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ABSTRAK

MARDIYANTO. TINGKAT KESESUAIAN ANTARA MATERI AJAR 

TUNE-UP MOBIL PADA PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK MEKANIK 

OTOMOTIF SMK DENGAN BIDANG PEKERJAAN TEKNISI 

OTOMOTIF DI KOTA SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Nopember 2010.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat kesesuaian 

antara materi ajar tune up mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif 

SMK dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di kota Surakarta.

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif dengan 

metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) 

Metode angket, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden, 2) Observasi, metode observasi dilakukan 

pada saat mekanik sedang bekerja di bengkel khususnya pada saat melakukan tune 

up, 3) Wawancara (interview), metode wawancara ini dilakukan untuk 

memperoleh data dari kepala bengkel dan mekanik.

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Materi ajar tune up mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif 

SMK telah sesuai dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di Kota Surakarta.

2. Tingkat kesesuaian antara materi ajar tune up mobil pada program keahlian 

teknik mekanik otomotif SMK dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di 

Kota Surakarta adalah 73,04%.
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MOTTO

 Apa yang kita pikirkan terus menerus itu yang akan terjadi.

 Hidup adalah perjuangan, maka ketika kita berhenti berjuang artinya 

mendekatkan diri untuk berhenti hidup.

 Masalah baru adalah tantangan baru menuju proses pendewasaan.

(Penulis)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingginya angka pengangguran di Indonesia tercatat oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) pada Agustus 2007 adalah sekitar 10,01 juta orang, hal ini 

merupakan indikator rendahnya penyerapan tenaga kerja oleh dunia kerja serta 

masih kurangnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Upaya untuk 

meningkatkan kualitas SDM telah lama dilakukan dengan berbagai inovasi pada 

program pendidikan maupun pelatihan.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga yang 

berpotensi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat dengan mudah 

terserap oleh dunia kerja, karena materi baik teori dan praktek yang bersifat 

aplikatif telah diberikan sejak dini, dengan harapan lulusan SMK memiliki 

kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Akan tetapi, tidak semua dari 

lulusan SMK dapat terserap lapangan kerja dan ketika dari lulusan SMK tersebut 

bekerja, tidak semuanya bekerja sesuai dengan jurusan yang ditekuni. 

Lulusan SMK Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif memiliki 

kendala yang sama dalam memperoleh pekerjaan, mereka biasanya hanya bekerja 

secara tidak tetap (serabutan) dan tidak pada bidangnya, padahal tuntutan dari 

lulusan ini adalah menjadi tenaga kerja profesional di bidang otomotif. 

Peluang kerja di bidang otomotif sebenarnya sangat besar, mengingat 

semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan, sehingga 

produksi otomotifpun semakin meningkat yang tentunya membuka peluang kerja 

di bidang otomotif. Dengan meningkatnya peluang kerja di bidang otomotif, maka 

perkembangan pendidikan di bidang otomotif akan ikut terdorong. 

Materi kurikulum yang diberikan SMK harus memperhatikan tuntutan 

kompetensi kerja yang ada pada dunia kerja. Melihat pentingnya kompetensi 

lulusan SMK yang disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja, maka penelitian ini 

1
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ditujukan untuk mengetahui besarnya tingakat kesesuaian materi SMK Program 

Keahlian Teknik Mekanik Otomotif dan kebutuhan di dunia kerja.

Terkadang yang jadi masalah adalah kurang sesuainya materi yang 

dipreoleh di SMK dengan bidang pekerjaan di lapangan kerja. Misalnya saat 

siswa melaksanakan Prakrin (Praktek Industri) banyak menemukan hal-hal baru 

yang tidak mereka temui di bangku sekolah. Mereka mengaku banyak 

menemukan hal-hal baru pada saat melakukan kerja di bengkel tempat mereka 

melakukan Prakrin, menurut mereka ini disebabkan oleh banyak faktor, antara 

lain karena metode penyampaian materi yang digunakan oleh guru kurang tepat 

sehingga siswa pun mengalami kesulitan untuk memahaminya, alat praktek yang 

masih sedikit, letak geografis yang jauh dari kota sehingga agak lambat menerima 

informasi, kurangnya motivasi dari diri siswa untuk belajar mandiri dan 

mengembangkan materi yang diperoleh, dan lain-lain.

Belum lagi kalau para  siswa ini langsung masuk ke dunia kerja mereka 

harus melakukan penyesuaian agar dapat melakukan pekerjaan sesuai bidang yang 

mereka kuasai. Untuk mempercepat adaptasi dengan lingkungan kerja, mereka 

ditraining dahulu sesuai dengan bidang pekerjaan diperusahaan. Sekolah 

diharapkan mampu meningkatkan kesiapan para lulusan SMK tersebut dalam 

menghadapi perkembangan teknologi di dunia kerja.

Kurikulum di masa depan harus dirancang berdasarkan ritme fenomena 

perkembangan Ipteks, sosial budaya, dan kebutuhan hidup warga, bangsa dan 

negara. Hal ini perlu dilakukan agar sistem pendidikan nasional mampu merespon 

secara proaktif, sistematik dan arief terhadap berbagai perkembangan fenomena 

Ipteks tersebut.

Maka untuk mengetahui besarnya tingkat kesesuaian materi SMK dengan  

pekerjaan tune up di lapangan kerja penulis mengambil judul “TINGKAT 

KESESUAIAN ANTARA MATERI AJAR TUNE UP MOBIL PADA 

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF SMK 

DENGAN BIDANG PEKERJAAN TEKNISI OTOMOTIF DI KOTA 

SURAKARTA”
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut :

1. Tingginya angka pengangguran di Indonesia.

2. Rendahnya daya serap dunia kerja terhadap lulusan SMK.

3. Kompetensi lulusan SMK belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

4. Perlu adanya penyesuaian antara materi pelajaran yang diberikan di SMK 

terhadap kebutuhan dunia kerja.

5. SMK belum dapat secara proporsional menyediakan tenaga kerja di bidang 

otomotif yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

C. Pembatasan Masalah

Agar masalah yang dibahas dalam skripsi ini tidak meluas dari pokok 

permasalahan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Materi penelitian adalah langkah penyetelan mesin (engine tune up) mobil

berbahan bakar bensin 5K.

2. Objek penelitian adalah kepala bengkel dan para mekanik 

3. Bengkel mobil tempat penelitian adalah bengkel resmi di kota Solo.

4.

D. Perumusan masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah materi tune up yang diajarkan di SMK tempat para mekanik belajar 

sudah sesuai dengan bidang pekerjaan mekanik di bengkel otomotif tempat 

para mekanik bekerja?

2. Berapakah besarnya tingkat kesesuaian antara materi yang diajarkan di SMK 

dengan pekerjaan mekanik di bengkel otomotif?
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E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui :

1. Materi ajar tune up mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif 

SMK sesuai atau belum dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di kota 

Surakarta.

2. Besarnya tingkat kesesuaian antara materi ajar tune up mobil pada 

program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan bidang 

pekerjaan teknisi otomotif di kota Surakarta.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan:

1. Memberikan masukan dan informasi tentang kesesuaian materi tune up di 

SMK  Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif dengan pekerjaan mekanik 

di bengkel otomotif. 

2. Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK Program 

Keahlian Teknik Mekanik Otomotif melalui perbaikan program pembelajaran 

di SMK.

3. Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK Program 

Keahlian Teknik Mekanik Otomotif melalui penyesuaian materi ajar dan 

mengikuti perkembangan teknologi.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian SMK

Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan yang menyiapkan 

peserta didik menjadi manusia yang produktif yang  dapat langsung bekerja di 

bidangnya setelah melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Dengan 

demikian, pembukaan program diklat di SMK harus responsif terhadap perubahan 

pasar kerja. Penyiapan manusia untuk bekerja bukan berarti menganggap manusia 

semata-mata sebagai faktor produksi karena pembangunan ekonomi memerlukan 

kesadaran sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sekaligus 

sebagai warga negara yang produktif. 

Pendidikan menengah kejuruan harus dijalankan atas dasar prinsip 

investasi SDM (human capital investment). Semakin tinggi kualitas pendidikan 

dan pelatihan yang diperoleh seseorang, akan semakin produktif orang tersebut. 

Akibatnya selain meningkatkan produktivitas nasional, meningkatkan pula daya 

saing tenaga kerja di pasar kerja global. Untuk mampu bersaing di pasar global, 

sekolah menengah kejuruan harus mengadopsi nilai-nilai yang diterapkan dalam 

melaksanakan pekerjaan, yaitu disiplin, taat azas, efektif, dan efisien. 

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan dari seni dan budaya 

manusia yang dinamis dan syarat akan perkembangan, karena itu perubahan atau 

perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan 

dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan 

pada semua tingkat perlu terus-menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan 

masa depan. Pemikiran ini mengandung konsekuensi bahwa penyempurnaan atau 

perbaikan pendidikan menengah kejuruan untuk mengantisipasi kebutuhan dan 

tantangan masa depan perlu terus-menerus dilakukan penyelarasan dengan 

5

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



6

perkembangan kebutuhan dunia usaha kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni dan budaya.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab ( Pasal 3 UU 

SISDIKNAS No. 20 tahun 2003).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan bentuk satuan 

pendidikan kejuruan sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 15 UU 

SISDIKNAS, merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta 

didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Mutu lulusan pendidikan sangat erat kaitannya dengan proses 

pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain 

kurikulum, tenaga pendidik, proses pembelajaran, materi ajar, sarana dan 

prasarana, alat bantu dan bahan, manajemen, sekolah, lingkungan sekolah dan 

lapangan latihan kerja siswa. Meskipun materi ajar hanya merupakan sebagai arah

dan pedoman dalam mengajar, namun materi ajar harus selalu dikembangkan 

sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan 

kebutuhan / pasar kerja, serta dinamika perubahan sosial masyarakat. 

2. Tujuan SMK

Adapun tujuan pendidikan menengah kejuruan sebagai berikut :

a. Tujuan Umum : 

1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Tuhan 

Yang Maha Esa.

2) Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara 

yang berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

demokratis, dan bertanggung jawab.
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3) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan 

kebangsaan, memahami, dan menghargai keanekaragaman budaya 

bangsa Indonesia.

4) Mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian 

terhadap lingkungan hidup, dengan secara aktif turut memelihara dan 

melestarikan lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya 

alam dengan efektif dan efesien.

b. Tujuan Khusus :

1) Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu 

bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di pelayanan 

dalam bidang jasa otomotif atau dunia usaha lainnya sebagai tenaga 

kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program 

keahlian yang dipilihnya.

2) Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih 

dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan 

mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang 

diminatinya. 

3) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni, agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara 

mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

4) Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai 

dengan program keahlian yang dipilih.

3. Jenis Program Keahlian atau Bidang Studi

SMK menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) berbagai 

program keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Program 

keahlian tersebut dikelompokkan menjadi bidang keahlian sesuai dengan 

kelompok bidang industri / usaha / profesi. Penamaan bidang keahlian dan 

program keahlian mengacu pada nama bidang dan program keahlian yang berlaku 

pada kurikulum. Jenis keahlian baru diwadahi dengan jenis program keahlian baru 
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atau spesialisasi baru pada program keahlian yang relevan. Jenis bidang dan 

program keahlian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Beberapa contoh program keahlian atau bidang studi di SMK  sebagai 

berikut :

a. Teknik Otomotif

b. Teknik Koputer dan Jaringan

c. Audio Video dan Multimedia

d. Teknik Listrik dan Elektronik

e. Teknik Permesinan

f. Multimedia

g. Akuntansi

h. Teknik Konstruksi Bangunan Sederhana

i. Teknik Gambar Bangunan

j. Akomodasi Perhotelan

k. Teknik Las

l. Tata Busana

m. Restoran

n. Penjualan

o. Budidaya Tanaman Pangan

p. Budidaya tanaman perkebunan

q. Administrasi Perkantoran

r. Budidaya Ikan Air Tawar

s. Peternakan

t. Budidaya Tanaman Perkebunan

u. Dan lain-lain.

4. Substansi Pendidikan

Substansi atau materi yang diajarkan  di SMK disajikan dalam bentuk 

berbagai kompetensi yang dinilai penting dan perlu bagi peserta didik dalam 

menjalani kehidupan sesuai dengan zamannya. Kompetensi dimaksud meliputi 

kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi manusia Indonesia yang 
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cerdas dan pekerja yang kompeten, sesuai dengan standar kompetensi yang 

ditetapkan oleh industri / dunia usaha / asosiasi profesi.

Untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh industri / 

dunia usaha / asosiasi profesi, substansi diklat dikemas dalam berbagai mata diklat 

yang dikelompokkan dan diorganisasikan menjadi program normatif, adaptif dan 

produktif.

a. Program Normatif 

Program normatif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi 

membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh, yang memiliki norma-norma 

kehidupan sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial anggota masyarakat 

baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga dunia. Program 

normatif diberikan agar peserta didik bisa hidup dan berkembang selaras dalam 

kehidupan pribadi, sosial dan bernegara. Program ini berisi mata diklat yang lebih 

menitikberatkan pada norma, sikap dan perilaku yang harus diajarkan, 

ditanamkan, dan dilatihkan pada peserta didik, di samping kandungan pengathuan 

dan keterampilan yang ada di dalamnya. Mata diklat pada kelompok normatif

berlaku sama untuk semua program keahlian.

Program normatif terdiri dari mata diklat : 

1) Pendidikan Agama 

2) Kewarganegaraan dan Sejarah 

3) Bahasa Indonesia  

4) Pendidikan Jasmani dan Olah raga

b. Program Adaptif 

Program adaptif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi membentuk 

peserta didik sebagai individu agar memiliki dasar pengetahuan yang luas dan 

kuat untuk menyelesaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di 

lingkungan sosial, lingkungan kerja serta mampu mengembangkan diri sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Program adaptif 

berisi mata diklat yang lebih menitikberatkan pada pemberian kesempatan kepada 

peserta didik untuk memahami dan menguasai konsep dan prinsip dasar ilmu dan 
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teknologi yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan atau melandasi 

kompetensi untuk bekerja. 

Program adaptif diberikan agar peserta didik tidak hanya memahami dan 

menguasai “apa“ dan “bagaimana“ suatu pekerjaan dilakukan, tetapi memberi 

juga pemahaman dan penguasaan tentang “mengapa“ hal tersebut harus 

dilakukan. Program adaptif terdiri dari kelompok mata diklat yang berlaku sama 

bagi semua program keahlian dan mata diklat yang hanya berlaku bagi program 

keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing program keahlian.

Program adaptif terdiri dari mata diklat :

1) Matematika

2) Bahasa Inggris

3) Komputer 

4) Kewirausahaan 

5) Fisika 

6) Kimia 

7) IPA Terpadu

c. Program Produktif

Program produktif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi 

membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Dalam hal SKKNI belum ada, 

maka digunakan standar kompetensi yang disepakati oleh forum yang di anggap 

mewakili dunia usaha/industri atau asosiasi profesi. Program produktif bersifat 

melayani permintaan pasar kerja, karena itu lebih banyak ditentukan oleh dunia 

usaha / industri atau asosiasi profesi. Program produktif diajarkan secara spesifik 

sesuai dengan kebutuhan tiap program keahlian. 

Program Produktif Jurusan Teknik Otomotif terdiri dari mata diklat :

1. Memahami dasar-dasar mesin

2. Memahami proses-proses dasar pembentukan logam

3. Menjelaskan proses-proses mesin konversi energi

4. Menginterpretasikan gambar teknik
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5. Menggunakan peralatan dan perlengkapan di tempat kerja

6. Menggunakan alat-alat ukur (measuring tools)

7. Menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan 

tempat kerja

8. Memperbaiki sistem hidrolik dan kompresor udara

9. Melaksanakan prosedur pengelasan, pematrian, pemotongan 

dengan panas dan pemanasan

10. Melakukan overhaul sistem pendingin dan komponen-

komponennya

11. Memelihara/servis sistem bahan bakar bensin

12. Memperbaiki sistem injeksi bahan bakar diesel

13. Memeliharaan/servis engine dan komponen-komponennya

14. Memperbaiki unit kopling dan komponen-komponen sistem 

pengoperasian

15. Memelihara transmisi 

16. Memelihara unit final drive/gardan

17. Memperbaiki poros penggerak roda

18. Memperbaiki roda dan ban

19. Memperbaiki sistem rem

20. Memperbaiki sistem kemudi

21. Memperbaiki sistem suspensi

22. Memelihara baterai

23. Memperbaiki kerusakan ringan pada rangkaian/ sistem kelistrikan, 

pengaman dan kelengkapan tambahan

24. Memperbaiki sistem pengapian 

25. Memperbaiki sistim starter dan pengisian

26. Memelihara/servis sistem AC (Air Conditioner)
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5. Pengertian Tune up

Pekerjaan engine tune up atau tune up mesin adalah tindakan yang 

dilakukan untuk mengembalikan kondisi mesin pada taraf kerja mesin yang

optimal, yaitu dengan menyetel ulang, membersihkan, atau mengganti bagian 

yang sudah rusak. Istilah tune up mesin akhir-akhir ini berubah menjadi regular 

checking. Kalau dulu perhatian orang hanya pada mesin saja, tetapi sekarang 

perhatian orang menyeluruh pada kondisi mobil. Dulu mesin perlu banyak distel, 

sekarang nyaris tidak ada bagian yang perlu distel. Kalau dulu ada stel, ganti dan

bersihkan, maka sekarang hanya bersihkan atau ganti.

Penggunaan terus-menerus mengakibatkan bagian-bagian pada mobil 

mengalami perubahan. Perubahan yang tidak dapat dihindari tersebut dapat terjadi 

akibat gesekan, fungsi penyaringan pada filter dan lain-lain selama penggunaan. 

Supaya mobil bisa bekerja optimal lagi, maka bagian-bagian tersebut harus 

mendapat penyetelan ulang atau penggantian dan pembersihan dari debu maupun 

kotoran lainnya.

6. Bagian-bagian Tune up Mesin

Pada mesin Toyota seri 5K, ada beberapa poin atau bagian yang 

dilakukan tune up. Dalam melakukan tune up, antara satu pekerjaan dengan 

pekerjaan lainnya saling berhubungan, untuk memperoleh hasil yang diharapkan 

sebaiknya pekerjaan tune up dengan mengikuti urutannya.

a. Pekerjaan saat mesin dingin, meliputi pemeriksaan :

1) Pemeriksaan Minyak pelumas

Mesin terdiri dari beberapa bagian logam yang bergerak, bahkan 

diantaranya ada yang kontak langsung antara yang satu dengan yang 

lainnya secara tetap. Sebagai contoh, poros engkol, batang torak dan 

bagian-bagian mekanisme katup. Bila mesin mulai distart, gesekan antara 

bagian-bagian mesin akan menguragi tenaga mesin. Oli pelumas yang 

memberikan pelumasan secara tetap pada bagian-bagian mesin untuk 
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mecegah dan membatasi keausan pada mesin. Pelumasan ini dilakukan 

oleh sistem pelumasan mesin.

Sistem pelumasan pada mobil terdiri dari beberapa komponen, antara lain :

a) Pompa oli, fungsinya adalah mengisap oli dan menyalurkannya ke

bagian-bagian mesin yang perlu dilumasi.

b) Saringan oli, berfungsi menyaring kotoran yang terdapat dalam oli. 

Saringan oli dipasang di luar mesin, agar mudah melakukan 

pertiannya.

c) Katup pengatur tekanan oli (oil pressure relief valve), berfungsi 

mengatur tekanan oli yang disalurkan ke sistem pelumasan. Pada 

tekanan minyak yang tinggi (rpm tinggi,  katup akan membuka dan 

kelebihan oli akan disalurkan ke bak oli melalui lubang by pass, yang 

menyebabkan tekanan oli yang masuk ke sistem pelumasan dapat 

dibatasi besarnya.

Fungsi oli pelumas pada mesin sebagai berikut :

a) Membentuk lapisan (oil film), Mencegah kontak langsung 

permukaan logam satu dengan yang lain,yang berfungsi mengurangi 

gesekan, mencegah keausan dan panas.

b) Mendiginkan bagian-bagian mesin.

c) Oli berfungsi sebagai perapat (seal) antara torak dan dinding 

silinder.

d) Oli mengeluarkan kotoran dari bagian mesin.

e) Melindungi bagian-bagian mesin dari karat

Pemeriksaan minyak pelumas mesin (oli mesin) sebaiknya 

dilakukan bila kendaraan berada di tempat yang datar. Bila mesin baru saja 

dimatikan, sebaiknya pemeriksaan oli ditunda dahulu selama 3 sampai 4 

menit. Bila pemeriksaan minyak mesin segera dilakukan setelah mesin 

mati, minyak mesin masih banyak yang tertinggal pada bagian-bagian 

mesin atau masih dalam sirkulasi, sehingga banyaknya minyak dalam 

karter (oil pan) menjadi tidak tepat.
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2) Pemeriksaan Sistem Pendingin

Mesin membakar bahan bakar di dalam silinder-silinder dan 

mengubahnya dari energi panas menjadi tenaga penggerak. Energi panas 

yang dihasilkan tidak semuanya dapat diubah menjadi tenaga penggerak. 

Energi panas yang dihasilkan tidak semuanya dapat diubah menjadi tenaga 

penggerak, hanya kira-kira 25% energi dimanfaatkan secara efektif. Kira-

kira 45% lainnya hilang saat terjadi gesekan atau gas buang dan 30% 

diserap oleh mesin sendiri. Panas yang diserap oleh mesin itu harus 

dibuang ke luar (ke udara bebas), agar mesin tidak menjadi terlalu panas 

(overheating) dan mempercepat proses keausan.

Sistem pendinginan yang terdapat pada mesin berfungsi untuk 

mendinginkan dan mencegah agar mesin tidak terlalu panas dengan 

mengatur dan menjaga temperatur yang tepat selama mesin beroperasi. 

Temperatur air pendingin selama mesin beroperasi ada di antara 80°C dan 

85°C atau biasa disebut temperatur kerja mesin. 

Sistem pelumasan pada mobil terdiri dari beberapa komponen, antara lain :

a) Tutup radiator, berfungsi menutup lubang pemasukan air radiator, juga 

mempertahankan keadaan air agar tidak mendidih meskipun suhunya 

mencapai l00 °C atau lebih. Suhu yang tinggi menyebabkan volume 

dan tekanan air bertambah. Bila tekanan air dan uapnya naik, maka 

katup pengaman pada tutup radiator akan menjadikan 

membebaskannya melalui pipa pembuangan dan  tangki.

b) Tangki cadangan, bila volume air dari radiator memuai karena naiknya 

suhu, maka air pendingin yang berlebihan dikirim ke tangki cadangan. 

Sebaliknya bila suhu turun, air yang ada dalam tangki akan kembali ke 

radiator, yang diatur oleh katup pengaman pada tutup radiator.

c) Pompa air, berfungsi mensirkulasikan air pendingin. Umumnya yang 

banyak digunakan adalah jenis sentrifugal. Pompa air ini ditempatkan 

di bagian depan blok silinder dan digerakkan oleh puli poros engkol 

melalui tali kipas (V belt).

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



15

d) Thermostat, berfungsi menjaga/ menyesuaikan temperatur kerja mesin

kemudian mempertahankan temperatur kerja tersebut pada saat mesin 

bekerja. Jika air masih dingin katup termostat tertutup, sirkulasi air 

tidak melalui radiator tetapi langsung melalui pipa bypass. Jika air 

sudah terlalu panas, katup temostat terbuka dan sirkulasi air melalui 

radiator.

e) Kipas pendingin, bila kendaraan tidak bergerak, udara luar tidak akan 

cukup mendinginkan radiator, oleh karena itu diperlukan kipas 

pendingin untuk membantu mendinginkan radiator.  Kipas pendingin 

umunmya digerakkan oleh poros engkol melalui tali kipas, tetapi ada 

juga kipas pendingin yang digerakkan oleh motor listrik, kipas 

pendingin elektrik ini hanya bekerja bila diperlukan, sehingga dapat 

menghemat tenaga mesin dan mengurangi kebisingan bunyi kipas.

3) Pemeriksaan Tali kipas

Tali kipas (belt) selain menggerakkan pompa air juga 

menggerakkan altenator. Pompa air pada sistem pendingin selain berfungsi 

mensirkulasikan air pendingin juga untuk memperoleh temperatur kerja 

mesin yang tepat. Altenator berfungsi sebagai pembangkit arus, arus ini 

dimanfaatkan mesin dan juga disimpan dalam baterai. Oleh sebab itu, tali 

kipas (drive belt atau fan belt) waktu tune up perlu diperiksa keadaannya.

4) Pemeriksaan Saringan Bensin

Bensin dari SPBU dan pengecer di pinggir  jalan biasanya masih 

mengandung kotoran, walaupun tidak dalam jumlah besar kalau hal itu 

terjadi dalam waktu lama maka akan mengendap pada saluran bahan 

bakar, bahkan sampai di ruang bakar. Kejadian tersebut akan menganggu 

kerja mesin bila dibiarkan terus terjadi dapat mengakibatkan tersumbatnya 

lubang-lubang kecil dan menganggu bekerjanya karburator, maka bahan 

bakar perlu disaring. 
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5) Pemeriksaan Saringan Udara (air filter)

Udara segar mengandung debu, bila debu ikut terhisap masuk ke 

dalam silinder, maka akan mempercepat terjadinya keausan, maka itu akan 

memperpendek umur mesin. Oleh sebab itu, debu dan kotoran harus 

dibersihkan dari udara yang dihisap ke dalam silinder. Saringan udara 

yang terpasang pada mesin selain untuk menyaring udara yang bercampur 

dengan debu, juga sebagai penghambat kecepatan udara untuk 

memperkecil suara desis udara. 

6) Pemeriksaan Baterai

Baterai merupakan bagian dari kelistrikan mesin. Kelistrikan mesin 

pada sistem kelistrikan mobil digunakan untuk menghidupkan mesin dan 

menjaga agar mesin tetap hidup. Baterai berfungsi untuk menyediakan 

sejumlah arus kepada komponan kelistrikan mobil seperti motor starter, 

lampu-lampu dan sebagainya.  

7) Pemeriksaan Busi

Arus tegangan tinggi dari distributor membangkitkan loncatan api 

listrik (high temperature spark) antara elektroda tengah dan elektroda sisi 

busi untuk membakar campuran udara dengan bahan bakar yang telah 

dipampatkan. Busi harus menjaga kemampuan pengapian dalam periode 

yang cukup lama dalam menghadapi pembakaran dan tekanan temperatur 

tinggi.

8) Pemeriksaan Kabel Tegangan Tinggi 

Kabel tegangan tinggi atau kabel busi ini harus mampu 

menyalurkan arus tegangan tinggi (high voltage current) yang 

dibangkitkan dalam koil pengapian (ignition coil) ke busi-busi melalui 

distributor. Untuk mencegah kebocoran arus dari kabel tegangan tinggi 

(kabel busi) ini bungkus isolator karet yang tebal. Isolator tersebut masih 

diberi pelindung dengan bahan yang diberi nama sheath/ selubung. Bagian

dalam kabel busi disebut resistif (resistive wire) terbuat dari fiberglass

yang dilapisi dengan karbon dan karet sintetis yang digunakan sebagai inti 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



17

(core) untuk memberikan kekuatan dan mencegah timbulnya suara berisik 

pengapian pada radio.

9) Pemeriksaan Distributor 

Fungsi distributor adalah untuk membagi arus yang bertegangan 

tinggi yang dibangkitkan oleh kumparan tegangan sukunder pada koil 

pengapian ke busi-busi melalui kabel tegangan tinggi (kabel busi). 

Distributor terdiri dari 4 bagian, yaitu :

a) Distributor itu sendiri: tutup distributor, rotor dan body distributor.

b) Platina, yaitu bagian yang berfungsi sebagai pemutus arus (terdiri 

dari platina, nok/cam dan kapasitor). Bagian ini berfungsi 

memutuskan arus primer pada koil untuk membangkitkan tegangan 

tinggi pada kumparan koil sekunder.

c) Governor advancer, yaitu bagian yang berfungsi untuk memajukan 

saat pengapian disesuaikan dengan pertambahan putaran mesin.

d) Vacuum advancer, yaitu bagian yang bekerja karena adanya 

kevakuman pada intake manifold. Pada waktu throttle dibuka tiba-

tiba (akselerasi), dengan terjadinya kevakuman akan menarik 

diaphragm yang berhubungan dengan dudukan platina (backing 

plate), sehingga dapat mempercepat masa pengapian. Bila throttle

membuka penuh, maka penarikan diaphragma akan berkurang.

b. Pekerjaan saat mesin dihidupkan, meliputi :

1) Pemeriksaan Dwell Angle

Yang dimaksud dwell angle adalah besar sudut selama platina 

menutup atau sudut yang dibentuk oleh platina saat mulai menutup sampai 

mulai membuka. Dwell angle diperiksa dengan ketentuan bila mesin 

berputar pada putaran rendah (idling). Sebelum memulai pemeriksaan 

dwell angle terlebih dahulu mesin dihidupkan dan dipanaskan (warming-

up), kemudian menyetelnya pada putaran idling.
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2) Pemeriksaan Waktu Pengapian

Pemeriksaan waktu pengapian atau saat terjadinya pengapian 

adalah untuk mengetahui ketepatan saat terjadinya pengapian sudah sesuai 

dengan standar atau belum. Untuk memeriksa saat terjadinya pengapian 

biasanya digunakan timing light, bila belum sesuai maka yang disetel 

adalah distributor, sehingga tanda pengapian cocok dengan tanda yang 

terdapat puli poros engkol. Dalam keadaan ini pengukur oktan (octane 

selector) harus disetel pada posisi standar (strip besar pada posisi nol).

c. Pekerjaan setelah mesin dipanaskan, meliputi :

1) Penyetelan Celah Katup 

Prinsip kerja mesin 4 langkah (4 stroke) terdiri dari langkah hisap, 

kompresi, usaha, dan buang. Bekerjanya katup membuka dan menutup 

adalah hanya pada langkah hisap dan buang. Mekanisme katup dirancang 

sedemikian rupa dimana sumbu nok (cam shaft) berputar satu kali untuk 

menggerakkan katup hisap dan katup buang untuk setiap kali poros engkol 

berputar dua putaran penuh. Bila poros engkol berputar akan 

menggerakkan sumbu nok melalui sabuk (belt) atau rantai, nok yang 

terdapat pada sumbu nok akan menekan pengangkat katup (valve lifter) 

dan katup-katup akan membuka. 

Celah katup (valve clearance) diperlukan untuk mencegah 

kerusakan pada saat katup bekerja yang disebabkan pemuian pada bagian-

bagian mesin. Sebelum melakukan penyetelan celah katup, terlebih dahulu 

rocker arm diperiksa dan batang katup apakah pelumasannya dapat 

berjalan dengan baik. Mesin dihidupkan pada putaran idling dan dibiarkan 

sampai temperatur air pendinginnya mencapai 75 °C sampai 85 °C dan 

celah katup dapat diukur sesuai ukuran yang telah ditetapkan. 
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2) Pemeriksaan Kerja Karburator 

Fungsi karburator adalah untuk mengatur campuran udara dan 

bahan bakar menjadi bentuk yang mudah terbakar (kabut).

3) Pemeriksaan Kompresi

Sesudah mesin dipanaskan pada temperatur kerja mesin, 

pengukuran tekanan kompresi dilakukan pada tiap  silindernya dengan 

menggunakan alat ukur kompresi (compression tester). Pekerjaan 

mengukur tekanan kompresi harus dilakukan dua orang. Seorang duduk di 

ruang kemudi untuk menekan pedal gas sepenuhnya agar katup throttle

terbuka lebar, sedangkan seorang lagi menekan alat ukur tekanan kompresi 

ke lubang busi.

7. Langkah Kerja Tune up Mesin

a. Mempersiapkan peralatan kerja :

1) Tool set. 

2) Alat ukur, meliputi : tune up tester, multimeter, radiator tester, radiator cup 

tester, spring scale, kunci momen (torque wrench), hidrometer, feeler gauge

dan mistar baja.

3) Perlengkapan servis yang lain adalah : kompresor, air gun dan kain lap 

bersih.

b. Pemeriksaan Minyak Pelumas (Oli Mesin)

1) Menarik batang pengukur, mengelap ujungnya, dan kembali masukkan.

2) Menarik kembali dan memeriksa volume oli (di antara full dan low) agar 

mengetahui tinggi oli di dalam tangki.

3) Melihat perubahan warna pada oli mesin agar dapat mengetahui kualitas oli.

c. Pemeriksaan Sistem Pendingin

1) Pemeriksaan selang radiator.

2) Pemeriksaan klem.

3) Pemeriksaan kebocoran sirip-sirip.

4) Pemeriksaan kran penguras.

5) Pengetesan kebocoran sistem pendingin. 
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6) Pemeriksaan tutup radiator (menggunakan radiator cup tester beri tekanan 

0,6 sampai 1,2 kg/cm2).

7) Pemeriksaan kualitas dan kapasitas air pendingin.

8) Pemeriksaan volume tangki cadangan.

9) Pemeriksaan tali kipas : secara visual periksa dari kemungkinan retak/aus.

10) Saat pengembalian tali kipas diberikan tekanan 10 kg dan defleksi tali 

kipas : 7 sampai 11 mm (antara pompa air dan alternator) 11 sampai 14 

mm (antara engkol dan kompresor).

11) Pemeriksaan suara bearing.

12) Pemeriksaan sirkulasi air pendingin (dilakukan saat mesin hidup).

d. Pemeriksaan Tali Kipas

1) Pemeriksaan tegangan tali kipas pada 10 kg.

2) Pemeriksaan secara visual.

e. Pemeriksaan Saringan Bensin

1) Pemeriksaan rumah saringan dari kemungkinan retak atau berubah bentuk.

2) Glass beserta elemennya dibersihkan dan dicuci dengan bensin.

3) Pemeriksaan gasget (packing), bila sudah retak atau putus, harus diganti.

f. Pemeriksaan Filter Udara 

1) Klip dilepas.

2) Pemeriksaan secara visual elemen saringan udara.

3) Penyemprotan elemen saringan udara dengan urutan : dari dalam  ke luar 

dan dari luar  ke dalam.

4) Rumah saringan udara dilap.

5) Pemasangan dengan memperhatikan tanda panah yang ada pada tutup 

rumah saringan.

g. Pemeriksaan Baterai

1) Pole baterai (terminal (-)) dilepas terlebih dahulu.

2) Baterai diangkat (posisi tangan di bawah kotak baterai)

3) Pemeriksaan kotak dari kemungkinan retak dan menggelembung.

4) Pemeriksaan volume elektrolit
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5) Pemeriksaan lubang penguapan pada tutup, kemudian disemprot dengan 

udara bertekanan dari kompresor

6) Pemeriksaan berat jenis elektrolit dengan menggunakan hidrometer 

(kondisi baik bila pada skala di antara 1,25 sampai 1,27) pada suhu 20 °C

7) Pemeriksaan kondisi dari pole/terminal

8) Pemeriksaan tegangan dengan menggunakan voltmeter

h. Pemeriksaan Busi

1) Pemeriksaan secara visual meliputi kondisi ulir, kondisi elektroda, dan 

keausan elektroda

2) Pemeriksaan celah busi yaitu antara 0,7 sampai 1,0 mm

i. Pemeriksaan Kabel Tegangan Tinggi 

1) Pemeriksaan resistance kabel dengan ohmmeter (kondisi baik bila kurang 

dari 25 KΩ)

2) Bila kabel busi longgar waktu dipasang pada terminalnya, maka harus 

diperbaiki dengan menggunakan tang jepit.

j. Pemeriksaan Distributor

1) Tutup distributor dibersihkan menggunakan lap bersih.

2) Pemeriksaan secara visual, dari kemungkinan retak atau aus

3) Terminal dalam dibersihkan

4) Rotor dibersihkan dengan kain lap

5) Platina diperiksa, dibersihkan, dan distel

6) Pada governor advancer diperiksa dengan cara memutar rotor (kondisi 

baik bila rotor segera kembali ke tempat semula)

7) Vacuum advancer (kondisi baik bila diisap dudukan platina bergerak)

k. Pemeriksaan Dwell Angle

1) Sudut dwell 52°±6°

2) Variasi sudut dwell 3° (dari idling hingga 2000 rpm)

l. Pemeriksaan Masa Pengapian

1) Saat pengapian 5° sebelum TMA (idling max 900 rpm)

2) Octan selector (diposisikan standar/tengah)

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



22

3) Putaran idle pada 750 rpm.

m. Pemeriksaan Kerja Karburator 

1) Pemeriksaan katup throttle.

2) Pemeeriksaan kerja pompa percepatan.

3) Pemeriksaan cuk.

4) Pemeriksaan kerja jarum/ sekrup campuran idle.

n. Penyetelan Celah Katup 

1) Lebar celah katup isap 0,20 mm.

2) Lebar celah katup buang 0,30 mm.

o. Tekanan Kompresi 

1) Tekanan kompresi standar pada 2500 rpm 12,6 kg/cm².

2) Tekanan limit 9,5 kg/cm².

3) Perbedaan tekanan antar silinder 1,0 kg/cm².

B. Kerangka Berpikir

Dalam suatu proses pembelajaran, materi ajar adalah salah satu aspek 

yang paling penting. Pemilihan materi ajar akan mempengaruhi terlaksananya 

proses pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang 

harus diperhatikan dalam memilih materi, antara lain tujuan pembelajaran, jenis

tugas dan respon yang diharapkan siswa kuasai setelah pembelajaran berlangsung, 

dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik siswa. Meskipun demikian, 

dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama materi ajar adalah penunjang 

utama, sekaligus sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, 

kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh tenaga pendidik.

Pemakaian materi pembelajaran yang sesuai dalam proses pembelajaran 

dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi 

pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan 
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motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, 

memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi.

Materi ajar yang sesuai dan mudah dipahami akan memudahkan siswa 

dalam proses pembelajaran. Selain itu harus menarik agar merangsang pengguna 

tertarik mempelajari seluruh materi, sehingga seluruh materi pembelajaran yang 

terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. Materi pembelajaran yang 

terkandung di dalamnya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, 

sesuai dengan kurikulum dan mengandung banyak manfaat. Materi ajar harus 

sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja agar lulusan dari SMK dapat bekerja 

pada bidang keahlian yang sesuai dengan yang diperoleh di bangku sekolah. 

Semakin tinggi tingkat kesesuaian materi yang diperoleh, maka akan semakin 

mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai bidangnya.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Bengkel yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah bengkel resmi 

yang sudah memenuhi 3S (sale/penjualan, spare part/suku cadang dan service/ 

perawatan). Selan itu perusahaan/bengkel tersebut sudah memiliki bengkel standar 

dan mekaniknya pun sudah memenuhi syarat. Setelah dilakukan pendataan maka, 

bengkel yang memenuhi syarat tersebut adalah:

a. PT.  Solo Indonesia Utama, Jl. Raya Kartasura km. 8 Pabelan

b. KIA Motor, Jl. Ahmad Yani 151

c. PT. Sun Motor Star Solo, Jl. Kol. Sutarto 19

d. PT. Sun Motor Pabelan, Jl. Raya Kartasura, km 5

e. PT. Sumber Baru Citra Mobil, Jl. Slamet Riyadi 560

f. PT. Bintang Putra Mobilindo Solo Baru, Jl. Raya Solo Baru 57552

g. PT. Astra Daihatsu, Jl. Raya Solo Permai, Solo Baru

h. PT. Toyota Nasmoco, Jl. Slamet Riyadi 558

i. PT. Nissan Jebres Solo, Jl. Kol. Sutarto, Jebres, Solo

2. Waktu Penelitian

Untuk waktu penelitian dari tahap awal sampai akhir, yaitu dari tahap 

persiapan sampai dengan tahap penyusunan laporan dapat dilihat di bawah ini:

a. Tahap persiapan :

1) Pengumpulan materi: 

Minggu pertama bulan Desember 2009 sampai minggu ke-3 bulan Januari 

2010.

2) Pemetaan bengkel: 

Minggu ke-3 bulan Januari  sampai minggu ke-3 bulan Februari 2010. 

24
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b. Penyusunan Proposal:

Minggu pertama bulan Maret sampai minggu ke-3 bulan April 2010.

c. Seminar Proposal :

Tanggal 7 Mei 2010.

d. Pelaksanaan Penelitian :

1) Pengajuan ijin penelitian : 

Minggu ke-3 bulan Mei sampai minggu ke-1 bulan Juni 2010.

2) Pelaksanaan penelitian :

Minggu ke-1 bulan Juni 2010.

3) Pengajuan ijin penyusunan skripsi

Minggu pertma bulan Juli  2010

e. Penyusunan Laporan/ Skripsi:

Minggu pertama bulan Juli 2010 sampai dengan selesai.

B. Bentuk dan Strategi Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu 

penerapan, maka bentuk penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan 

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. 

C. Sumber Data

Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji 

dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif. Informasi tersebut akan 

digali dari beragam sumber data dan jenis data yang akan dimanfaatkan dalam 

penelitian ini meliputi :

1. Informan atau narasumber, yang terdiri dari kepala bengkel dan mekanik di 

bengkel yang telah ditetapkan.

2. Tempat dan peristiwa atau aktivitas kerja di bengkel.
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D. Teknik Sampling

1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006:130) adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala 

bengkel dan mekanik pada bengkel-bengkel yang telah disebutkan di atas. 

2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006:131) adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan purposive sampling.

Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel untuk tujuan 

tertentu saja. Di sini, peneliti dengan sengaja menentukan anggota sampelnya 

berdasarkan kemampuan dan pengetahuannya tentang keadaan populasi. 

Sampel penelitian terdiri kepala bengkel dan mekanik pada bengkel-

bengkel yang telah disebutkan di atas, sejumlah 80 responden. Dari para 

responden tersebut dibagikan angket sebanyak 80, diwawancarai sebanyak 3 

orang setiap bengkel, dan observasi dilakukan pada alat dan proses kerja para 

mekanik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:232) mengumpulkan data adalah 

mengamati variabel yang akan diteliti dengan metode interview, test observasi, 

kuisioner dan sebagainya. Metode pengumpulan data merupakan cara atau jalan 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa 

metode yang saling melengkapi, yaitu:

a. Metode Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden. Pada penelitian yang ini menggunakan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



27

angket tertutup dengan memilih salah satu jawaban dan memberi tanda centang 

(√).

Kelebihan angket menurut Suharsimi Arikunto (1998:141) sebagai 

berikut:

1. Tidak memerlukan hadirnya peneliti.

2. Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden.

3. Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatan masing-masing dan 

menurut waktu senggang responden.

4. Dapat dibuat anonim, sehingga responden bebas jujur dan tidak malu-

malu menjawab.

5. Dapat dibuat berstandar, sehingga semua responden dapat diberi 

pertanyaan yang benar-benar sama.

Tujuan penggunaan angket dalam penelitian ini adalah  untuk mengetahui 

tingkat ksesesuaian antara materi ajar tune up mobil pada program keahlian 

Teknik Mekanik Otomotif SMK dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di kota 

Surakarta. 

Sebelum membuat angket perlu dibuat kisi-kisi angket terlebih dahulu.

Kisi-kisi angket didefinisikan sebagai matrik informasi yang dapat dijadikan 

pedoman untuk menulis dan merakit soal menjadi tes. Dengan menggunakan kisi-

kisi, penulis soal akan dapat menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes 

dan perakit tes akan mudah menyusun perangkat tes. Berbagai paket tes yang

memiliki tingkat kesulitan, kedalaman materi, dan cakupan materi sama (paralel) 

akan mudah dihasilkan hanya dengan satu kisi-kisi yang baik.

Kisi-kisi angket yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mewakili isi materi yang akan diujikan

2. Komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami

3. Soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang 

ditetapkan.

Untuk kisi-kisi angket ditampilkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Angket Penelitian

Variabel Sub Variabel Indikator No 

Soal

Jumlah 

Soal

Tune up mobil

1. Pekerjaan saat 

mesin dingin

1.1 Pemeriksaan minyak pelumas 

(oli mesin)

1.2 Pemeriksaan sistem pendingin

1.3 Pemeriksaan tali kipas

1.4 Pemeriksaan saringan bensin

1.5 Pemeriksaan filter udara

1.6 Pemeriksaan baterai

1.7 Pemeriksaan busi

1.8 Pemeriksaan kabel tegangan 

tinggi

1.9 Pemeriksaan distributor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Pekerjaan saat

mesin dihidupkan

2.1 Pemeriksaan dwell angle

2.2 Pemeriksaan waktu pengapian

10

11

1

1

3. Pekerjaan setelah 

mesin dipanaskan

3.1 Pemeriksaan kerja karburator

3.2 Penyetelan celah katup

3.3 Tekanan kompresi

12

13

14

1

1

1

Jumlah Soal 14

Pilahan jawaban untuk angket ada 5 yaitu:

SS : Sangat Sesuai, yaitu materi yang diterima sama persis dengan di lapangan.

S : Sesuai, yaitu materi yang diterima sama, tetapi tidak persis di lapangan.

KS : Kurang Sesuai, yaitu materi yang diterima ada beberapa perbedaan, 

misalnya alat yang digunakan atau proses kerjanya, tetapi beberapa poin 

sesuai.

TS : Tidak Sesuai, yaitu jika materi yang diterima tidak sama dengan di 

lapangan.

TA : Tidak Ada, yaitu jika tidak pernah memperoleh materi tersebut.
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b. Observasi 

Tujuan Observasi adalah untuk merekam atau mengumpulkan informasi 

gejala-gejala baik yang berupa fakta (realita atau kejadian) maupun perlakuan 

dalam situasi yang sesungguhnya di tempat penelitian. Sedangkan instrumen 

observasi adalah alat yang dipakai untuk mengambil atau merekam data hasil

penelitian tersebut. Instrumen observasi ini biasanya digunakan untuk penilaian 

kompetensi afektif yaitu perubahan sikap dan pertumbuhan dari sesuatu yang 

diteliti. 

Metode observasi dilakukan pada saat mekanik sedang bekerja di 

bengkel khususnya pada saat melakukan tune up. Peneliti mengamati proses 

pekerjaan tanpa ikut dalam kegiatan tersebut dan mencatat poin-poin dalam proses 

tune up yang muncul saat mekanik sedang melakukan servis.

Poin yang dinilai pada waktu observasi adalah:

1) Alat yang dipakai untuk melakukan pekerjaan tune up.

2) Proses kerja dan kesiapan mekanik dalam melakukan pekerjaan.

3) Penerapan materi ajar yang diperoleh waktu di SMK dengan pekerjaan di 

lapangan kerja.

c. Wawancara (interview)

Metode wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data dari kepala 

bengkel dan mekanik. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat 

“open-ended” dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan 

cara yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subyek yang 

diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi 

penggalian informasi secara lebih jauh dan mendalam.

Hasil wawancara ini akan digunakan sebagai data pendukung angket dan 

observasi. Materi wawancara dan item pertanyaan dalam kegiatan wawancara 

sebagai berikut :

1) Tentang kesesuaian perlengkapan

a) Apakah di SMK dan di bengkel alatnya sudah sesuai?
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b) Apakah alat ukur yang digunakan di bengkel sesuai dengan di SMK?

c) Apakah perlengkapan yang ada di bengkel sesuai dengan di SMK?

2) Tentang kegiatan pembelajaran dengan lapangan kerja otomotif

a) Apakah media praktek yang digunakan waktu di SMK sudah sesuai 

dengan lapangan pekerjaan otomotif?

b) Apakah materi tune up yang disampaikan waktu di SMK sudah sesuai 

dengan lapangan pekerjaan otomotif?

c) Apa saja kesulitan yang dihadapi pada saat menerapkan materi tune up

yang diperoleh sewaktu di SMK dengan di lapangan pekerjaan?

3) Tentang penerapan teori pada praktek tune up di lapangan kerja

a) Apakah pernah menerapkan materi tune up yang diperoleh waktu di 

SMK pada lapangan pekerjaan otomotif?

b) Apa saja kesan yang diperoleh saat menerapkan materi di SMK pada 

lapangan pekerjaan yang sebenarnya?

c) Apa saja kesulitan yang dihadapi saat menerapkan materi waktu di 

SMK dengan di lapangan pekerjaan yang sebenarnya?

Dengan alur penyimpulan data wawancara menurut H.B Soetopo (1998:34)  

sebagai berikut:

    
Gambar 3.1 Alur Penyimpulan Test Wawancara

Penyajian DataReduksi Data

Kesimpulan Verifikasi

Pengumpulan Data
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F. Validitas Data

Uji validitas yang akan digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah 

triangulasi data, yaitu dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dari tiga 

macam teknik triangulasi yang ada (triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data (metode), dan triangulasi waktu), hanya akan digunakan (1) 

triangulasi sumber, artinya peneliti memperoleh data dari berbagai sumber dalam 

hal ini kepala bengkel dan mekanik. (2) triangulasi metode, yaitu peneliti 

menggunakan berbagai teknik atau metode dalam pengumpulan data (angket, 

observasi dan wawancara).

G. Analisis Data

Untuk kepentingan analisis, maka masing-masing pilihan jawaban diberi 

skor sebagai berikut :

1. Jawaban Sangat Sesuai diberi skor = 4

2. Jawaban Sesuai  diberi skor = 3

3. Jawaban Kurang Sesuai diberi skor = 2

4. Jawaban Tidak Sesuai diberi skor = 1

5. Jawaban Tidak Ada diberi skor               = 0

Untuk menganalisis data yang sudah terkumpul peneliti menggunakan

prosentase sampel yang telah menerapkan masing-masing indikator dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

=XY  x 100%
Keterangan :

N = Prosentase responden yang memilih tingkat kesesuaian pada angket

X = Jumlah responden yang memilih salah satu jawaban tingkat kesesuaian pada  

angket

Y = Jumlah responden keseluruhan
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H. Prosedur Penelitian

Kegiatan penelitian ini secara keseluruhan direncanakan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

a. Menentukan bengkel lokasi penelitian.

b. Menyusun proposal penelitian beserta instrumen pelengkapnya.

c. Mengurus perijinan penelitian dari fakultas.

d. Meninjau bengkel yang terpilih sebagai lokasi penelitian untuk 

mempelajari keadaannya serta memilih informan yang tepat.

2. Tahap Pengumpulan Data

a. Mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, 

wawancara dan menyebarkan angket pada kepala bengkel dan mekanik.

b. Melakukan review dan pembahasan beragam data yang telah terkumpul.

3. Tahap Penyajian Data Sementara

4. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian

a. Penyusunan laporan awal.

b. Perbaikan laporan.

c. Penyusunan laporan akhir penelitian.
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Skema Prosedur Penelitian

Gambar 3.2 Bagan Prosedur Penelitian

Penyusunan
Proposal

Penentuan
Sampel

Perijinan
Penelitian

Review Data Pengumpulan
Data

Peninjauan
Sampel

Sajian Data 
Sementara

Laporan Awal Perbaikan 
Laporan

Laporan Akhir 
Penelitian

Mulai

Selesai
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Bengkel yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah bengkel resmi 

yang sudah memenuhi 3S (sale/penjualan, spare part/suku cadang dan service/ 

perawatan). Selan itu perusahaan/bengkel tersebut sudah memiliki bengkel standar 

dan mekaniknya pun sudah memenuhi syarat. Sesuai dengan tujuan dari penelitian 

ini, maka lokasi penelitian dilaksanakan di sembilan bengkel otomotif di kota 

Surakarta, yaitu:

j. PT.  Solo Indonesia Utama, Jl. Raya Kartasura km. 8 Pabelan

k. KIA Motor, Jl. Ahmad Yani 151

l. PT. Sun Motor Star Solo, Jl. Kol. Sutarto 19

m. PT. Sun Motor Pabelan, Jl. Raya Kartasura, km 5

n. PT. Sumber Baru Citra Mobil, Jl. Slamet Riyadi 560

o. PT. Bintang Putra Mobilindo Solo Baru, Jl. Raya Solo Baru 57552

p. PT. Astra Daihatsu, Jl. Raya Solo Permai, Solo Baru

q. PT. Toyota Nasmoco, Jl. Slamet Riyadi 558

r. PT. Nissan Jebres Solo, Jl. Kol. Sutarto, Jebres, Solo

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan baik menggunakan 

wawancara, observasi, dan angket maka dapat dilakukan pembahasan terhadap 

permasalahan-permasalahan penelitian. Adapun pembahasan untuk setiap pokok 

permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Pengujian instrumen

Pengujian instrumen penelitian digunakan untuk mengetahui tingkat 

kevalidan dan reliabilitas instrumen. Pengujian instrumen terdiri dari uji validitas 

dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu 

kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan mengkorelasikan butir-butir 
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pertanyaan di dalam kuesioner terhadap faktor terkait. Jika ternyata butir 

pertanyaan kuisioner tidak valid, maka butir pertanyaan yang dimaksud akan 

segera direvisi dan diperbaiki hingga pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu 

mengungkapkan apa yang hendak diukur.

Data dikatakan valid apabila nilai korelasi hitung ”r” pada data tersebut  

bertanda positif, dan r hasil > r tabel dengan derajat kebebasan (df.) = n-2, maka 

butir pertanyaan atau variabel tersebut valid. Hasil analisis uji validitas kuesioner 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas 

No Materi Tune-Up rhitung rtabel Keterangan
1. Pemeriksaan Minyak Pelumas (Oli Mesin)

0,493 0,361 Valid

2. Pemeriksaan Sistem Pendingin
0,472 0,361 Valid

3. Pemeriksaan Tali Kipas
0,452 0,361 Valid

4. Pemeriksaan Saringan Bensin
0,610 0,361 Valid

5. Pemeriksaan Filter Udara
0,539 0,361 Valid

6. Pemeriksaan Baterai
0,613 0,361 Valid

7. Pemeriksaan Busi
0,449 0,361 Valid

8. Pemeriksaan Kabel Tegangan Tinggi
0,446 0,361 Valid

9. Pemeriksaan Distributor
0,418

0,361 Valid

10. Pemeriksaan Dwell Angle
0,433 0,361 Valid

11. Pemeriksaan Waktu Pengapian
0,449 0,361 Valid

12. Pemeriksaan Kerja Karburator
0,504 0,361 Valid

13. Penyetelan Celah Katup
0,436 0,361 Valid

14. Tekanan Kompresi 0,405 0,361 Valid

Sumber: data primer diolah, 2010
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Dengan diperolehnya indeks validitas setiap butir, maka dapat diketahui 

dengan pasti butir-butir mana yang tidak memenuhi syarat ditinjau dari 

validitasnya. Hasil analisis data yang diperoleh adalah rhasil semua butir 

pertanyaan.>.rtabel dan bertanda positif yang berarti kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah valid. Selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu kuesioner 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel jika dipergunakan untuk mengukur objek penelitian yang sama, meski 

berkali-kali akan mendapatkan hasil yang serupa. Untuk mengukur reliabilitas 

dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 

0,701. Oleh karena nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,60, maka hasil 

analisis data untuk uji reliabilitas instrumen penelitian dapat dinyatakan bahwa 

kuesioner yang digunakan di dalam penelitian ini adalah reliabel.

2. Penyebaran dan Pengumpulan Angket

Pada saat membagikan atau menyebarkan angket teryata tidak semudah 

yang dibayangkan. Pada saat masuk keperusahaan dan bertemu dengan kepala 

bengkel,  sambutannya  ramah. Ketika dijelaskan maksud dan tujuan penelitian ini 

beberapa kepala bengkal sempat bingung dan mempertanyakan kenapa harus 

bengkel mereka yang dijadikan tempat penelitian. Tidak hanya itu saja, bahkan 

saat  sampai di bengkel yang bersangkutan, ada beberapa kepala bengkel yang 

tidak ada di tempat, jadi harus sampai bertemu langsung dengan kepala bengkel 

tersebut  pada hari berikutnya dan mendapat ijin melakukan penelitian.

Setelah angket dibagikan setelah beberapa hari sampai waktu 

pengambilan atau pengumpulan. Dari angket yang disiapkan sebanyak 100 angket 

total yang dapat disebar sebanyak 86 angket dan yang dapat kembali sebanyak 80 

angket. Ini disebabkan oleh para mekanik yang tidak sempat mengisi angket 

karena pekerjaan ataupun karena ada angket yang dititipkan hilang.
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C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori

Analisis data dalam penelitian menggunakan prosentase sampel yang 

telah menerapkan masing-masing indikator. Analisis data dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat kesesuaian antara materi ajar tune 

up mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan bidang 

pekerjaan teknisi otomotif di Kota Surakarta. Adapun hasil perhitungannya 

sebagai berikut:

1. Hasil wawancara

a.Tentang Kesesuaian Perlengkapan. Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1) Peralatan yang digunakan di SMK sudah sesuai dengan dengan yang 

dipakai saat di bengkel sesuai fungsinya, tetapi jenis dan teknologinya 

masih ada beberapa yang belum sesuai.

2) Alat ukur yang digunakan di SMK biasanya masih lebih sederhana bila 

dibandingkan dengan di bengkel, karena industri biasanya lebih cepat 

mengikuti perkembangan teknologi daripada SMK.

3) Ada beberapa perlengkapan yang ada di SMK kurang sesuai dengan 

perlengkapan yang ada di bengkel, biasanya perlengkapan di SMK lebih 

banyak yang manual cara pemakaiannya, tetapi di bengkel hampir semua 

elektrik dan lebih lengkap.

b. Tentang  kegiatan pembelajaran dengan lapangan kerja otomotif. Bedasarkan 

hasil penelitian sebagai berikut:

1) Media yang diguanakan di SMK adalah alat peraga (engine stand), ini 

sebenarnya sudah sesuai, tetapi belum cukup itu saja karena di bengkel, 

mekanik bukan hanya dihadapkan pada alat peraga, tetapi menangani 

kendaraan yang sebenarnya, jadi harus disediakan juga unit kendaraan 

yang sebenarnya untuk media praktek di SMK.

2) Inti dari pekerjaan tune up yang diajarkan di SMK pada dasarnya sudah 

sesuai, tetapi dalam praktek di lapangan kerja sebenarnya ada hal-hal 

yang belum pernah ditemui waktu di SMK.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



38

3) Kesulitan menerapkan materi tune up pada bidang pekerjaan otomotif 

adalah adanya beberapa materi yang belum pernah diperoleh waktu

masih di SMK, dan materi di SMK masih lambat dalam mengikuti 

perkembangan teknologi.

c. Tentang penerapan teori pada praktek tune up di lapangan kerja. Berdasarkan 

hasil penelitian sebagai berikut:

1) Hampir semua materi yang diperoleh sewaktu di SMK diterapkan di 

lapangan kerja, bahkan materi SMK masih memiliki kekurangan.

2) Kesan yang diperoleh saat menerapkan materi SMK adalah ada beberapa 

hal baru yang ditemui, karena belum diajarkan waktu di SMK.

3) Kesulitan yang diperoleh saat menerapkan materi SMK adalah banyak 

perbedaan antara materi SMK dengan pekerjaan sebenarnya, tetapi pada 

dasarnya materi dan pekarjaan yang sebenarnya sesuai.

2. Hasil observasi

Setelah dilakukan obsevasi ternyata peralatan dan perlengkapan yang 

digunakan di bengkel lebih canggih daripada di SMK, banyak alat-alat khusus 

untuk melepas atau mengerjakan pekerjaan khusus pula. Sedangkan di SMK 

peralatan khusus masih sedikit dan lebih sering menggunakan peralatan universal 

untuk melakukan pekerjaan.

Para mekanik perlu penyesuaian dengan lingkungan bengkel yang 

sebenarnya sebelum melakukan pekerjaan. Hampir semua mekanik mengaku 

bahwa peralatan dan pekerjaan yang dilakukan perlu adaptasi, karena saat di SMK 

peralatan dan materi yang diajarkan tidak sama dengan yang ditemui di lapangan.

3. Hasil penyebaran angket

Analisis statistik diskripsi dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui gambaran umum tingkat kesesuaian materi ajar tune up mobil 

pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan bidang pekerjaan 

teknisi otomotif di kota Surakarta. Adapun hasil analisis statistik diskripsi sebagai 

berikut:
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Gambar 4.1 Deskripsi 
(Oli Mesin

Berdasarkan data dari 

responden sebanyak 41

tentang pemeriksaan minyak pelumas (oli mesin).

ajar tune up mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK jenis 

pekerjaan pemeriksaan minyak pelumas telah sesuai denga

teknisi otomotif di Kota Surakarta

Gambar 4.2 Deskripsi Responden terhadap 

Berdasarkan data dari 

responden sebanyak 42

tentang pemeriksaan sistem pendingin.

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

pekerjaan pemeriksaan sistem pendingin telah sesuai dengan bidang pekerjaan 

teknisi otomotif di Kota Surakarta

11.25%

Sangat Sesuai

Sangat Sesuai

Deskripsi Responden terhadap Pemeriksaan Minyak Pelumas 
(Oli Mesin)

Berdasarkan data dari gambar 4.1 menunjukkan bahwa mayoritas 

orang atau 51,25% menjawab sesuai atas item pernyataan 

pemeriksaan minyak pelumas (oli mesin). Hal ini berarti bahwa 

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK jenis 

pekerjaan pemeriksaan minyak pelumas telah sesuai dengan bidang pekerjaan 

teknisi otomotif di Kota Surakarta.

Deskripsi Responden terhadap Pemeriksaan Sistem Pendingin

Berdasarkan data dari gambar 4.2 menunjukkan bahwa mayoritas 

orang atau 52,50% menjawab sesuai atas item pernyataan 

pemeriksaan sistem pendingin. Hal ini berarti bahwa materi ajar 

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

pekerjaan pemeriksaan sistem pendingin telah sesuai dengan bidang pekerjaan 

omotif di Kota Surakarta.

32.50%

51.25%

11.25%
5.00% 0

Sangat Sesuai Sesuai Kurang Sesuai Tidak Sesuai Tidak Ada

22.50%

52.50%

18.75%

2.50% 0

Sangat Sesuai Sesuai Kurang Sesuai Tidak Sesuai Tidak ada
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Pemeriksaan Minyak Pelumas 

menunjukkan bahwa mayoritas 

atas item pernyataan 

Hal ini berarti bahwa materi 

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK jenis 

n bidang pekerjaan 

Pemeriksaan Sistem Pendingin

menunjukkan bahwa mayoritas 

atas item pernyataan 

materi ajar tune up

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

pekerjaan pemeriksaan sistem pendingin telah sesuai dengan bidang pekerjaan 
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Gambar 4.3 Deskripsi 

Berdasarkan data dari 

responden sebanyak 40

tentang pemeriksaan tali 

pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis pekerjaan 

pemeriksaan tali kipas telah sesuai dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di 

Kota Surakarta.

Gambar 4.4 Deskripsi 

Berdasarkan data dari 

responden sebanyak 35

pernyataan tentang pemeriksaan saringan bensin.

tune up mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

pekerjaan pemeriksaan 

pekerjaan teknisi otomotif di Kota Surakarta

21.25%

Sangat Sesuai

Sangat Sesuai

Deskripsi Responden terhadap Pemeriksaan Tali Kipas

Berdasarkan data dari gambar 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

orang atau 50,00% menjawab sesuai atas item pernyataan 

pemeriksaan tali kipas. Hal ini berarti bahwa materi ajar tune 

pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis pekerjaan 

pemeriksaan tali kipas telah sesuai dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di 

Deskripsi Responden terhadap Pemeriksaan Saringan Bensin

Berdasarkan data dari gambar 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas 

35 orang atau 43,75% menjawab sangat sesuai 

pemeriksaan saringan bensin. Hal ini berarti bahwa 

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

pekerjaan pemeriksaan saringan bensin telah sangat sesuai dengan bidang 

pekerjaan teknisi otomotif di Kota Surakarta.
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Sangat Sesuai Sesuai Kurang Sesuai Tidak Sesuai Tidak Ada

43.75%
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6.25% 0

Sangat Sesuai Sesuai Kurang Sesuai Tidak Sesuai Tidak Ada
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Pemeriksaan Tali Kipas

menunjukkan bahwa mayoritas 

atas item pernyataan 

tune up mobil 

pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis pekerjaan 

pemeriksaan tali kipas telah sesuai dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di 

Pemeriksaan Saringan Bensin

menunjukkan bahwa mayoritas 

sangat sesuai atas item 

Hal ini berarti bahwa materi ajar

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

sesuai dengan bidang 
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Gambar 4.5 Deskripsi 

Berdasarkan data dari 

responden sebanyak 44

pernyataan tentang pemeriksaan filter udara.

up mobil pada program keahlian

pekerjaan pemeriksaan 

teknisi otomotif di Kota Surakarta

Gambar 4.6 Deskripsi 

Berdasarkan data dari 

responden sebanyak 43

tentang pemeriksaan baterai.

program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis pekerjaan 

pemeriksaan baterai telah sesuai dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di Kota 

Surakarta.

37.50%

Sangat Sesuai

Sangat Sesuai

Deskripsi Responden terhadap Pemeriksaan Filter Udara

Berdasarkan data dari gambar 4.5 menunjukkan bahwa mayoritas 

44 orang atau 55,00% menjawab sangat sesuai 

pemeriksaan filter udara. Hal ini berarti bahwa materi ajar 

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

pekerjaan pemeriksaan filter udara telah sangat sesuai dengan bidang pekerjaan 

teknisi otomotif di Kota Surakarta.

Deskripsi Responden terhadap Pemeriksaan Baterai

Berdasarkan data dari gambar 4.6 menunjukkan bahwa mayoritas 

orang atau 53,75% menjawab sesuai atas item pernyataan 

pemeriksaan baterai. Hal ini berarti bahwa materi ajar tune up mobil pada 

program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis pekerjaan 

telah sesuai dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di Kota 

55.00%37.50%

6.25% 1.25% 0

Sangat Sesuai Sesuai Kurang Sesuai Tidak Sesuai Tidak Ada

27.50%

53.75%

12.50%

6.25% 0

Sangat Sesuai Sesuai Kurang Sesuai Tidak Sesuai Tidak Ada
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Udara

menunjukkan bahwa mayoritas 

sangat sesuai atas item 

materi ajar tune 

teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

sesuai dengan bidang pekerjaan 

Pemeriksaan Baterai

menunjukkan bahwa mayoritas 

atas item pernyataan 

mobil pada 

program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis pekerjaan 

telah sesuai dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di Kota 
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Gambar 4.7 Deskripsi 

Berdasarkan data dari 

responden sebanyak 36

tentang pemeriksaan busi.

program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis pekerjaan 

pemeriksaan busi telah sesuai dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif d

Surakarta.

Gambar 4.8 Deskripsi Responden t

Berdasarkan data dari 

responden sebanyak 38

tentang pemeriksaan kabel tegangan tinggi.

up mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

pekerjaan pemeriksaan 

pekerjaan teknisi otomotif di Kota Surakarta

Sangat Sesuai

Sangat Sesuai

Deskripsi Responden terhadap Pemeriksaan Busi

Berdasarkan data dari gambar 4.7 menunjukkan bahwa mayoritas 

orang atau 45,00% menjawab sesuai atas item pernyataan 

pemeriksaan busi. Hal ini berarti bahwa materi ajar tune up mobil pada 

program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis pekerjaan 

telah sesuai dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif d

Responden terhadap Pemeriksaan Kabel Tegangan Tinggi

Berdasarkan data dari gambar 4.8 menunjukkan bahwa mayoritas 

orang atau 47,50% menjawab sesuai atas item pernyataan 

kabel tegangan tinggi. Hal ini berarti bahwa materi ajar 

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

pekerjaan pemeriksaan kabel tegangan tinggi telah sesuai dengan bidang 

pekerjaan teknisi otomotif di Kota Surakarta.
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Pemeriksaan Busi

menunjukkan bahwa mayoritas 

atas item pernyataan 

mobil pada 

program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis pekerjaan 

telah sesuai dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di Kota 

Pemeriksaan Kabel Tegangan Tinggi

menunjukkan bahwa mayoritas 

atas item pernyataan 

materi ajar tune 

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

telah sesuai dengan bidang 
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Gambar 4.9 Deskripsi 

Berdasarkan data dari 

responden sebanyak 36

tentang pemeriksaan distributor.

pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis pekerjaan 

pemeriksaan distributor 

Kota Surakarta.

Gambar 4.10 Deskripsi 

Berdasarkan data dari 

responden sebanyak 28

tentang pemeriksaan Dwell Angle

pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis pekerjaan 

pemeriksaan Dwell Angle 

Kota Surakarta.

31.25%

Sangat Sesuai

31.25%

Sangat Sesuai

Deskripsi Responden terhadap Pemeriksaan Distributor

Berdasarkan data dari gambar 4.9 menunjukkan bahwa mayoritas 

orang atau 45,00% menjawab sesuai atas item pernyataan 

pemeriksaan distributor. Hal ini berarti bahwa materi ajar tune 

pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis pekerjaan 

distributor telah sesuai dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di 

Deskripsi Responden terhadap Pemeriksaan Dwell Angle

Berdasarkan data dari gambar 4.10 menunjukkan bahwa mayoritas 

orang atau 35,00% menjawab sesuai atas item pernyataan 

Dwell Angle. Hal ini berarti bahwa materi ajar tune 

pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis pekerjaan 

Dwell Angle telah sesuai dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di 
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Pemeriksaan Distributor

menunjukkan bahwa mayoritas 

atas item pernyataan 

tune up mobil 

pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis pekerjaan 

telah sesuai dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di 

Angle

menunjukkan bahwa mayoritas 

atas item pernyataan 

tune up mobil 

pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis pekerjaan 

telah sesuai dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Gambar 4.11 Deskripsi 

Berdasarkan data dari 

responden sebanyak 30

tentang pemeriksaan masa pengapian.

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

pekerjaan pemeriksaan 

teknisi otomotif di Kota Surakarta

Gambar 4.12 Deskripsi 

Berdasarkan data dari 

responden sebanyak 30

pernyataan tentang pemeriksaan kerja karburator.

tune up mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

pekerjaan pemeriksaan 

teknisi otomotif di Kota Surakarta
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Deskripsi Responden terhadap Pemeriksaan waktu Pengapian

rkan data dari gambar 4.11 menunjukkan bahwa mayoritas 

orang atau 37,50% menjawab sesuai atas item pernyataan 

pemeriksaan masa pengapian. Hal ini berarti bahwa materi ajar 

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

pekerjaan pemeriksaan masa pengapian telah sesuai dengan bidang pekerjaan 

teknisi otomotif di Kota Surakarta.

Deskripsi Responden terhadap Pemeriksaan Kerja Karburator

rdasarkan data dari gambar 4.12 menunjukkan bahwa mayoritas 

30 orang atau 37,50% menjawab kurang sesuai 

pemeriksaan kerja karburator. Hal ini berarti bahwa 

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

pekerjaan pemeriksaan kerja karburator kurang sesuai dengan bidang pekerjaan 

teknisi otomotif di Kota Surakarta.
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Pengapian

menunjukkan bahwa mayoritas 

atas item pernyataan 

materi ajar tune up

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

telah sesuai dengan bidang pekerjaan 

Pemeriksaan Kerja Karburator

menunjukkan bahwa mayoritas 

kurang sesuai atas item 

Hal ini berarti bahwa materi ajar 

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

sesuai dengan bidang pekerjaan 
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Gambar 4.13 Deskripsi 

Berdasarkan data dari 

responden sebanyak 34

pernyataan tentang penyetelan celah katup.

up mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

pekerjaan penyetelan celah katup 

teknisi otomotif di Kota Surakarta

Gambar 4.14 Deskripsi 

Berdasarkan data dari 

responden sebanyak 36

tentang pemeriksaan tekanan kompresi.

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

pekerjaan pemeriksaan tekanan kompresi 

pekerjaan teknisi otomotif di Kota Surakarta
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Deskripsi Responden terhadap Penyetelan Celah Katup

arkan data dari gambar 4.13 menunjukkan bahwa mayoritas 

34 orang atau 42,50% menjawab sangat sesuai 

penyetelan celah katup. Hal ini berarti bahwa materi ajar 

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

penyetelan celah katup telah sangat sesuai dengan bidang pekerjaan 

teknisi otomotif di Kota Surakarta.

Deskripsi Responden terhadap Tekanan Kompresi

Berdasarkan data dari gambar 4.14 menunjukkan bahwa mayoritas 

orang atau 45,00% menjawab sesuai atas item pernyataan 

pemeriksaan tekanan kompresi. Hal ini berarti bahwa materi ajar 

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

pemeriksaan tekanan kompresi telah sangat sesuai dengan bidang 

pekerjaan teknisi otomotif di Kota Surakarta.
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Penyetelan Celah Katup

menunjukkan bahwa mayoritas 

sangat sesuai atas item 

materi ajar tune

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

sesuai dengan bidang pekerjaan 

erhadap Tekanan Kompresi

menunjukkan bahwa mayoritas 

atas item pernyataan 

materi ajar tune up

mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan jenis 

sesuai dengan bidang 
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Tabel 4.2 Tingkat kesesuaian antara materi ajar tune up mobil pada program 

keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan bidang pekerjaan 

teknisi otomotif di kota Surakarta

Jenis Pekerjaan

Jumlah Jawaban Responden

TotalSS S KS TS TA

F % F % F % F % F %

Pem. Minyak Pelumas 26 32,50 41 51,25 9 11,25 4 5,00 0 0,00 80

Pem. Sistem Pendingin 18 22,50 42 52,50 15 18,75 5 6,25 0 0,00 80

Pemeriksaan Tali Kipas 15 18,75 40 50,00 17 21,25 8 10,00 0 0,00 80

Pem. Saringan Bensin 35 43,75 28 35,00 12 15,00 5 6,25 0 0,00 80

Pemeriksaan Filter Udara 44 55,00 30 37,50 5 6,25 1 1,25 0 0,00 80

Pemeriksaan Baterai 22 27,50 43 53,75 10 12,50 5 6,25 0 0,00 80

Pemeriksaan Busi 32 40,00 36 45,00 9 11,25 3 3,75 0 0,00 80

Pem. Kabel Tegangan Tinggi 30 37,50 38 47,50 10 12,50 2 2,50 0 0,00 80

Pemeriksaan Distributor 30 37,50 36 45,00 13 16,25 1 1,25 0 0,00 80

Pemeriksaan Dwell Angle 18 22,50 28 35,00 25 31,25 9 11,25 0 0,00 80

Pemeriksaan Waktu Pengapian 13 16,25 30 37,50 26 32,50 11 13,75 0 0,00 80

Pem. Kerja Karburator 8 10,00 25 31,25 30 37,50 17 21,25 0 0,00 80

Penyetelan Celah Katup 34 42,50 30 37,50 12 15,00 4 5,00 0 0,00 80

Tekanan Kompresi 10 12,50 36 45,00 30 37,5 4 5,00 0 0,00 80

Jumlah 335 418,75 483 603,75 223 278,75 79 98,75 0 0,00 1120

Rata-Rata 23,93 29,91 34,50 43,13 15,93 19,91 5,64 7,05 0,00 0,00 80

Sumber: data primer diolah, 2010

Besarnya tingkat kesesuaian materi ajar tune up mobil pada program 

keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif 

di kota Surakarta diukur berdasarkan atas jawaban responden yang sangat sesuai 

dan sesuai. Berdasarkan data dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebanyak 58

orang atau 73,04% menjawab sesuai dan sangat sesuai atas item pernyataan. 

Seabanyak 26,96% menjawab kurang sesuai dan tidak sesuai. Hal ini berarti 

bahwa materi ajar tune up mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif 

SMK telah sesuai dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di kota Surakarta

dengan besar tingkat kesesuaian adalah 73,04%.
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Materi ajar yang sesuai dan mudah dipahami akan memudahkan siswa 

dalam proses pembelajaran. Selain itu harus menarik agar merangsang pengguna 

tertarik mempelajari seluruh materi, sehingga seluruh materi pembelajaran yang 

terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. Materi pembelajaran yang 

terkandung di dalamnya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, 

sesuai dengan kurikulum dan mengandung banyak manfaat. Materi ajar harus 

sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja agar lulusan dari SMK dapat bekerja 

pada bidang keahlian yang sesuai dengan yang diperoleh di bangku sekolah. 

Semakin tinggi tingkat kesesuaian materi yang diperoleh, maka akan semakin 

mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai bidangnya.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tingkat kesesuaian antara materi ajar 

tune up mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan 

bidang pekerjaan teknisi otomotif di kota Surakarta dapat ditarik kesimpulan:

1. Materi ajar tune up mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif 

SMK telah sesuai dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di Kota Surakarta.

2. Tingkat kesesuaian antara materi ajar tune up mobil pada program keahlian 

teknik mekanik otomotif SMK dengan bidang pekerjaan teknisi otomotif di 

Kota Surakarta adalah 73,04%.

B. Implikasi

Berdasrkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan implikasi sebagai 

berikut: 

1. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga yang berpotensi 

untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat dengan mudah 

terserap oleh dunia kerja, karena materi baik teori dan praktek yang bersifat 

aplikatif telah diberikan sejak dini, dengan harapan lulusan SMK memiliki 

kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

2. Materi kurikulum yang diberikan SMK sangat memperhatikan tuntutan 

kompetensi kerja yang ada pada dunia kerja. Melihat pentingnya kompetensi 

lulusan SMK yang disesuaikan dengan tuntutan dunia kerja, maka perlu 

diperhatikan tingkat kesesuaian materi SMK Program Keahlian Teknik 

Mekanik Otomotif dan kebutuhan di dunia kerja.

3. Materi ajar yang sesuai dan mudah dipahami akan memudahkan siswa dalam 

proses pembelajaran harus menarik agar merangsang siswa untuk 

mempelajari seluruh materi.
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C. Saran

Dengan selesainya penelitian tentang tingkat kesesuaian antara materi ajar 

tune up mobil pada program keahlian teknik mekanik otomotif SMK dengan 

bidang pekerjaan teknisi otomotif di Kota Surakarta, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut:

a. Sekolah sebaiknya mengikuti perkembangan teknologi mesin dan 

mencoba mengimbanginya dengan memberikan pendidikan pada siswa, 

sehingga ketika terjun di lapangan siswa tidak terlalu merasa kesulitan.

b. Sekolah sebaiknya memberikan pengajaran teori dan praktek secara 

intensif pada siswa, sehingga siswa benar-benar memahami tentang 

materi-materi yang diperlukan di lapangan kerja.

c. Siswa harus memperhatikan dengan seksama ketika materi disampaikan 

serta dipraktekan dengan baik.

d. Siwa harus kreatif dan menambah informasi tentang perbengkelan, baik 

melalui media cetak maupun elektronik.

e. Perusahaan seharusnya memberikan training untuk mekanik baru, 

sehingga dapat bekerja dengan baik.

f. Perusahaan sebaiknya memberikan pelatihan khusus untuk mekanik baru, 

sebelum mereka benar-benar praktek kerja di lapangan kerja.
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