedang. 
 
 Perhitungan Daya Pembeda 

Untuk mengetahui daya pembeda menggunakan rumus : 

 

D = 

 

Keterangan : 

D   = Indeks diskriminasi ( daya pembeda ) 

JA   = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB    = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA  = Banyaknya kelompok atas yang menjawab benar 

BB  = Banyaknya kelompok bawah yang menjawab benar 

 

 

 

BA 

JA 

BB 

JB 
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Kriteria Daya Beda Soal 

Interval DP kriteria 
0,00 ≤ DP ≤ 0,20 
0,20 < DP ≤ 0,40 
0,40 < DP ≤ 0,70 
0,70 < DP ≤ 1,00 

Jelek 
Cukup 
Baik 

Baik sekali 

( Suharsimi Arikunto, 2007 : 214 ) 

Contoh perhitungan daya pembeda soal no. 3 

KELOMPOK ATAS KELOMPOK BAWAH 
NO KODE SKOR NO KODE SKOR 
1 U-21 1 1 U-10 1 
2 U-30 1 2 U-12 0 
3 U-26 1 3 U-19 1 
4 U-24 1 4 U-5 0 
5 U-28 1 5 U-1 1 
6 U-29 1 6 U-20 0 
7 U-23 1 7 U-3 0 
8 U-25 1 8 U-8 0 
9 U-27 1 9 U-7 1 

10 U-17 1 10 U-4 0 
11 U-22 1 11 U-16 1 
12 U-13 1 12 U-11 0 
13 U-18 1 13 U-6 1 
14 U-15 1 14 U-9 0 
15 U-14 1 15 U-2 1 

JUMLAH 15 JUMLAH 7 
 

Dp =15
15
− 7

15
 

 = 1 – 0,467 
 = 0.533  
Berdasarkan kriteria, maka soal no.3 mempunyai daya pembeda yang baik. 
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LAMPIRAN 7 
SOAL KISI-KISI 

Nama   : 

Kelas  : 

No. Absen : 

1. Diantara kelompok besaran berikut, yang termasuk kelompok besaran pokok 

dalam   system Internasional adalah …. 

A. Suhu, volume, massa jenis dan kuat arus 

B. Kuat arus, panjang, waktu,  dan massa jenis 

C. Panjang, luas, waktu dan jumlah zat 

D. Kuat arus, intersitas cahaya, suhu, waktu 

E. Intensitas cahaya, kecepatan, percepatan, waktu 

2. Perhatikan tabel berikut! 

No Besaran Satuan dalam SI 

1 Jumlah zat Mole 

2 Suhu Celcius 

3 Waktu Sekon 

4 Panjang Km 

5 Massa Gram 

Pasangan yang benar adalah …… 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 3 
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D. 2 dan 4 

E. 3 dan 5 

3. Dibawah ini yang merupakan satuan besaran pokok adalah … 

A. Newton ,Meter, Sekon 

B. Meter, Sekon, Watt 

C. Kilogram, Kelvin, Meter 

D. Newton, Kilogram, Kelvin 

E. Kelvin, Joule, Watt 

4. Kelompok besaran di bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan 

adalah … 

A. Panjang lebar dan luas 

B. Kecepatan, percepatan dan gaya 

C. Kuat arus, suhu dan usaha 

D. Kecepatan, berat dan suhu 

E. Intensitas cahaya, banyaknya mol dan volume 

5. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km/jam jika 

dinyatakan dalam satuan Internasional (SI)  maka kecepatan sepeda motor 

adalah … 

A. 36 ms-1 

B. 30 ms-1 

C. 24 ms-1  

D. 20 ms-1 

E. 15 ms-1 
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6. Besaran pokok panjang dapat diturunkan menjadi … 

A. volume dan daya 

B. volume dan kuat arus listrik 

C. luas dan volume 

D. luas dan tegangan 

E. tinggi dan kecepatan 

7. Sebuah pipa berbentuk silinder berongga dengan diameter dalam  1,6  mm dan 

diameter luar 2,1 mm. Alat yang tepat untuk mengukur diameter dalam pipa 

tersebut adalah… 

A. Mistar 

B. Altimeter 

C. Mikrometer 

D. Jangka Sorong  

E. Amperemeter 

8. Hasil pengukuran panjang dan lebar suatu bidang persegi panjang masing-

masing 12,73 cm dan 6,5 cm. Menurut   aturan penulisan angka penting, luas 

bidang  tersebut adalah …… 

A. 82,74 cm2 

B. 82,745 cm2 

C. 82,75 cm2 

D. 82,,8 cm2 

E. 83 cm2 
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9. Luas suatu Bujur sangkar adalah 26,5 cm2, mka panjang salah satu sisinya 

adalah… 

A. 5,1478 cm 

B. 5,148 cm 

C.  5,15 cm 

D.  5,2 cm 

E. 5,1 cm 

10. Seorang siswa mengukur diameter sebuah lingkaran hasilnya adalah 8,50 cm. 

Keliling lingkarannya dituliskan menurut aturan angka penting adalah … (π = 

3,14). 

A. 267 cm 

B. 26,7 cm 

C. 2,67 cm 

D. 0.267 cm 

E. 0,0267 cm 

11. Perhatikan gambar berikut! 

 

Gambar tersebut menunjukkan hasil pengukuran diameter tabung 

menggunakan jangka sorong. Berdasarkan gambar tersebut hasil yang benar 

adalah …. 
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A. 5,70 cm 

B. 5,75 cm  

C 5,76 cm 

D. 5,86 cm 

E. 6,30 cm 

12. Sebuah balok diukur ketebalannya dengan jangka sorong. Skala yang 

ditunjukkan dari hasil pengukuran tampak pada gambar. Besarnya hasil 

pengukuran adalah : 

  

A. 3,19 cm 

B. 3,14 cm 

C. 3,10 cm 

D. 3,04 cm 

E. 3,00 cm 

13. Gambat berikut menampilkan hasil pengukuran mikrometer terhadap sebuah 

diameter bola logam kecil , maka nilai yang ditunjukkan adalah : 
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A. 8,12 mm                  D. 8,62 mm 

B. 8,50 mm                  E. 9,12 mm 

C. 8,52 mm 

14. Satuan dari beberapa besaran-besarn dibawah ini yang benar adalah… 

A. Massa satuannya Newton 

B. Berat satuannya Kilogram 

C. Massa jenis satuannya Newton/m2 

D. Tekanan satuannya Paskal 

E. usaha satuannya joule/sekon 

15. Beberapa pasangan besaran berikut, memiliki dimensi yang sama, yaitu : 

1. Massa dan berat 

2. momentum dan impus 

3. Gaya dan berat 

4. usaha dan daya 

Pernyataan yang benar adalah.. 

A. 1,2 dan 3 

B. 1 , 2 dn 4 

C. 1 dan 3 

D. 2 dan 3 
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E. 2 dan 4 

16. Dimensi ML-1T-2 menyatakan dimensi : ….. 

A. Gaya 

B. Energi 

C. Daya 

D. Tekanan 

E. Momentum 

17. Rumus dimensi momentum adalah … 

A. MLT-3 

B. ML -1T-2 

C. MLT-1 

D. ML -2T2 

E. ML -2T-2 

18. Rumus dimensi daya adalah … 

A. ML 2T-2 

B. ML 3T-2 

C. MLT¯² 

D. ML²T-3 

E. MLT-3 

19. Tiga besaran di bawah ini yang merupakan besaran skalar adalah …. 

A. Jarak, waktu dan luas 

B. Perpindahan, kecepatan dan percepatan 

C. Laju, percepatan dan perpindahan 
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D. Gaya, waktu dan induksi magnetic 

E. Momentum, kecepatan dan massa 

20. Dari hasil pengukuran di bawah ini yang termasuk vektor adalah … 

A. Gaya, daya dan usaha 

B. Gaya, berat dan massa 

C. Perpindahan, laju dan kcepatan 

D. Kecepatan, momentum dan berat 

E. Percepatan, kecepatan dan daya 

21. Dua buah vector V1 dan V2 masing-masing besarnya 12 satuan dan 5 satuan. 

Kedua vector tersebut membentuk sudut 90°. Resultan kedua gaya tersebut 

adalah... 

A. -7 satuan        

B. 5 satuan 

C. 7 satuan 

D. 12 satuan 

E. 13 satuan 

22. Dua buah vector F1 dan F2 masing-masing besarnya 12 satuan dan 12 satuan. 

Kedua vector tersebut membentuk sudut 120o. Resultan kedua gaya 

A. 0 satuan 

B. 6 satuan 

C. 12 satuan  

D. 15 satuan           

E. 24 satuan 
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23. Dua buah gaya bernilai 3 N dan 4 N. Resultan gaya tersebut tidak mungkin 

bernilai ….. N 

A. -1 

B.   2 

C.   5 

D . 7 

E. 8 

24. Dua vektor gaya tampak pada gambar berikut. 

 

Jika salah satu mewakili gaya 1 N, maka besarnya resultan kedua gaya 

tersebut adalah … 

A.  6 N             

B.  8 N             

C. 10 N  

D. 16 N             

E. 18 N 

25. Komponen-komponen vektor dari gambar vektor berikut adalah… 
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A. Ax = 6 N dan Ay = 8 N 

B. Ax = 8 N dan Ay = 6 N 

C. Ax = -6 N dan Ay = 8 N 

D. Ax = -8 N dan Ay = 6 N 

E. Ax = -8 N dan Ay = -6 N 

26. Sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter dan kecepatan 

arus airnya 4 m/s. Bila perahu di arahkan menyilang tegak lurus sungai dengan 

kecepatan 3 m/s, maka setelah sampai diseberang perahu telah menempuh 

lintasan sejauh …. 

A. 100 m 

B. 240 m 

C. 300 m 

D. 320 m 

E. 360 m 

27. Vektor F1 = 20 N berimpit sumbu x positif, Vektor F2 = 20 N bersudut 120°  

terhadap F1 dan F3 = 24 N bersudut 240° terhadap F1.  Resultan ketiga gaya 

pada pernyataan di atas adalah : 

A. 4 N searah F3 

B.  4 N berlawan arah dengan F3 
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C.  10 N searah F 

D.  16 N searah F3 

E.  16 N berlawanan arah dengan F3 

28. Dua buah gaya bernilai 3 N dan 4 N. Resultan gaya tersebut tidak mungkin 

bernilai ….. 

A.  -1 N 

B.   0 N 

C.   2 N 

D.  5  N 

E.  8  N 

29.  Jika sebuah vector= 12 N diuraikan menjadi dua buah vector yang saling 

tegak lurus dan yang sebuah dari padanya membentuk sudut 30° dengan 

vector itu, maka besar masing-masing adalah : 

A. 3 N dan 3V3 N 

B. 3 N dan 3V2 N 

C. 6 N dan 3V2 N 

D. 6 N dan 6V2 N 

E. 6 N dan 6V3 N 

30.  Vektor  F1 = 14 N dan F2 = 10 N diletakkan pada diagram Cartesius seperti 

pada gambar.  
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Resultan [R ] = F1 + F2 dinyatakan dengan vektor satuan adalah … 

A. 7i + 10 6j 

B. 7i + 10 j 

C. 3i + 7√3 j 

D. 3i + 10 j 

E. 3i + 7 j 
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KUNCI JAWABAN 

1. D 

2. B 

3. C 

4. B 

5. D 

6. C 

7. D 

8. E 

9. C 

10. B 

11. B 

12. A 

13. D 

14. D 

15. D 

16. D 

17. C 

18. D 

19. A 

20. D 

21. E 

22. C 

23. E 

24. C 

25. C 

26. C 

27. A 

28. E 

29. E 

30. C
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Nama Sekolah   :  SMK SYAFI’I AKROM KOTA PEKALONGAN 
Mata Pelajaran   :  Pengetahuan Dasar Otomotif 
Kelas / Semester  :  X / 1 
Standar Kompetensi  :  Menggunakan Alat-alat Ukur 
Kode standar Kompetensi :  DKK. 06 
Alokasi Waktu   :  20 jam pelajaran 
 
 

Kompetensi 
Dasar Indikator  Materi 

Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi Waktu 

Sumber 
Belajar 

TM PS PI 

1. Mengidenti
fikasi Alat-
alat Ukur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mengetahui dan 
memahami jenis 
alat ukur 
dikelompokkan 
berdasarkan 
penggunaannya 

 Mengetahui  dan 
memahami jenis 
dan kegunaan alat 
ukur mekanik 
sesuai dengan 
informasi manual 

 Mengetahui dan 
memahami Jenis 
dan kegunaan alat 
ukur elektrik sesuai 

 Pengelompokan  
alat ukur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Menggali informasi 
tentang pengelompokan 
alt-alat ukur pada 
pekerjaan otomotif  

 Mendiskusikan berbagai 
jenis dan kegunaan alat-
alat ukur mekanik pada 
pekerjaan otomotif 

 Mempelajari 
pengoperasian vernier 
caliper dan steel rule 
dengan mengobservasi 
dan pembacaan operation 
manual 

 Mempelajari 
pengoperasian micro 

Tes tertulis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Modul, 
buku 
referensi 

 Alat-alat 
ukur 
Mekanik, 
pneumatik
, Electric  

 Bengkel 
otomotif 
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Kompetensi 
Dasar Indikator  Materi 

Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi Waktu 

Sumber 
Belajar 

TM PS PI 

 
 
 
 
 
 
 
2. Menggunak

an Alat-alat 
Ukur 
mekanik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dengan informasi 
manual 

 
 

 
 
 

 Pembacaan hasil 
pengukuran 
komponen otomotif 
dengan vernier 
caliper 
diinterprestasikan 
sesuai dimensi 
benda yang diukur 
pada part book 

 Pembacaan hasil 
pengukuran 
komponen otomotif 
dengan steel rule 
diinterprestasikan 
sesuai dimensi 
benda yang diukur 
pada part book 

 Pembacaan hasil 
pengukuran 
komponen otomotif 
dengan micrometer 
diinterprestasikan 

 
 
 
 
 
 
 
 Kegunaan alat alat 
ukur mekanik 

 Pengukuran 
komponen otomotif 
dengan vernier 
caliper 

 Pengukuran 
komponen otomotif 
dengan steel rule 

 Pengukuran 
komponen otomotif 
dengan micro meter 

 Pengukuran 
komponen otomotif 
dengan dial gauge 
indicator 

 
 
 
 
 
 

meter dengan 
mengobservasi dan 
pembacaan operation 
manual 
 
 
 

 Mempelajari 
pengoperasian dialgauge 
indicator dengan 
mengobservasi dan 
pembacaan operation 
manual 

 Mengobservasi pengguaan 
alat ukur pneumatic 
secara kelompok pada 
bengkeldan peralatan 
otomotif 

 Mempelaajarai 
pengoperasian alat ukur 
pneumatic dengan 
mengobservasi dan 
pembacaan buku manua 

 Mendiskusikan berbagai 
jenis dan kegunaan alat 
ukur elektronik pada 
pekerjaan otomotif 

 Mempelajari 
pengoperasian AVO meter 

 
 
 
 
 
 
 
Tes tertulis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Unit alat 
ukur 

  Mekanik 
 Instruktion 
manual 

 Training 
objeck 

 Modul 
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Kompetensi 
Dasar Indikator  Materi 

Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi Waktu 

Sumber 
Belajar 

TM PS PI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Menggunak

an Alat-alat 
Ukur 
Pneumatik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sesuai dimensi 
benda yang diukur 
pada part book 

 Pembacaan hasil 
pengukuran 
komponen otomotif 
dengan dial gauge 
diinterprestasikan 
sesuai dimensi 
benda yang diukur 
pada part book 

 
 
 
 
 
 Pembacaan hasil 

pengukuran tyre 
pressure gauge 
diinterprestasikan 
sesuai dengan 
tekanan ban yang 
diukur 

 Pembacaan hasil 
pengukuran pada 
air brake tester 
diinterprestasikan 
sesuai dengan out 
put tekanan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kegunaan alat alat 
ukur pneumatic 

 Pengukuran 
tekanan ban 

 Pengukuran 
tekanan air brake 

 Penyetelan air 
transformer 

 Penyetelan 
regulator las gas 

 
 
 

analog dan digital dengan 
mengobservasi dan 
pembacaa operation 
manual 

 Mempelajari batteray 
tester dengan 
mengobservasi dan 
pembacaan opertion 
manual 

 Mempelajari 
pengoperasian grower 
tester dengan 
mengobservasi dan 
pembacaan opertion 
manual 
 

 Mempelajari 
pengoperasian distributor 
tester dengan 
mengobservasi dan 
pembacaan opertion 
manual 

 Mempelajari 
pengoperasian alternator 
tester dengan 
mengobservasi dan 
pembacaan opertion 
manual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes tertulis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Unit alat 
ukur 
pneumatic 

 Instruction 
manual 

 Operation 
manual  

 Training 
objeck 

 Modul 
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Kompetensi 
Dasar Indikator  Materi 

Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi Waktu 

Sumber 
Belajar 

TM PS PI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Menggunak

an Alat-alat 
Ukur 
Elektrik/ele
ktronik 

 

compressor 
 Penyetelan tekanan 

air transformer 
dilakukan sesuai 
dengan jenis spray 
gun yang 
digunakan 

 Penyetelan tekanan 
regulator 
pengelasan 
dilakukan sesuai 
jenis pembakar las 
yang digunakan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pengopeasian alat 

ukur elektronik 
dilakukan  

 Pembacaan hasil 
pengukuran 
tahanan komponen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Kegunaan alat alat 
ukur elektronik 

 Pengoperasian alat-
alat ukur elektronik 

 Pengukuran 
tahanan, arus dan 

 Mempelajari informasi 
pengantar praktik 
pengukuran komponen 
dengan vernier caliper 

 Mengukur komponen 
otomotif pada dimensi 
panjang, lebar dan 
diameter menggunakan 
vernier caliper 

 Mengukur komponen 
otomotif pada dimensi 
panjang, lebar dan 
diameter menggunakan 
steel rule 

 Mengukur komponen 
otomotif pada dimensi 
panjang, lebar dan 
diameter menggunakan 
micrometer 

 Mengukur diameter poros 
menggunakan dial gauge 
indicator 

 
 Mempelajari informasi 

pengantar praktik 
pengukuran electronic 

 Memeriksa kondisi 
peralatan ukur elektronik 
secara berkelompok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes tertulis  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 (1) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (1) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Unit alat 
ukur 
elektronik 

 Instruction 
manual 

 Operation 
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Kompetensi 
Dasar Indikator  Materi 

Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi Waktu 

Sumber 
Belajar 

TM PS PI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elektronik 
diinterprestasikan 
sesuai dengan data 
teknis pada part 
book 

 Pembacaan hasil 
pengukuran 
tegangan dan arus 
pada rangkaian 
wiring diagram 
diinterprestasikan 
sesuai dengan data 
teknis pada part 
book 

 Pengukuran kondisi 
baterai dilakukan 
sesuai operation 
manual tanpa 
menyebabkan 
kecelakaan 

 Pengukuran 
tegangan output 
alternator  

  Pengukuran 
armature dengan 
glower tester  

 Pengukuran 
distributor dengan 
distributor tester 

tegangan 
 Pengukuran 
baterray 

 Pengukuran 
armature 

 Pengukuran 
alternator 

 Pengukuran 
distributor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sesuai instruction manual 
 Mengukur berbagai jenis 

capasitor dan menentukan 
harga setiap tahanan 

 Mengukur tegangan dan 
arus pada suatu rangkaian 
sederhana menggunakan 
AVO meter analog dan 
menyimpulkan hasil 
pengukuran 

 Mengukur dan 
mendiskusikan hasil 
pengukuran tegangan 
berbagai jenis kapasitas 
dan kondisi batteray 

 Mengukur output 
alternator tanpa dan 
dengan beban pada alat 
uji alternator  

 Mengetes kondisi armatur 
menggunakan glower 
tester 

 Mengukur kondisi 
berbagai kondisi 
distributor pada 
distributor tester 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manual  
 Training 
objeck 

 Modul 
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Kompetensi 
Dasar Indikator  Materi 

Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi Waktu 

Sumber 
Belajar 

TM PS PI 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan :   SMK SYAFI’I AKROM 

Mata Pelajaran :   Pengetahuan Dasar Otomotif 

Kelas/Semester :  Kelas X / Semester I 

Kode standar kompetensi :   DKK. 06 

Alokasi Waktu               :   6 jam pelajaran  (3 pertemuan)    

______________________________________________________________________ 

I. Standar Kompetensi 

Menggunakan Alat-alat Ukur  

 

II. Kompetensi Dasar    

Mengidentifikasi Alat-alat Ukur. 

 

III. Indikator    

1. Mengetahui dan memahami jenis alat ukur dikelompokkan berdasarkan 

penggunaannya. 

2. Mengetahui  dan memahami jenis dan kegunaan alat ukur mekanik sesuai 

dengan informasi manual. 

3. Mengetahui dan memahami Jenis dan kegunaan alat ukur elektrik sesuai 

dengan informasi manual. 

                                                 

IV. Tujuan Pembelajaran:   

PERTEMUAN 1 

Kognitif  

1. Produk 

Siswa dapat mengetahui dan memahami jenis alat ukur dikelompokkan 

berdasarkan penggunaannya. 

2. Proses 

Siswa dijelaskan tentang materi jenis alat ukur dikelompokkan berdasarkan 

penggunaannya. 
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Psikomotor  

Melakukan praktek pengukuran benda dengan menggunakan alat ukur sesuai 

dengan benda yang akan diukur. 

 

Afektif   

1. Karakter 

Siswa dituntut untuk terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar, dan 

menunjukkan karakter sikap yang jujur, teliti, tanggung jawab dan tepat 

waktu. 

2. Keterampilan sosial 

menunjukkan keterampilan sosial komunikasi, menghargai  pendapat, tidak 

mencela, dan bekerja sama 

 

 

PERTEMUAN 2 

Kognitif  

1. Produk 

Siswa dapat mengetahui dan memahami jenis dan kegunaan alat ukur 

mekanik dijelaskan sesuai dengan informasi manual. 

2. Proses 

Siswa dijelaskan tentang materi jenis dan kegunaan alat ukur mekanik 

dijelaskan sesuai dengan informasi manual 

 

Psikomotor  

Melakukan praktek pengukuran benda yang bersifat mekanik dengan 

menggunakan alat ukur mekanik, kemudian membandingkannya sesuai dengan 

informasi manual. 
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Afektif   

1. Karakter 

Siswa dituntut untuk terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar, dan 

menunjukkan karakter sikap yang jujur, teliti, tanggung jawab dan tepat 

waktu. 

2. Keterampilan sosial 

menunjukkan keterampilan sosial komunikasi, menghargai  pendapat, tidak 

mencela, dan bekerja sama 

 

PERTEMUAN 3 

Kognitif  

1. Produk 

Siswa dapat mengetahui dan memahami jenis dan kegunaan alat ukur elektrik 

dijelaskan sesuai dengan informasi manual. 

2. Proses 

Siswa dijelaskan tentang materi jenis dan kegunaan alat ukur elektrik 

dijelaskan sesuai dengan informasi manual 

 

Psikomotor  

Melakukan praktek pengukuran benda yang bersifat elektrik dengan 

menggunakan alat ukur elektrik, kemudian membandingkannya sesuai dengan 

informasi manual. 

 

Afektif   

1. Karakter 

Siswa dituntut untuk terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar, dan 

menunjukkan karakter sikap yang jujur, teliti, tanggung jawab dan tepat 

waktu. 

2. Keterampilan sosial 

menunjukkan keterampilan sosial komunikasi, menghargai  pendapat, tidak 

mencela, dan bekerja sama 
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V. Model dan Metode Pembelajaran: 

1. Model Pembelajaran  

a. Pertemuan Pertama :    Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

b. Pertemuan Kedua     :    Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

c. Pertemuan Ketiga     :    Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

2. Metode/Strategi Pembelajaran                                                                               

a. Presentasi kelas 

b. Tim 

c. Kuis 

d. Skor Kemajuan Individual 

e. Rekognisi Tim 

 

VI. Materi Pembelajaran 

1. jenis jenis alat ukur 

2. jenis dan kegunaan alat ukur mekanik sesuai dengan informasi manual 

3. jenis dan kegunaan alat ukur elektrik sesuai dengan informasi manual 

 

VII. Proses Belajar Mengajar 

 

PERTEMUAN PERTAMA 

1. Pendahuluan (kurang lebih 10 menit) 

a. Melakukan doa bersama 

b. Mengecek kehadiran siswa  

c. Memberikan pertanyaan – pertanyaan tentang jenis alat ukur dan 

penggunaannya. 

d. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar 

yang akan dicapai yaitu mengidentifikasi alat-alat ukur. 

e. Menjelaskan cakupan materi tentang alat- alat ukur. 
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2. Inti (kurang lebih 70 menit) 

a. Eksplorasi 

1) Membentuk tim pada siswa secara acak/heterogen yang terdiri dari 5 

anak tiap kelompok. 

2) Menjelaskan materi tentang alat-alat ukur mekanik dan elektrik 

3) Memberikan waktu kepada siswa untuk mengumpulkan materi atau 

bahan pelajaran tentang alat-alat ukur mekanik dan elektrik kemudian 

mendiskusikannya dalam kelompok. 

b. Elaborasi 

1) Guru mengadakan kuis terhadap siswa tentang alat-alat ukur mekanik 

dan elektrik. Kuis tersebut di berikan dalam 2 babak, yaitu: 

 secara acak. 

Guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara acak. Jadi tiap 

siswa pada tiap kelompok wajib menguasai materi tentang alat-alat 

ukur mekanik dan elektrik. 

 Pertanyaan rebutan 

Siswa yang dapat menjawab paling cepat adalah siswa yang akan 

mendapatkan nilai tambahan. 

2) Guru melakukan penghitungan skor/nilai terhadap tiap siswa dan 

kelompok. Kelompok yang memiliki anggota paling aktif adalah 

kelompok dengan nilai tertinggi. 

 

c. Konfirmasi 

1. Guru membahas tiap pertanyaan pada kuis yang telah dilaksanakan. 

2. Memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya kepada guru 

apabila mengalami kesulitan ketika mempelajari tentang alat-alat ukur 

mekanik dan elektrik serta penggunaannya. 

3. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

memahami materi yang diberikan. 

 

  



101 
 

 
 

3. Penutup (kurang lebih 10 menit) 

1. Guru bersama – sama dengan siswa membuat rangkuman materi tentang 

alat-alat ukur mekanik dan elektrik serta penggunaannya. 

2. Diakhiri dengan doa bersama. 

 

 

PERTEMUAN KEDUA 

1. Pendahuluan (kurang lebih 10 menit) 

a. Melakukan doa bersama 

b. Mengecek kehadiran siswa  

c. Memberikan pertanyaan – pertanyaan tentang jenis dan kegunaan alat ukur 

mekanik sesuai dengan informasi manual. 

d. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar 

yang akan dicapai yaitu mengidentifikasi alat-alat ukur. 

e. Menjelaskan cakupan materi tentang jenis dan kegunaan alat ukur mekanik 

sesuai dengan informasi manual. 

 

2.  Inti (kurang lebih 70 menit) 

a. Eksplorasi 

1. Membentuk tim pada siswa secara acak/heterogen yang terdiri dari 5 

anak tiap kelompok. 

2. Menjelaskan materi tentang tentang jenis dan kegunaan alat ukur 

mekanik sesuai dengan informasi manual 

3. Memberikan waktu kepada siswa untuk mengumpulkan materi atau 

bahan pelajaran tentang jenis dan kegunaan alat ukur mekanik sesuai 

dengan informasi manual kemudian mendiskusikannya dalam 

kelompok. 

 

b. Elaborasi 

1) Guru mengadakan kuis terhadap siswa tentang alat-alat ukur mekanik 

dan elektrik. Kuis tersebut di berikan dalam 2 babak, yaitu: 
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 secara acak. 

Guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara acak. Jadi tiap 

siswa pada tiap kelompok wajib menguasai materi tentang jenis 

dan kegunaan alat ukur mekanik sesuai dengan informasi manual. 

 Pertanyaan rebutan 

Siswa yang dapat menjawab paling cepat adalah siswa yang akan 

mendapatkan nilai tambahan. 

2) Guru melakukan penghitungan skor/nilai terhadap tiap siswa dan 

kelompok. Kelompok yang memiliki anggota paling aktif adalah 

kelompok dengan nilai tertinggi. 

 

c. Konfirmasi 

1. Guru membahas tiap pertanyaan pada kuis yang telah dilaksanakan. 

2. Memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya kepada guru 

apabila mengalami kesulitan ketika mempelajari tentang jenis dan 

kegunaan alat ukur mekanik sesuai dengan informasi manual. 

3. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

memahami materi yang diberikan. 

 

3. Penutup (kurang lebih 10 menit) 

a. Guru bersama – sama dengan siswa membuat rangkuman materi tentang 

jenis dan kegunaan alat ukur mekanik sesuai dengan informasi manual. 

b. Diakhiri dengan doa bersama. 

 

PERTEMUAN KETIGA 

1. Pendahuluan (kurang lebih 10 menit) 

a. Melakukan doa bersama 

b. Mengecek kehadiran siswa  

c. Memberikan pertanyaan – pertanyaan tentang jenis dan kegunaan alat ukur 

elektrik sesuai dengan informasi manual. 
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d. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar 

yang akan dicapai yaitu mengidentifikasi alat-alat ukur. 

e. Menjelaskan cakupan materi tentang jenis dan kegunaan alat ukur elektrik 

sesuai dengan informasi manual. 

2.  Inti (kurang lebih 70 menit) 

a. Eksplorasi 

1. Membentuk tim pada siswa secara acak/heterogen yang terdiri dari 5 

anak tiap kelompok. 

2. Menjelaskan materi tentang tentang jenis dan kegunaan alat ukur 

elektrik sesuai dengan informasi manual 

3. Memberikan waktu kepada siswa untuk mengumpulkan materi atau 

bahan pelajaran tentang jenis dan kegunaan alat ukur elektrik sesuai 

dengan informasi manual kemudian mendiskusikannya dalam 

kelompok. 

b. Elaborasi 

1. Guru mengadakan kuis terhadap siswa tentang alat-alat ukur mekanik 

dan elektrik. Kuis tersebut di berikan dalam 2 babak, yaitu: 

 secara acak. 

Guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara acak. Jadi tiap 

siswa pada tiap kelompok wajib menguasai materi tentang jenis 

dan kegunaan alat ukur elektrik sesuai dengan informasi manual. 

 Pertanyaan rebutan 

Siswa yang dapat menjawab paling cepat adalah siswa yang akan 

mendapatkan nilai tambahan. 

2. Guru melakukan penghitungan skor/nilai terhadap tiap siswa dan 

kelompok. Kelompok yang memiliki anggota paling aktif adalah 

kelompok dengan nilai tertinggi. 

c. Konfirmasi 

1. Guru membahas tiap pertanyaan pada kuis yang telah dilaksanakan. 
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2. Memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya kepada guru 

apabila mengalami kesulitan ketika mempelajari tentang jenis dan 

kegunaan alat ukur elektrik sesuai dengan informasi manual. 

3. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

memahami materi yang diberikan. 

3. Penutup (kurang lebih 10 menit) 

a. Guru bersama – sama dengan siswa membuat rangkuman materi tentang 

jenis dan kegunaan alat ukur elektrik sesuai dengan informasi manual. 

b. Diakhiri dengan doa bersama. 

 

VIII. Alat / Media Belajar 

1. Alat ukur mekanik (mistar, mikrometer, jangka sorong, dll) 

2. Alat ukur elektrik (multitester, dll) 

3. Benda kerja (potongan logam, pipa berdiameter dalam dan luar, baterai, dll) 

 

IX. Buku Pegangan Guru / Siswa 

1. Buku Manual (New Step 1) 

2. Modul pembelajaran alat ukur 

 

X. Penilaian 

1. Bentuk Instrumen : soal pilihan ganda 

2. Soal/ Instrumen : soal pilihan ganda sejumlah 25 butir soal 

 

 

Pekalongan ,    Juli 2011 

Mengetahui, 

Guru Pengajar      Kepala Sekolah, 

 

 

Rison Ardiningcahyo    Drs. Agus Salim, M.Pd. 
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