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ABSTRAK 

 
Rohmad Ependi. K2504047 PENDEKATAN KONSTRUKTIVISTIK UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN SERVIS SISTEM BAHAN 

BAKAR KELAS XI PADA SISWA PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK 

MEKANIK OTOMOTIF SMK BHINEKA KARYA SIMO BOYOLALI TAHUN 

PELAJARAN  2008/2009. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2009.  

 
 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan aktivitas siswa dalam 

apersepsi setelah penerapan model pembelajaran konstruktivistik di SMK 

BHINEKA KARYA Simo Boyolali Tahun Pelajaran 2008/2009, (2) 

Meningkatkan keaktivan siswa selama pembelajaran setelah penerapan model 

pembelajaran konstruktivistik di SMK BHINEKA KARYA Simo Boyolali Tahun 

Pelajaran 2008/2009, (3) Meningkatkan ketepatan dan ketrampilan siswa dalam 

menyelesaikan tugas dari guru setelah penerapan model pembelajaran 

konstruktivistik di SMK BHINEKA KARYA Simo Boyolali Tahun Pelajaran 

2008/2009. (4) Meningkatkan prestasi belajar siswa setelah penerapan model 

pembelajaran konstruktivistik di SMK BHINEKA KARYA Simo Boyolali Tahun 

Pelajaran 2008/2009. 

 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas / Classroom Action 

Research  (PTK).  Penelitian dilaksanakan di SMK BHINEKA KARYA Simo 

Boyolali dan subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI TMO 1 SMK BHINEKA 

KARYA Simo Boyolali tahun pelajaran 2008/2009 yang terdiri dari 39 siswa. 

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui catatan observasi dan hasil evaluasi 

yang dilakukan sejak awal penelitian sampai dengan siklus II bersama mitra 

kolaborasi. Catatan observasi dipergunakan untuk mengetahui peningkatan 

aktivitas siswa dan pemunculan ketrampilan kooperatif siswa, sedang evaluasi 

dilakukan untuk mengukur peningkatan prestasi belajar siswa pada bagian refleksi 

dilakukan analisis data mengenai proses, masalah dan hambatan yang dijumpai, 

kemudian dilanjutkan dengan refleksi dampak pelaksanan tindakan yang 
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dilaksanakan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif 

kualitatif dengan metode alur/siklus. 

Hasil penelitian penerapan model pembelajaran konstruktivistik ini 

menunjukkan adanya peningkatan pada siswa yang aktif selama pemberian 

apersepsi (saat guru mendemonstrasikan pelajaran) sebesar 57,69%, pada tindakan 

kelas siklus II mengalami peningkatan siswa yang aktif selama pemberian 

apersepsi sebesar 78,20%, sedangkan 21,80% lainnya belum secara optimal dalam 

persiapan mengikuti pelajaran..  

Penelitian penerapan model pembelajaran konstruktivistik ini menunjukkan 

adanya peningkatan pada siswa yang aktif selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung pada siklus I sebesar 73,08% sedangkan pada tindakan pada siklus II 

siswa yang aktif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung sebesar 85,90%, 

sedangkan 14,10% lainnya masih kurang konsentrasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Peningkatan 

ketrampilan kooperatif siswa dapat dilihat dari peningkatan yang terjadi dalam 

tiap – tiap indikatornya.  

Penelitian penerapan model pembelajaran konstruktivistik ini menunjukkan 

adanya peningkatan pada prestasi belajar siswa diperoleh dari tugas atau 

pertanyaan yang diberikan pada setiap siklusnya. Siswa dikatakan sukses apabila 

siswa dapat menjawab dan menyelesaikan soal minimal 75% dari soal yang 

diberikan pada siklus I setiap pertemuannya sebesar 83,34%, siklus II siswa yang 

dapat mengerjakan tugas dari guru dengan tepat dan teliti sebesar 93,59%.  

Penelitian penerapan model pembelajaran konstruktivistik ini menunjukkan 

adanya peningkatan pada ketuntasan belajar dapat dilihat dari hasil ujian soal yang 

diberikan pada akhir siklus dan mendapatkan nilai lebih dari 7, pada siklus I siswa 

yang sudah mampu mengerjakan soal mengenai pembelajaran servis bahan bakar 

khususnya materi sistem karburator dan mendapatkan nilai 7 ke atas sebesar 

56,41%, sedangkan 43,59% siswa lainnya belum sempurna dalam menyelesaikan 

soal yang diberikan. Nilai rata-rata evaluasi siswa 6,87, sedang pada siklus II 

siswa yang mendapatkan nilai 7 ke atas sebesar 69,23%, sedangkan 30,77% siswa 
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lainnya belum sempurna dalam menyelesaikan soal yang diberikan, nilai rata-rata  

mencapai 7,34. 

 

 

 

M O T T O 

  
 

Lihatlah apa yang disampaikan jangan melihat siapa yang menyampaikan  

 
 ( Hadist ) 

 
Barang siapa takut menghadapi persoalan, ia sebenarnya takut menghadapi 

kemajuan 

  ( Bung Karno ) 

 

Keterbatasan bukan akhir dalam segalanya 

 

Pengen mulyo tanpo rekoso tangeh biso kejongko 

 

Belajarlah dari jejak kakimu dan berlarilah jauh ke depan 

 

   ( Rohmad Ependi )
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara berkembang terus berusaha untuk meningkatkan 

pelaksanaan pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional merupakan 

rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yaitu meliputi seluruh 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan Nasional itu sendiri 

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material 

dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk 

mewujudkannya diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang 

memiliki sikap dan tekad kemandirian. Peningkatan SDM dapat dilakukan melalui 

pendidikan Nasional. Oleh karena itu peran pendidikan demikian sangat penting 
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sebab pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan SDM yang 

berkualitas.  

Pendidikan Nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa 

diselenggarakan dan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, terutama 

peningkatan kualitas pendidikan dasar serta kejuruan sehingga memenuhi 

kebutuhan pembangunan nasional dengan memperhatikan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Jenjang pendidikan sekolah di Indonesia terdiri dari pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan sekolah menghasilkan 

output sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja 

demi terpenuhinya kebutuhan akan SDM. Pendidikan menengah diselenggarakan 

untuk malanjutkan pendidikan dasar dan menyiapkan peserta didik yang memiliki 

kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya. Pendidikan menengah 

atau pendidikan di SLTA dibagi menjadi 2 (dua) yaitu SMA (Sekolah Menengah 

Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).      

Tuntutan dihasilkannya SDM yang berkualifikasi sesuai dengan 

permintaan pasar kerja, sebagai konsekuensi logis dari era persaingan kualitas 

tersebut tampaknya tidak dapat ditunda-tunda lagi karena menurut Siswandari 
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(2006: 2) ”Pada era globalisasi ini SDM dipandang sebagai sumber daya utama 

dari competitive advantage baik pada bidang pendidikan maupun bisnis dan 

merupakan faktor kunci dalam reformasi ekonomi”. Dengan demikian tidaklah 

berlebihan jika dikatakan bahwa untuk menghadapi era globalisasi, SDM yang 

mampu bersaing memang mutlak diperlukan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, 

hampir setiap pihak yang berkepentingan menyandarkan harapannya pada institusi 

yang menyelenggarakan pendidikan. 

Jadi, secara umum SDM dianggap memiliki kompetensi kerja jika yang 

bersangkutan memiliki kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003: 2), menyatakan bahwa: 

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara.  

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan 
tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.  

3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan 
nasional. 

 

 H

ubungan antara proses pendidikan dengan tersedianya sumber daya manusia yang 

berkualitas merupakan suatu hubungan logis  yang tidak dapat dipisahkan. Salah 

satu kebutuhan hidup yang terpenting adalah pendidikan. Hal ini sangat berdasar 

mengingat pendidikan dijadikan sebagai salah satu tolok ukur tingkat 

kesejahteraan manusia. Tentu saja berkualitas atau tidaknya tingkat kesejahteraan 

seseorang dipengaruhi oleh sejauh mana kualitas pendidikan yang diperolehnya di 

bangku sekolah. Untuk meningkatkan kualitas pada bidang pendidikan 

dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kualitas masukan pendidikan, kualitas 

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



40 

40 

sumber daya pendidikan, kualitas guru dan pengelola pendidikan, kualitas proses 

pembelajaran, sistem ujian dan pengendalian kualitas, serta kemampuan pengelola 

pendidikan untuk mengantisipasi dan menangani berbagai pengaruh lingkungan 

pendidikan. 

Salah satu faktor yang akan dibahas selanjutnya yaitu peningkatan kualitas 

proses pembelajaran. Mulyasa (2004: 58-59) menyatakan bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

Pertama, pembelajaran harus lebih menekankan pada praktek, baik di 
laboratorium maupun di masyarakat. Dalam hal ini guru harus mampu 
memilih serta menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang 
memungkinkan peserta didik mempraktekkan apa-apa yang dipelajarinya. 
Kedua, pembelajaran harus dapat menjalin hubungan sekolah dengan 
masyarakat. Dalam hal ini setiap guru harus mampu dan jeli melihat 
berbagai potensi masyarakat yang bisa didayagunakan sebagai sumber 
belajar dan menjadi penghubung antar sekolah dengan lingkungannya. 
Ketiga, perlu dikembangkan iklim pembelajaran yang demokratis dan 
terbuka, melalui pembelajaran terpadu. Keempat, pembelajaran perlu 
ditekankan pada masalah-masalah aktual yang secara langsung berkaitan 
dengan kehidupan nyata yang ada di masyarakat. 
 
 
 
 
 
  

Proses pembelajaran yang ada sekarang ini umumnya hanya bersifat satu 

arah, dimana pihak guru yang aktif sedangkan siswa hanya sebagai pendengar 

saja. Pembentukan pengetahuan siswa sangat dipengaruhi oleh guru. Telah 

ditemukan di berbagai studi lapangan, bahwa sebagian besar dari guru SMK 

dalam memberikan materi pelajaran dengan cara ekspositorik, yaitu sebagian 

besar waktu mengajarnya digunakan untuk ceramah, memberikan informasi dan 

menjelaskan dan hanya sebagian kecil waktu belajar mengajar yang digunakan 

untuk kegiatan peserta didik. Peserta didik hanya mencatat dan melaksanakan 

tugas/evaluasi yang diberikan guru. Padahal ada kecenderungan bahwa anak akan 

belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara alamiah. Belajar akan lebih 

bermakna jika anak mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan 
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mengetahuinya. Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi terbukti 

berhasil dalam kompetensi mengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam 

membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang. Dan 

itulah yang terjadi di kelas-kelas kita. 

Berbicara mengenai keterpurukan kualitas pendidikan di Indonesia dengan 

berbagai indikatornya, memang tidak akan habis-habisnya. Hal ini antara lain 

terbukti bahwa sistem pendidikan Indonesia merupakan yang terburuk dan berada 

di bawah Vietnam dari 12 negara di Asia yang disurvei oleh Political and 

Economic Risk Consultancy (PERC). Tetapi yang lebih penting dari pada itu 

adalah bagaimana cara mengatasinya. Oleh karena itu, peneliti akan membahas 

upaya peningkatan kualitas proses dan hasil dari pembelajaran khususnya kualitas 

pembelajaran servis sistem bahan bakar. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan yang 

menghasilkan lulusan dengan berorientasikan ke dunia kerja. Lulusan dari SMK 

dapat langsung terjun ke lapangan usaha atau dunia kerja dengan berbekal ilmu 

pengetahuan dan keterampilan/keahlian yang didapatkan di bangku sekolahnya. 

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan terutama di bidang otomotif, 

sekolah dituntut lulusan dari sekolah tersebut mampu menembus dan 

menyesuaikan dengan dunia kerja di jaman sekarang. Mereka dituntut bukan 

hanya memiliki pengetahuan saja, tetapi juga memiliki kemampuan, keterampilan 

dan kreativitas yang tinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan kemampuan dan 

kreativitas siswa rendah adalah kurangnya penekanan pengetahuan dalam 

kehidupan nyata (pengalamannya). Sehingga siswa tidak dapat mengetahui secara 

langsung gejala yang sebenarnya mereka alami dalam hubungannya dengan 

pengetahuan yang mereka peroleh yang sesungguhnya terdapat hubungan yang 

erat antara pengetahuan dengan gejala tersebut. Oleh karena itu, banyak lulusan 

yang ingin bekerja yang hanya mengandalkan pengetahuan tanpa melihat dan 

memahami pentingnya kompetensi tersebut. 

Salah satu mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan yang diberikan 

pada siswa SMK tehnik mesin, seperti SMK Bhineka Karya Simo Boyolali 

khususnya program keahlian mekanik otomotif kelas XI adalah servis sistem 
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bahan bakar. Dalam pembelajaran yang biasa dilakukan, terdapat berbagai 

permasalahan yang mengakibatkan tujuan dari pembelajaran tidak berjalan seperti 

apa yang diharapkan. 

Pembelajaran servis sistem bahan bakar di SMK Bhineka Karya Simo 

Boyolali ini didukung dengan buku paket yang mana masing-masing siswa berhak 

meminjam buku yang tersedia di perpustakaan sekolah. Namun, kenyataan yang 

terjadi adalah tidak semua siswa bisa mendapatkan buku tersebut. Hal itu 

dikarenakan jumlah buku yang tersedia sangat terbatas, sehingga siswa terpaksa 

menggunakan satu buku untuk dua orang. Keterbatasan tersebut berdampak pada 

terhambatnya proses belajar siswa (baik belajar di rumah maupun di sekolah). 

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan guru diklat dan observasi awal  

pada saat pembelajaran servis bahan bakar, siswa menunjukkan sikap yang kurang 

berminat dan kurang antusias terhadap mata pelajaran tersebut. Siswa terlihat 

bosan dan jenuh terhadap pelajaran servis bahan bakar serta tidak memperhatikan 

pelajaran dengan seksama. Guru sudah mencoba membangkitkan minat siswa 

dengan memberikan pendekatan secara langsung dengan memotivasi dan menegur 

siswa yang tidak mau memperhatikan pelajaran. Namun, cara ini ternyata belum 

mampu membangkitkan semangat dan minat belajar siswa. 

Kejenuhan siswa pada pembelajaran teori servis sistem bahan bakar salah 

satunya disebabkan karena penggunaan metode ceramah yang terus-menerus oleh 

guru, siswa hanya diminta untuk mendengarkan dan mencatat apa yang dijelaskan 

guru, serta mengerjakan apa yang diperintahkan guru, sehingga siswa menjadi 

bosan dan mengabaikan mata pelajaran servis bahan bakar. Dampaknya, siswa 

akan mengalami kesulitan untuk pada nantinya dipakai sebakai bekal pada saat 

praktek di bengkel atau pada saat mereka menemui kerusakan sistem bahan bakar 

kendaraan pada kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat diatasi apabila siswa 

dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa akan aktif 

mengungkapkan pendapatnya tentang materi yang sedang dibahas dan bertanya 

disaat mereka mengalami kesulitan. 

Siswa cenderung malu untuk mengungkapkan pendapatnya jika diadakan 

tanya jawab. Mereka memilih diam tidak bertanya meskipun sebenarnya mereka 
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belum paham tentang materi yang sedang dibahas. Sebagian siswa juga masih 

malu untuk maju ke depan jika diminta guru untuk menjelaskan kembali apa yang 

mereka terima setelah mendengarkan penjelasan guru. 

Selain itu, berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti menunjukkan 

bahwa kualitas pembelajaran servis sistem bahan bakar di SMK Bhineka Karya 

Simo Boyolali dapat dikatakan rendah, karena dalam pengamatan yang dilakukan 

peneliti pada siswa kelas XI Otomotif 1 SMK Bhineka Karya Simo Boyolali, 

antusias mereka dalam mengikuti pelajaran masih sangat kurang dan dari tugas 

mereka masih banyak kesalahan. Hal ini membuktikan bahwa tujuan dari 

pembelajaran ini belum bisa tercapai dengan bagus. 

Secara umum peneliti ingin mengkaji dampak dari penerapan pendekatan 

pengajaran servis sistem bahan bakar yang baru pada SMK Bhineka Karya Simo 

Boyolali yaitu pendekatan pengajaran pembentukan pengetahuan 

(konstruktivistik) dengan metode demonstrasi. Alasan mengapa peneliti ingin 

menerapkan pendekatan konstruktivistik dengan metode demonstrasi antara lain 

karena pendekatan tersebut diharapkan dapat membentuk pengetahuan peserta 

didik serta dapat mengembangkan, memperbaiki dan mengubah konsep lama 

melalui pengalaman yang mereka peroleh pada saat guru mendemonstrasikan 

suatu materi yang berkaitan dengan servis sistem bahan bakar. Hal ini didasarkan 

pada pemikiran bahwa konsep konstruktivistik merupakan pendekatan 

pembentukan pengetahuan yang tidak diterima secara pasif tetapi secara aktif 

dibangun dengan daya nalar subyektif.  

Pendekatan konstruktivistik menekankan pada kemampuan 

mengkonstruksikan pengetahuan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman 

sebelumnya, serta guru bertindak mengarahkan ke tujuan tersebut. Dalam metode 

demonstrasi ini guru dan siswa memperlihatkan suatu proses sehingga seluruh 

siswa dalam kelas dapat melihat dan mengamati proses yang dipertunjukkan 

tersebut. Dengan metode demonstrasi, siswa ikut aktif mengamati gejala proses 

yang terjadi dan akhirnya dapat menyimpulkan sendiri hal-hal yang dipelajari. 

 Ol

eh karena itu, melalui pendekatan konstruktivistik dengan metode demonstrasi 
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dalam pembelajaran ini, diharapkan dapat mendorong siswa untuk 

mengembangkan diri melalui belajar. Bukan pembelajar yang hanya puas setelah 

materi yang ditargetkan telah dikuasai, serta terciptanya proses pembelajaran 

servis sistem bahan bakar yang efektif dan efisien. Dengan demikian diharapkan 

dapat mendorong pula terciptanya iklim proses pendidikan dan pengajaran di 

kelas yang dapat memperlancar pencapaian tujuan yang diharapkan, yaitu output 

yang bermutu di SMK Bhineka Karya Simo Boyolali.  

Hal inilah yang menjadi faktor dilakukannya penelitian di SMK Bhineka 

Karya Simo Boyolali dengan judul ”PENDEKATAN KONSTRUKTIVISTIK 

UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN SERVIS SISTEM 

BAHAN BAKAR KELAS XI PADA SISWA PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK 

MEKANIK OTOMOTIF SMK BHINEKA KARYA SIMO BOYOLALI TAHUN 

PELAJARAN 2008/2009”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan survei awal, peneliti menemukan beberapa permasalahan 

yang timbul terkait dengan mata pelajaran servis sistem bahan bakar antara lain:  

1. Sarana dan prasarana pembelajaran kurang memadai (terbatasnya buku paket 

untuk siswa).  

2. Siswa tidak terlalu antusias dan kurang berminat terhadap servis bahan bakar 

karena mereka merasa pembelajaran teori kurang menarik dan kurang 

kesadaran bahwa teori dan praktek tidak dapat dipisahkan.  

3. Guru merasa kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran yang tepat 

untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran 

servis bahan bakar. 

4. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran servis sistem bahan bakar yang biasa 

dilakukan. Siswa cenderung tidak mempergunakan kesempatan untuk 

bertanya tentang kesulitan yang mereka hadapi. 

5. Hasil belajar yang tercermin dari prestasi siswa belum menunjukkan hasil 

yang maksimal, dengan ditandai nilai rata-rata kelas untuk mata pelajaran 

servis bahan bakar sangat rendah atau masih di bawah standar. 
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C. Pembatasan Masalah 

 Untuk menjawab dan mengkaji permasalahan yang ada secara mendalam, 

maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam 

penelitian ini yaitu untuk mengatasi kesulitan guru dalam menerapkan metode 

pembelajaran yang tepat adalah dengan: 

1. Pembelajaran servis sistem bahan bakar dalam penelitian ini dilakukan dengan 

pendekatan konstruktivistik. 

2. Penilaian dilakukan dengan menilai proses dan hasil dari pembelajaran. Proses 

pembelajaran yang dimaksudkan adalah keaktifan siswa selama kegiatan 

belajar mengajar yang dilaksanakan di dalam kelas maupun di laboratorium. 

Sedangkan hasil yang ditingkatkan adalah prestasi belajar siswa setelah 

mengikuti pembelajaran dalam tiap siklusnya. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dan pembatasan masalah yang 

dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut: ”Apakah pendekatan konstruktivistik dengan metode demonstrasi dapat 

meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran servis sistem bahan bakar 

kelas XI pada siswa program keahlian teknik otomotif SMK Bhineka Karya Simo 

Boyolali?” 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan pemandu dalam kegiatan penelitian agar 

sesuai dengan perencanaan serta berjalan secara terarah. Dalam penelitian ini yang 

menjadi tujuannya adalah:  

(1) Meningkatkan aktivitas siswa dalam apersepsi dengan menerapkan model 

pembelajaran konstruktivistik di SMK BHINEKA KARYA Simo Boyolali 

Tahun Pelajaran 2008/2009. 
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(2) Meningkatkan keaktivan siswa selama pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran konstruktivistik di SMK BHINEKA KARYA Simo 

Boyolali Tahun Pelajaran 2008/2009. 

(3) Meningkatkan ketepatan dan ketrampilan siswa dalam menyelesaikan tugas 

dari guru dengan menerapkan model pembelajaran konstruktivistik di SMK 

BHINEKA KARYA Simo Boyolali Tahun Pelajaran 2008/2009.  

(4) Meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran 

konstruktivistik di SMK BHINEKA KARYA Simo Boyolali Tahun Pelajaran 

2008/2009. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Manfaat Teoritis 

a. Bagi Siswa 

Mendapatkan kemudahan dalam menemukan dan penyerapan ilmu pengetahuan 

serta mengimplementasikan pengetahuan yang telah mereka peroleh dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi Guru 

Sebagai motivasi untuk dapat menerapkan pendekatan konstruktivistik dalam 

pembelajaran dalam rangka menghasilkan output yang bermutu melalui proses 

pembelajaran bermutu pula. Selain itu guru juga dapat membantu siswa dalam 

mengatasi kesulitan belajar servis sistem bahan bakar. 

c. Bagi Peneliti 

Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diterima di bangku perkuliahan yang 

berupa teori terutama yang berkaitan dengan servis sistem bahan bakar, serta 

sebagai calon guru dapat berusaha sejak sekarang untuk belajar menerapkan 

metode pembelajaran yang tepat untuk menyampaikan bahan ajar sesuai dengan 

kondisi yang diinginkan siswa dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. 

Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk referensi penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan hal yang sama. 
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b. Dapat dipergunakan sebagai metode pembelajaran alternatif bagi guru dalam 

mengajarkan materi yang lebih menyenangkan dan mudah dipahami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Hakikat Pendekatan Konstruktivistik 

a. Hakikat Pendekatan  

Untuk menyelesaikan persoalan pokok dalam memilih strategi belajar 

mengajar diperlukan suatu pendekatan tertentu. Membahas masalah 

pendekatan terutama dalam proses belajar mengajar tidak terlepas dari 

pengertian pendekatan itu sendiri. Rini Budiharti (2002: 2) mengatakan 

bahwa:  

Pendekatan adalah cara umum dalam memandang permasalahan 
atau obyek kajian, sehingga berdampak. Ibarat seorang mengenakan 
kacamata dengan warna tertentu di dalam memandang alam sekitar, 
kacamata yang berwarna hijau akan menyebabkan dunia kelihatan 

kehijau-hijauan, kacamata berwarna coklat membuat dunia 
kelihatan kecoklat-coklatan dan seterusnya. 
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W. Gulo (2004: 4) menyatakan bahwa ”Pendekatan merupakan titik tolak 

atau sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada 

dalam program belajar mengajar”. 

Dari definisi tersebut, pendekatan merupakan sudut (cara) pandang 

terhadap suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam konteks belajar 

mengajar. Sudut pandang tertentu itu menggambarkan cara pikir dan sikap 

seseorang dalam menyelesaikan persoalan. Bagaimana kita melihat dan 

memecahkan permasalahan yang terjadi berdasar cara pandang kita. Sudut 

pandang kita bukan hanya satu masalah, melainkan seluruh masalah yang 

timbul dalam proses belajar mengajar. 

Pendekatan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap 

pelaksanaan strategi belajar mengajar. Sudut pandang akan menentukan 

sikap dan tindakan kita selanjutnya. Dalam melaksanakan strategi belajar 

mengajar harus digunakan suatu pendekatan tertentu. Karena itu, 

pendekatan sangat penting dalam proses belajar mengajar karena dengan 

adanya pendekatan yang tepat dalam proses belajar mengajar akan 

meningkatkan hasil belajar.  

b. Filsafat Konstruktivistik 

Filsafat konstruktivistik adalah bagian dari filsafat yang mempertanyakan 

soal pengetahuan dan juga bagaimana kita dapat mengetahui sesuatu. Salah 

satu filsafat pengetahuan yang banyak mempengaruhi perkembangan 

pendidikan akhir-akhir ini adalah filsafat konstruktivistik. Menurut Von 

Glasersfeld yang dikutip oleh Sardiman (2007: 37) bahwa ”Pengetahuan 

bukanlah suatu tiruan dari kenyataan. Pengetahuan bukan gambaran dari 

dunia kenyataan yang ada. Tetapi pengetahuan selalu merupakan akibat 

dari suatu konstruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang”. Dina 

Gasong (2007) mengungkapkan bahwa:  

Pembentukan pengetahuan menurut konstruktivistik memandang 
subyek aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam 
interaksinya dengan lingkungan. Dengan bantuan struktur 

kognitifnya ini, subyek menyusun pengertian realitasnya. Interaksi 
kognitif akan terjadi sejauh realitas tersebut disusun melalui struktur 

10 
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kognitif yang diciptakan oleh subyek itu sendiri. Struktur kognitif 
senantiasa harus diubah dan disesuaikan berdasarkan tuntutan 

lingkungan dan organisme yang sedang berubah. Proses penyesuaian 
diri terjadi secara terus menerus melalui proses rekonstruksi. 

 
Arnie Fajar (2005: 22) bahwa ”Berdasarkan pandangan  konstruktivisme, 

pengetahuan tidak pernah dapat diobservasi secara independen. 

Pengetahuan harus diperoleh secara personal dalam perasaan; tidak dapat 

ditransfer dari seseorang ke orang lain seperti mengisi air ke dalam gelas”. 

Asri Budiningsih (2005: 56) mengungkapkan gagasan konstruktivistik 

mengenai pengetahuan adalah sebagai berikut : 

1) Pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan 
yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif 
seseorang terhadap obyek, pengalaman, maupun lingkungannya. 

2) Pengetahuan bukanlah sesuatu yang yang sudah ada dan tersedia 
dan sementara orang lain tinggal menerimanya. 

3) Pengetahuan adalah sebagai suatu pembentukan yang terus 
menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi 
karena adanya pemahaman-pemahaman baru. 

4) Pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat dipindahkan 
dari pikiran seseorang yang telah mempunyai pengetahuan 
kepada pikiran orang lain yang belum memiliki pengetahuan 
tersebut.  

Dari ringkasan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa 

konstruktivistik adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan 

bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri. Maka 

pengetahuan bukanlah tentang dunia lepas dari pengamatan tetapi 

merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalaman atau 

dunia sejauh dialaminya. Proses pembentukan ini berjalan terus menerus 

dengan setiap kali mengadakan reorganisasi karena adanya suatu 

pemahaman yang baru. 

Sedangkan pengalaman itu sendiri tidak harus diperhatikan sebagai 

pengalaman fisik, tetapi juga sebagai pengalaman kognitif dan mental. 

Proses pembentukan pengetahuan bukanlah hal yang sangat mudah untuk 

diterima oleh peserta didik, dikarenakan membutuhkan ketrampilan yang 

ditentukan dalam penerapan pendekatan pembentukan pengetahuan itu. Hal 

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



50 

50 

ini berlaku tidak hanya bagi seorang guru untuk memindahkan 

pengetahuannya ke peserta didik, tetapi juga bagi peserta didik untuk bisa 

menerima pengetahuan yang dipindahkan guru, dengan terbukti semakin 

kecilnya persentase peserta didik yang mengerti pengetahuan yang diberikan 

apalagi persentase penerapan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. 

Proses pembentukan pengetahuan merupakan hal yang tidak mudah, tidak 

hanya disebabkan oleh peserta didik tetapi juga oleh guru itu sendiri 

c. Makna Belajar Konstruktivistik 

Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan proses 

mengasimilasi dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajari 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa, sehingga pengetahuan yang 

dimiliki siswa semakin berkembang. Dina Gasong (2007) mengungkapkan 

bahwa:  

Belajar lebih diarahkan pada experimental learning yaitu merupakan 
adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkrit di 

laboratorium, diskusi dengan teman sekelas, yang kemudian 
dikontemplasikan dan dijadikan ide dan pengembangan konsep baru. 

Karenanya aksentuasi dari mendidik dan mengajar tidak terfokus 
pada si pendidik melainkan pada pebelajar. Belajar adalah 

penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkrit, aktivitas 
kolaboratif, dan refleksi serta interpretasi. 

Menurut Sardiman (2007: 37-38) bahwa ”Belajar merupakan proses 

mengasimilasikan dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang 

dipelajarinya dengan pengertian yang sudah dimiliki, sehingga 

pengertiannya menjadi berkembang”. Proses tersebut menurut Paulina 

Pannen (2001: 19)  memiliki ciri antara lain : 

1) Belajar berarti membentuk makna. 
2) Konstruksi arti itu adalah proses yang terus menerus. 
3) Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih 

suatu  pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian 
yang baru. 

4) Proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skema 
seseorang dalam keraguan yang merangsang pemikiran lebih 
lanjut. 

5) Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman belajar dengan dunia 
fisik dan lingkungannya. 
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6) Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui 
si pelajar, konsep-konsep, tujuan dan motivasi yang 
mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari.  

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa makna belajar bagi kaum 

konstruktivis adalah suatu proses organik untuk menemukan sesuatu, bukan 

suatu proses mekanik untuk mengumpulkan fakta. Belajar itu suatu 

perkembangan pemikiran dengan membuat kerangka pengertian yang 

berbeda. Peserta didik harus punya pengalaman dengan membuat hipotesis, 

mengetes hipotesis, memanipulasi obyek, memecahkan persoalan, mencari 

jawaban, mengilustrasikan, meneliti, berdialog, mengadakan refleksi, 

mengungkapkan pertanyaan dan mengekspresikan gagasan untuk 

membentuk konstruksi yang baru. Dapat pula hasil belajar merupakan 

tanggung jawab bagi diri peserta didik yang meliputi pengalaman, 

ketrampilan, pengetahuan yang telah dimiliki, kemampuan kognitif dan 

lingkungannya. 

d. Makna Mengajar Konstruktivistik 

Bagi pandangan konstruktivistik, mengajar bukanlah memindahkan 

pengetahuan dari guru ke murid, melainkan suatu kegiatan yang 

memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Guru bukan 

merupakan pusat dari pembelajaran melainkan guru sebagai pembimbing, 

mengawasi jalannya proses belajar mengajar. Murid mengembangkan 

fikiran pengetahuan mereka sendiri dengan bimbingan dan pengawasan dari 

guru. Guru merangsang siswa untuk menggunakan apa yang telah dimiliki, 

baik pengetahuan maupun pengalamannya, agar dapat memahami dan 

menginterpretasi pengetahuan dan pengalaman belajar yang baru. Mengajar 

berarti berprestasi dengan pelajar dalam membentuk pengetahuan, 

membuat makna, mencari penjelasan dan bersikap kritis.  

Asri Budiningsih (2005: 59) mengungkapkan peranan kunci guru dalam 

interaksi pendidikan adalah pengendalian, yang meliputi : 

1) Menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan kesempatan 
untuk mengambil keputusan dan bertindak. 
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2) Menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan 
bertindak, dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 
siswa. 

3) Menyediakan sistem dukungan yang memberikan kemudahan 
belajar agar siswa mempunyai peluang optimal untuk berlatih.   

Dina Gasong (2007) mengungkapkan bahwa ”Mengajar berarti menata 

lingkungan agar si belajar termotivasi dalam menggali makna serta 

menghargai ketidakmenentuan. Atas dasar ini maka si belajar akan memiliki 

pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan tergantung pada 

pengalamannya, dan perspektif yang dipakai dalam 

menginterpretasikannya”. 

Dari pengertian tersebut, mengajar berdasar pandangan konstruktivistik 

merupakan suatu kegiatan membantu proses belajar siswa dengan 

menyediakan kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar dan 

memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang pembentukan pengetahuan 

sesuai dengan perspektif yang dipakai dalam menginterpretasikannya. Guru 

atau pengajar hanya berperan sebagai mediator atau fasilitator yang 

membantu agar proses belajar siswa berjalan dengan baik. 

e. Keunggulan Pendekatan Konstruktivistik 

Alasan penerapan pendekatan konstruktivistik dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang sudah ada adalah karena pendekatan ini memiliki 

keunggulan dibandingkan dengan pembelajaran yang sudah sering 

dilaksanakan di dunia pendidikan kita yaitu pendekatan behavioristik. 

Pembelajaran konstruktivistik dan pembelajaran behavioristik yang 

dikemukakan oleh Asri Budiningsih (2005: 63) dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 1. Perbedaan Pandangan Konstruktivistik dan Behavioristik 

Konstruktivistik Behavioristik 

1. Kurikulum disajikan mulai dari 

keseluruhan menuju ke bagian-

bagian, dan lebih mendekatkan 

pada konsep-konsep yang lebih 

1. Kurikulum disajikan dari bagian-

bagian menuju keseluruhan dengan 

menekankan pada ketrampilan-

ketrampilan dasar. 
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luas.  

2. Pembelajaran lebih menghargai 

pada pemunculan pertanyaan ide-

ide siswa. 

3. Siswa dipandang sebagai pemikir-

pemikir yang dapat memunculkan 

teori-teori tentang dirinya. 

 

 

4. Pengetahuan adalah kegiatan aktif 

siswa yang berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

 

5. Pengukuran proses dan hasil 

belajar siswa terjalin dalam 

kesatuan kegiatan pembelajaran, 

dengan cara guru mengamati hal-

hal yang sedang dilakukan siswa, 

serta melalui tugas-tugas pekerjaan. 

6. Tujuan pembelajaran ditekankan 

pada belajar bagaimana belajar 

(learn how to learn) 

7. Siswa-siswa banyak belajar dan 

bekerja di dalam group process. 

 

 

2. Pembelajaran sangat taat pada 

kurikulum yang telah ditetapkan. 

3. Siswa dipandang sebagai ”kertas 

kosong” yang dapat digoresi 

informasi oleh guru, dan guru-guru 

umumnya menggunakan cara 

didaktik dalam menyampaikan 

informasi kepada siswa. 

4. Pengetahuan itu statis dan 

merupakan kumpulan pasif dari 

subyek dan obyek yang diperkuat 

oleh lingkungannya. 

5. Penilaian hasil belajar atau 

pengetahuan siswa dipandang 

sebagai bagian dari pembelajaran, 

dan biasanya dilakukan pada akhir 

pelajaran dengan cara testing. 

 

6. Tujuan belajar ditekankan pada 

penambahan pengetahuan. 

 

7. Siswa biasanya bekerja sendiri-

sendiri tanpa ada group process 

dalam belajar.  

Dari tabel 1 dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa keunggulan 

pendekatan konstruktivistik yaitu: 

1) Pembelajaran konstruktivistik dikemas dalam proses ”konstruksi” 

bukan ”menerima” pengetahuan. 

2) Pembelajaran memusatkan perhatian pada berpikir atau proses 

mental siswa, tidak sekedar pada hasilnya. Di samping kebenaran 
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atas jawaban, proses yang digunakan siswa sehingga sampai pada 

jawaban tersebut juga perlu dipahami oleh guru. Pendekatan ini 

lebih memfokuskan pada kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan 

pengalaman mereka.  

3) Peran siswa lebih diutamakan dalam berinisiatif sendiri dan 

keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. 

4) Pendekatan konstruktivistik lebih menekankan pengajaran top down 

dari pada bottom up. 

f. Pentingnya Penerapan Pendekatan Konstruktivistik dengan Metode 

Demonstrasi dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

Untuk mengatasi beraneka ragam persoalan dalam pembelajaran yang 

semakin rumit, seperti kurangnya perolehan pengetahuan yang bermakna 

bagi siswa, metode-metode pembelajaran yang kurang menarik, kurangnya 

keterampilan yang dimiliki siswa, kurang optimalnya penggunaan media 

pembelajaran dan sebagainya, maka pembelajaran behavioristik yang 

selama ini telah digunakan selama bertahun-tahun, tampaknya tidak mampu 

lagi menjawab semua persoalan pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dicari 

alternatif pembelajaran yang lebih mampu mengatasi semua persoalan 

pembelajaran yang ada, salah satunya adalah pendekatan konstruktivistik.  

Selama beberapa dekade terakhir ini terjadi pergeseran dalam dunia 

pendidikan, yaitu pergeseran dari teori behavioristik menuju ke teori 

konstruktivistik. Menurut teori behavioristikm, tingkah laku adalah sesuatu 

yang dapat dipelajari atau dilatihkan. Penekanan teori behavioristik adalah 

perubahan tingkah laku setelah terjadi proses belajar dalam diri siswa. 

Selain itu, menurut Arnie Fajar (2005: 21) bahwa ”Penelitian yang berkaitan 

dengan konstruktivisme dapat meyakinkan dan tepat untuk dikatakan 

sebagai terobosan untuk menjawab tantangan dalam mengembangkan 

sumber daya manusia yang bermutu menjelang tahun 2020”.  

Yatim Riyanto (2007) menyatakan bahwa pada dasarnya ada beberapa 

tujuan yang ingin diwujudkan dalam proses kegiatan pembelajaran 

konstruktivistik antara lain: 
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1) Memotivasi siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu 
sendiri. 

2) Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan 
pertanyaan dan mencari sendiri jawabannya. 

3) Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian atau 
pemahaman konsep secara lengkap. 

4) Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang 
mandiri. 

Metode Demonstrasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam 

pendekatan ini. Menurut Mulyani Sumatri (2001: 133) bahwa:  

Metode demonstrasi diartikan sebagai cara penyajian pelajaran 
dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik 
suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik 

dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang 
dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang memahami 

atau ahli dalam topik bahasan yang didemonstrasikan. 

Muhibbin Syah (2005: 209) mengemukakan bahwa ”Metode demonstrasi 

adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, 

aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun 

melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan 

atau materi yang disajikan”. 

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

demonstrasi merupakan cara mengajar di mana seorang guru 

mempertunjukkan, memperlihatkan suatu proses, sehingga seluruh siswa 

dalam kelas melihat dan mengamati proses yang dipertunjukkan tersebut. 

Dengan metode demonstrasi, siswa dapat mengamati dengan seksama apa 

yang terjadi, bagaimana proses, bahan apa saja yang diperlukan, serta 

bagaimana hasilnya.  

Salah satu hal yang melatarbelakangi perlunya penggunaan metode 

demonstrasi dalam proses belajar mengajar, yakni belajar adalah proses 

melakukan dan mengalami sendiri (learning by doing and experiencing) apa-

apa yang dipelajari. Dengan melakukan dan mengalami sendiri, siswa 

diharapkan dapat menyerap kesan yang mendalam ke dalam pikirannya. 

Muhibbin Syah (2005: 210) mengemukakan bahwa ”Penggunaan metode 

demonstrasi dalam PBM memiliki arti penting yang strategis dalam 
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memberantas penyakit ”verbalisme” (aliran pandangan yang berorientasi 

pada kemampuan hafalan di luar kepala walaupun tak mengerti artinya)”. 

Menurut Darajat yang dikutip Muhibbin Syah (2005: 210), banyak 

keuntungan psikologis paedagosis yang dapat diraih dengan menggunakan 

metode demonstrasi, antara lain yang terpenting ialah: 

1) Perhatian siswa dapat lebih dipusatkan 

2) Proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari 

3) Pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam 

diri siswa. 

Kelebihan/kekuatan metode demonstrasi menurut Mulyani Sumantri (2001: 

134) antara lain: 

1) Kekuatan pelajaran menjadi lebih jelas dan lebih kongkrit dan 
menghindari verbalisme; 

2) Memudahkan peserta didik memahami bahan pelajaran; 
3) Proses pengajaran akan lebih menarik; 
4) Merangsang peserta didik untuk lebih aktif mengamati dan dapat 

mencobanya sendiri; 
5) Dapat disajikan bahan pelajaran yang tidak dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode yang lain. 

Sedangkan kelemahan/keterbatasan metode demonstrasi menurut 

Mulyani Sumantri (2001: 134) adalah: 

1) Memerlukan keterampilan guru secara khusus; 
2) Keterbatasan dalam sumber belajar, alat pelajaran, situasi yang 

harus dikondisikan dan waktu untuk mendemonstrasikan 
sesuatu; 

3) Memerlukan waktu yang banyak; 
4) Memerlukan kematangan dalam perancangan atau persiapan. 

Pentingnya penerapan metode ini dalam meningkatkan  kualitas 

pembelajaran adalah karena selain siswa menjadi lebih aktif dalam proses 

pembelajaran, pengetahuan yang diterima oleh siswa juga lebih kekal dan 

rasional, yang nantinya akan berdampak pada prestasi belajar siswa yang 

lebih baik. Hal itu dikarenakan siswa membangun pengetahuannya dengan 

melihat secara langsung prosedur/proses nyata (sebagai pengalaman), 

sehingga pengetahuan yang sudah dimiliki siswa menjadi lebih kuat dan 

siswa merasa yakin bahwa pengetahuannya benar-benar dapat dipahami. 
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Pengetahuan yang dimiliki bukanlah pengetahuan abstrak yang tidak jelas 

untuk dipahami. 

g. Rancangan Pembelajaran Konstruktivistik Dengan Metode Demonstrasi 

Bagi kaum konstruktivis, pembelajaran berarti partsipasi guru 

bersama siswa dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari 

kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Jadi pembelajaran 

adalah membantu seseorang berpikir secara benar dengan membiarkannya 

berpikir sendiri. Berpikir yang baik lebih penting daripada mempunyai 

jawaban yang benar atas suatu persoalan. Jika seseorang mempunyai cara 

berpikir yang baik, berarti cara pikirnya dapat digunakan untuk 

menghadapi suatu fenomena baru, dan akan dapat menemukan pemecahan 

dalam menghadapi persoalan yang lain. Sementara itu, siswa yang sekedar 

menemukan jawaban benar belum pasti dapat memecahkan persoalan baru 

karena mungkin ia tidak mengerti bagaimana menemukan jawaban itu.  

Implikasi teori konstruksional terhadap pembelajaran menurut 

Zainal Aqib (2007: 131) adalah sebagai berikut: 

1) Dorong munculnya diskusi terhadap pengetahuan baru yang 
dipelajari. 

2) Dorong munculnya berfikir divergent, kaitan dan pemecahan 
ganda, bukan hanya ada satu jawaban yang benar. 

3) Dorong munculnya berbagai jenis luapan pikiran/aktivitas, 
seperti main peran, debat dan pemberian penjelasan kepada 
teman. 

4) Tekanlah pada berfikir kritis seperti analisis, membandingkan, 
generalisasi, memprediksi dan menghipotesis. 

5) Kaitan informasi baru ke pengalaman pribadi atau ke 
pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. 

6) Berikan kesempatan untuk menerapkan cara berfikir yang 
paling cocok dengan dirinya. 

Berdasarkan pendapat Akhmad Sudrajat (2008) bahwa langkah-

langkah pembelajaran dengan metode demonstrasi yaitu: 

1) Guru menyampaikan Tujuan Instruksional Khusus (TIK); 
2) Guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan 

disampaikan 
3) Siapkan bahan atau alat; 
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4) Menunjuk salah seorang siswa untuk mendemonstrasikan sesuai 
skenario yang telah dipersiapkan;  

5) Seluruh siswa memperhatikan demonstrasi dan menganalisa; 
6) Tiap siswa atau kelompok mengemukakan hasil analisanya dan 

juga pengalaman siswa yang didemonstrasikan; 
7) Guru membuat kesimpulan. 

2. Hakikat Kualitas Pembelajaran Servis Sistem Bahan Bakar 
a. Hakikat Belajar  

Belajar merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan meliputi 

banyak hal. Belajar dimulai sejak manusia dilahirkan hingga akhir 

hayatnya, jadi makna dari belajar itu sendiri sangatlah beragam. Oleh 

karena itu ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

seperti Muhibbin Syah (2005: 89) bahwa: 

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang 
sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan 

jenjang pendidikan, perubahan sebagai hasil dari proses belajar 
dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubahnya 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, ketrampilan, 
kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-aspek lain yang ada 

pada individu yang belajar. 
                                                                                                                                                                                                                                                                

Sedangkan Menurut Oemar Hamalik (2004: 194) ”Belajar pada 

hakikatnya adalah suatu interaksi antara individu dan lingkungan”. 

Menurut Slameto (2003: 2) bahwa “Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya”. 

Berdasarkan dari berbagai definisi tersebut, secara umum belajar 

dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu 

yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan 

lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Belajar memiliki arti penting 

bagi siswa dalam melaksanakan kewajiban keagamaan, meningkatkan 

derajat kehidupan, dan mempertahankan dan mengembangkan kehidupan. 
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b. Hakikat Mengajar 

Para ahli pendidikan memberikan batasan mengenai pengertian 

mengajar karena adanya perbedaan sudut pandang terhadap makna 

mengajar. Muhibbin Syah (2005: 219) berpendapat bahwa ”Mengajar pada 

asasnya adalah kegiatan mengembangkan seluruh potensi ranah psikologis 

melalui penataan lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya 

dengan siswa agar terjadi proses belajar”. 

Sedangkan menurut Sardiman (2001: 47) ”Mengajar adalah sebagai 

suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya 

dan menghubungkan dengan siswa, sehingga terjadi proses belajar”. 

Arnie Fajar (2005: 12-13) mengemukakan bahwa ”Mengajar adalah 

memberikan sesuatu dengan cara membimbing dan membantu kegiatan 

belajar kepada seseorang (siswa) dalam mengembangkan potensi intelektual, 

emosional serta spiritualnya sehingga potensi-potensi tersebut dapat 

berkembang secara optimal”.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mengajar 

adalah aktivitas yang dilakukan untuk memfasilitasi pembelajaran dalam 

artian sebagai petunjuk bagi pembelajar (siswa) untuk merubah dan 

meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan tingkah laku. Mengajar itu 

bukan hanya menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik, akan 

tetapi guru dan peserta didik haruslah aktif. Guru dituntut untuk dapat 

menciptakan suasana belajar di mana peserta didik dapat mengkonstruksi 

pengetahuan mereka sendiri dengan dasar yang telah mereka miliki.  

c. Hakikat Pembelajaran 

Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan 

sengaja diciptakan oleh guru guna membelajarkan anak didiknya, di mana 

guru sebagai pengajar dan siswa sebagai anak didik. Kesatuan atau 

perpaduan kedua unsur ini, maka lahirlah interaksi yang edukatif dengan 
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memanfaatkan bahan sebagai mediumnya. Pembelajaran merupakan 

aktivitas yang paling utama dalam kegiatan belajar mengajar. 

Proses belajar mengajar (pembelajaran) merupakan suatu kegiatan 

yang komponennya bekerja sama sejak awal kegiatan sampai dengan 

kegiatan berakhir. Hendaknya pembelajaran yang terjadi dapat 

dipersiapkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar tujuan dari 

setiap pembelajaran mencapai hasil akhir yang memuaskan. Mulyasa (2005: 

173) menyatakan bahwa ”Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses 

interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perilaku 

ke arah yang lebih baik”. 

Oemar Hamalik (2003: 57), ”Pembelajaran merupakan suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai 

tujuan pembelajaran”. Beliau juga mengemukakan bahwa ada tiga 

pengertian pembelajaran berdasarkan teori belajar, yaitu : 

1) Pembelajaran adalah upaya mengorganisasi lingkungan untuk 
menciptakan kondisi belajar para peserta didik. 

2) Pembelajaran adalah upaya mempersiapkan anak didik untuk 
menjadi warga masyarakat yang baik. 

3) Pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa menghadapi 
kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses penyerapan ilmu dan 

pengetahuan, serta proses  pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik.  

Pembelajaran merupakan proses belajar yang dilakukan siswa 

dalam memahami materi kajian yang tersirat dalam pembelajaran dan 

kegiatan mengajar guru yang berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. 

Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta 

didik agar dapat belajar dengan baik. 

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



61 

61 

Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai siswa 

setelah menyelesaikan suatu proses pembelajaran. Untuk memenuhi tujuan 

tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti unsur-unsur 

yang terkait dalam proses pembelajaran. Unsur-unsur tersebut antara lain 

berupa : (a) motivasi siswa; (b) bahan belajar; (c) alat bantu belajar; (d) 

suasana belajar, dan (e) kondisi subyek belajar. Tanpa dukungan dari unsur-

unsur tersebut, proses pembelajaran pun tidak akan bisa berjalan dengan 

lancar. Jadi, pembelajaran yang efektif harus dapat diciptakan dalam 

rangka pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Karena sesungguhnya 

pembelajaran efektif merupakan pembelajaran yang mengaktifkan seluruh 

komponen pembelajaran secara seimbang dalam pelaksanaannya. 

d. Hakikat Servis Sistem Bahan Bakar 

Teknik mesin otomotif adalah suatu progan keahlian pada SMK 

yang berhubungan dengan mesin otomotif. Servis sistem bahan bakar adalah 

salah satu cabang mata pelajaran teknik otomotif yang membahas mengenai 

perbaikan sistem bahan bakar bensin maupun solar. 

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada siswa teknik 

makanik otomotif SMK Bhineka karya Simo Boyolali adalah servis sistem 

bahan bakar. Fungsi mata pelajaran servis sistem bahan bakar di SMK 

adalah untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, sikap rasional, 

teliti, jujur, dan bertanggung jawab melalui prosedur penerjaan perbaikan 

yang benar dalam sistem bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan 

bakar bensin maupun solar. Sedangkan tujuan diberikannya mata pelajaran 

servis sistem bahan bakar adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 

keunggulan kompetitif dan komparatif sesuai standar mutu nasional dan 

internasional. Sehingga bangsa ini tidak menjadi bangsa yang tertinggal 

dalam dunia global, karena sesungguhnya bangsa yang berhasil adalah 

bangsa yang berpendidikan dengan standar mutu yang tinggi dan dapat 

bersaing jika nanti telah terjun dalam dunia kerja serta dapat menjadikan 

siswa responsif dalam mananggapi kemajuan ilmu pengetahuan yang 

berkenbang samakan pesat. 
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Khusus pada kelas XI otomotif di semester genap pada kompetensi 

mata diklat produktif terdapat pokok bahasan yang membahas tentang 

servis sistem bahan bakar. Servis sistem bahan bakar adalah perbaikan dan 

perawatan komponen-komponen yang mengatur bahan bakar dan cara 

kerja komponen-komponennya. 

Berdasarkan buku pedoman analisis kegiatan belajar mengajar 

SMK Bhineka Karya Simo Boyolali, dalam pembelajaran servis sistem 

bahan bakar pada pokok bahasannya, siswa diharapkan dapat: 

1) Menerangkan tentang pengertian sistem bahan bakar. 

2) Mengidentifikasi masalah yang sering terjadi pada sistem bahan bakar. 

3) Mengetahui cara kerja sistem bahan bakar. 

4) Membongkar pasang dan memperbaiki sistem bahan bakar. 

5) Menyusun laporan. 

Dari uraian di atas, maka pada proses belajarnya diharapkan dapat 

mendorong siswa untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar, dan tidak 

hanya di dalam kelas; artinya dalam proses pembelajarannya dapat 

menggunakan lingkungan di luar kelas dan luar sekolah (masyarakat). Oleh 

karena itu, dalam penerapan pendekatan konstruktivistik dengan metode 

demonstrasi ini diharapkan siswa mampu membangun pengetahuannya 

melalui pembelajaran yang difokuskan pada pengalaman mereka.  

e. Kualitas Pembelajaran servis system bahan bakar 

Penilaian terhadap proses belajar dan mengajar sering diabaikan, 

setidak-tidaknya kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan 

penilaian hasil belajar. Nana Sudjana (2008: 56) menyatakan bahwa 

“Penilaian kualitas pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil 

semata-mata, tetapi juga kepada proses”. Oleh sebab itu, penilaian terhadap 

hasil dan proses belajar harus dilaksanakan secara seimbang. Penilaian 

terhadap hasil belajar semata-mata, tanpa menilai proses, cenderung melihat 

faktor siswa sebagai kambing hitam kegagalan pembelajaran pada 

khususnya dan pendidikan pada umumnya. Padahal tidak mustahil 

kegagalan siswa itu disebabkan oleh lemahnya proses belajar-mengajar 
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dimana guru berperan sebagai  penanggungjawabnya. Di lain pihak, 

pembelajaran dikatakan berhasil apabila perubahan-perubahan pada siswa 

sebagai akibat dari proses yang ditempuhnya melalui program dan kegiatan 

yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru dalam proses mengajarnya.  

Dalam kurikulum SMK teknik mesin di SMK Bhineka Karya Simo 

Boyolali Program Diklat Otomotif, terdapat mata diklat Servis sistem bahan 

bakar. Pokok bahasan khusus yang diberikan kepada kelas XI semester 

genap membahas tentang sistem bahan bakar bensin dan diesel. Dalam 

pembelajaran tahun-tahun sebelumnya, proses pembelajaran masih 

menggunakan pendekatan behavioristik. Oleh karena itu, dalam penerapan 

pendekatan konstruktivistik yang akan dilakukan oleh guru bersama peneliti 

diharapkan pembelajaran akan memberikan kontribusi yang lebih baik. 

Dampak dari penerapan tersebut dapat kita lihat tidak hanya dari hasil 

akhir pembelajaran saja tetapi juga terhadap proses pelaksanaannnya. 

Penilaian/evaluasi  pembelajaran sistem bahan bakar dengan pendekatan 

yang baru akan dilakukan dengan menilai proses belajar mengajar dan hasil 

dari pembelajaran yang dilaksanakan. Melalui penerapan pendekatan 

konstruktivistik dengan menggunakan metode demonstrasi diharapkan 

kualitas pembelajaran baik proses maupun hasil dapat menunjukkan 

peningkatan. Arnie Fajar ( 2005: 23) berpendapat bahwa: 

Bagi kaum konstruktivis, pengajaran efektif menghendaki agar 
guru mengetahui bagaimana siswa memandang fenomena yang 

menjadi subyek pembelajaran. Pembelajaran selanjutnya 
dikembangkan dari gagasan yang telah ada itu, berakhir pada 

gagasan yang telah mengalami penguatan atau modifikasi.  

f. Rancangan Pembelajaran Servis Sistem Bahan Bakar Melalui 

Pendekatan Konstruktivistik Dengan Metode Demonstrasi 

Sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan, maka perlu disusun 

rancangan pembelajaran Servis sistem bahan bakar melalui pendekatan 

konstruktivistik dengan metode demonstrasi adalah sebagai berikut: 

1) Guru menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, 

kemudian memberikan materi yang akan dibahas dengan didahului 
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pemberian  apersepsi yang menyangkut materi sebelumnya agar siswa 

dapat mengingat kembali, 

2) Guru mendemonstrasikan tentang materi dan siswa diberi kesempatan 

untuk mempelajari, memahami dan mengembangkan materi yang sudah 

diterima siswa, 

3) Siswa dibantu untuk mengungkapkan ide atau gagasan tentang gejala-

gejala yang mereka amati dalam kegiatan pemahaman yang telah 

dilakukan secara jelas melalui demonstrasi. 

4) Dalam demonstrasi, siswa akan menemukan ide-ide lain yang dapat 

merangsang pikirannya untuk merekonstruksi gagasan awal jika tidak 

cocok dan sebaliknya, menjadi lebih yakin bila gagasannya cocok. Dalam 

tahap ini guru berperan sebagai mediator. 

5) Ide yang sudah terbentuk diaplikasikan ke dalam permasalahan. Guru 

memberikan soal latihan untuk dipecahkan oleh siswa secara individu.   

6) Penilaian terhadap pembelajaran ini meliputi penilaian proses dalam 

mengikuti pembelajaran dan penilaian hasil. 

7) Melalui pembelajaran ini diharapkan kontribusi pelaksanaan 

pembelajaran akan meningkat sehingga belajar yang bermakna akan 

didapatkan oleh siswa. 

Suatu proses pembelajaran dapat dinyatakan meningkat 

kualitasnya, antara lain, apabila unsur-unsur yang terdapat di dalamnya 

menjadi lebih sesuai (relevan) dengan karakteristik pribadi siswa, tuntutan 

masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Teguh Tedi Budiyanto (2006) dalam penelitiannya yang berjudul 

Penerapan Metode Pengajaran Pembentukan Pengetahuan 

(Constructivism) sebagai Upaya Meningkatkan Keaktifan Peserta Didik 

untuk Mencapai Prestasi Belajar Di SMK Kanisius Surakarta Tahun 

pelajaran 2005/2006, menyimpulkan bahwa penerapan metode 

pembentukan pengetahuan (constructivism) pada proses pembelajaran 
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dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik, dan aktivitas belajar 

peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar/prestasi belajar peserta 

didik. 

2. Srini M. Iskandar (2001) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan 

Konstruktivisme dalam Pembelajaran Kimia di SMU, menjelaskan 

bahwa metode pembelajaran menyimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran yang mengacu kepada Teori Konstruktivisme lebih 

menjanjikan daripada yang mengacu pada Teori Behaviorisme agar para 

siswa dapat bertahan dan mampu bersaing di era globalisasi ini 

berdasarkan hasil-hasil penelitian yang membandingkan keduanya. 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir merupakan alur penalaran yang sesuai dengan tema dan 

masalah penelitian, serta didasarkan pada kajian teoritis. Kerangka berpikir ini 

digambarkan dengan skema secara holistik dan sistematik. Selaras dengan judul 

penelitian yang diambil, yaitu ”PENDEKATAN KONSTRUKTIVISTIK 

UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN SERVIS SISTEM 

BAHAN BAKAR KELAS XI PADA SISWA PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK 

MEKANIK OTOMOTIF SMK BHINEKA KARYA SIMO BOYOLALI TAHUN 

PELAJARAN 2008/2009”, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran: 

Guru merasa kesulitan dalam mencari metode pembelajaran yang tepat untuk 

meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran servis 

sistem bahan bakar 

Kualitas pembelajaran servis sistem bahan bakar rendah 

Penerapan pendekatan konstruktivistik dengan metode demonstrasi 

Kualitas pembelajaran servis sistem bahan bakar 

tinggi/meningkat 

(siswa lebih bersemangat dan prestasi belajar meningkat) 
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Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir 

Keterangan:  

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran servis sistem 

bahan bakar kelas XI pada program keahlian Mekanik Otomotif SMK 

Bhineka Karya Simo Boyolali adalah bahwa guru merasa kesulitan dalam 

mencari metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan minat dan 

pemahaman siswa terhadap mata pelajaran servis sistem bahan bakar. Hal 

tersebut menjadikan indikator bahwa kualitas pembelajaran servis sistem 

bahan bakar rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran servis sistem bahan bakar, peneliti akan menerapkan model 

pembelajaran pendekatan konstruktivistik dengan metode demonstrasi, 

sehingga akan terbentuk suatu pembelajaran yang menarik, berkesan dan 

membuat siswa lebih bersemangat. Dalam artian bahwa diharapkan kualitas 

pembelajaran menjadi lebih bermutu. 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dirumuskan hipotesis bahwa 

penerapan pendekatan konstruktivistik dengan metode demonstrasi dalam 

proses  pembelajaran servis sistem bahan bakar dapat meningkatkan 

kualitas proses dan hasil pembelajaran servis sistem bahan bakar kelas XI 

TMO di SMK BHINEKA KARYA Simo Boyolali Tahun Pelajaran 

2008/2009. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Te

mpat dan Waktu Penelitian 

1. Te

mpat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Bhineka Karya Simo Boyolali, yang 

beralamat di Jl. Tambak Segaran, No. 50 Simo, Kab. Boyolali. Sekolah ini 

dibawah pimpinan dari Bapak Sukiman, S.Pd. Adapun yang menjadi subyek 

penelitian ini adalah siswa kelas XI TMO 1 dengan jumlah siswa 39 siswa. 

Alasan pemilihan tempat penelitian ini adalah: 

1. Menurut pendapat beberapa siswa (khususnya kelas XI TMO 1) 

bahwa dalam pembelajaran servis sistem bahan bakar yang 

dilakukan saat ini kurang menarik, kurang menyenangkan, dan 

belum menunjukkan hasil yang maksimal. 

2. Antara peneliti dengan sekolah sebagai sudah ada hubungan yang 

baik.  

3. Sekolah tersebut belum pernah dipergunakan sebagai objek 

penelitian sejenis, sehingga akan terhindar dari kemungkinan 

terjadinya penelitian ulang. 
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4. Pihak sekolah meminta kepada peneliti untuk mencarikan contoh 

penelitian tindakan kelas khusus program TMO untuk membantu 

kelancaran proses belajar mengajar.  

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara kolaborasi dengan guru mata 

pelajaran servis sistem bahan bakar SMK Bhineka Karya Simo Boyolali 

yang membantu dalam pelaksanaan observasi dan refleksi selama penelitian 

berlangsung, sehingga secara tidak langsung kegiatan penelitian bisa 

terkontrol sekaligus menjaga kevalidan hasil penelitian. 

2. W

aktu Penelitian 

Peneliti  melaksanakan proses  penelitian  dari  bulan  Januari  2009 sampai  

dengan  bulan  Mei  2009.  Waktu  ini  meliputi  kegiatan  persiapan  sampai 

penyusunan  laporan  penelitian,  dengan  jadwal  sebagai  yang  telah  

direncanakan dalam proposal. 

Perencanaan   penelitian   dilaksanakan   pada   tanggal  11  Maret  2009  

setelah peneliti  mengadakan  survei  awal,  meskipun  peneliti  sudah  sedikit  

mengetahui kondisi disaat peneliti mencari inspirasi dalam pencarian judul 

skripsi. 

Perencanaan Tindakan I dilaksanakan pada hari Selasa 24 Maret 2009. 

palaksanaan Tindakan I diadakan dalam 3 kali pertemuan yaitu pada hari 

Selasa 31  Maret,  hari Sabtu  tanggal  4  dan  Selasa  7 April  2008.  setiap 

slesai pertemuan peneliti  mengadakan  refleksi.  Sehingga  diketahui  

kekurangan  dan  kelebihan  di setiap  pertemuan.  Perencanaan  tindakan  

siklus  II  Sabtu  tanggal  4  April  2009 sadangkan  pelaksanaannya  

tindakan  pada  siklus  I  dilaksanakan  selama  3  kali pertemuan,  yakni 

pada hari Selasa tanggal 7 April, Sabtu tanggal 11 April dan hari Selasa 

tanggal 14 April 2009. Peneliti melakukan refleksi setiap slesai pertemuan. 

Pelaksanaan review dan penulisan laporan dilakukan sejak perencanaan 

serta  pelaksanaan  tindakan  yaitu  dilaksanakan  sejak  bulan  April  2009  

sampai bulan Mei 2009. 

B. Pendekatan Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yang dilakukan pada suatu obyek dan mengkondisikannya seperti apa 

adanya. Menurut pendapat Kemmis dan Carr sebagaimana dikutip Kasihani 

Kasbolah (2001: 9), “Penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk 

penelitian yang yang bersifat reflektif yang dilakukan oleh pelaku dalam 

masyarakat sosial dan bertujuan untuk memperbaiki pekerjaannya, 

memahami pekerjan ini serta di mana pekerjaan ini dilakukan”. Kegiatan 

penelitian berangkat dari permasalahan riil yang dihadapi guru dalam 

proses belajar mengajar, kemudian direfleksikan alternatif pemecahan 

masalahnya dan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan nyata yang 

terencana dan terukur. Hal penting dalam PTK adalah tindakan nyata 

(action) yang dilakukan oleh guru (dan bersama pihak lain) untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. 

Tindakan itu harus direncanakan dengan baik dan dapat diukur tingkat 

keberhasilannya dalam pemecahan masalah tersebut. Jika ternyata program 

tersebut belum dapat memecahkan masalah yang ada, maka perlu dilakukan 

penelitian siklus berikutnya (siklus kedua) untuk mencoba tindakan lain 

(alternatif pemecahan lain sampai permasalahan dapat teratasi). 

Untuk lebih memahami apa yang dimaksud PTK, perlu diketahui 

karakteristik dari PTK itu sendiri. Menurut Zainal Aqib (2007: 128) 

karakteristik PTK meliputi : 

1) Didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional. 
2) Adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. 
3) Peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. 
4) Bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktik 

instruksional. 
5) Dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. 
6) Pihak yang melakukan tindakan adalah guru sendiri, sedangkan 

yang melakukan pengamatan terhadap berlangsungnya proses 
tindakan adalah peneliti, bukan guru yang sedang melakukan 
tindakan. 

 
Berdasarkan definisi tersebut penelitian tindakan kelas dapat diartikan 

bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang 

memerlukan tindakan untuk menanggulangi masalah dalam bidang 
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pendidikan dan dilaksanakan dalam kawasan kelas atau sekolah tujuan 

untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Sedangkan menurut Hopkins yang dikutip Zainal Aqib (2007: 17) PTK 

mempunyai prinsip-prinsip yaitu: 

1) Pekerjaan utama guru adalah mengajar, dan apapun metode PTK 
yang diterapkan seyogianya tidak mengganggu komitmen sebagai 
pengajar. 

2) Metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu 
yang berlebihan dari guru sehingga berpeluang mengganggu proses 
pembelajaran. 

3) Metodologi yang digunakan harus reliable, sehingga memungkinkan 
guru mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis secara 
meyakinkan, mengembangkan strategi yang dapat diterapkan pada 
situasi kelasnya, serta memperoleh data yang dapat digunakan 
untuk menjawab hipotesis yang dikemukakannya. 

4) Masalah program yang diusahakan oleh guru seharusnya 
merupakan masalah yang cukup merisaukan, dan bertolak dari 
tanggungjawab profesional. 

5) Dalam penyelenggaraan PTK, guru harus selalu bersikap konsisten 
menaruh kepedulian tinggi terhadap proses dan prosedur yang 
berkaitan dengan pekerjaannya. 

6) Dalam pelaksanaan PTK sejauh mungkin harus digunakan 
clasroom excerding perspective, dalam arti permasalahan tidak 
dilihat terbatas dalam konteks kelas dan atau mata pelajaran 
tertentu, melainkan perspektif misi sekolah secara keseluruhan. 

Siklus pelaksanaan PTK dilakukan melalui empat tahap, yakni: (1)  

perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan 

interpretasi, dan (4) analisis dan refleksi tindakan yang dapat digambarkan 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

Siklus I 

 

 

 

 

Permasalahan 

Permasalahan 
baru hasil 
refleksi 

Perencanaan 
Tindakan I 

Perencanaan 
Tindakan II 

Refleksi I 

Pelaksanaan 
Tindakan I 

Pengamatan/ 
Pengumpulan Data I 

Pelaksanaan 
Tindakan II 

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



71 

71 

 

 

 

Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Siklus Penelitian Tindakan  

(Suhardjono dalam Suharsimi Arikunto, Suhardjono, dan Sapardi,  2007: 

74) 

Keterangan: 

1. Rencana Tindakan 

Berdasarkan hasil pengidentifikasian dan penetapan masalah yang terjadi, 

peneliti kemudian mengajukan suatu solusi alternatif yang berupa 

penerapan pendekatan konstruktivistik dengan menggunakan metode 

demonstrasi. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Keseluruhan tindakan yang dilaksanakan dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengadakan perbaikan terhadap proses dan hasil pembelajaran servis 

sistem bahan bakar yang sebelumnya dirasakan kurang menarik dan kurang 

efektif. Tindakan dalam penelitian ini berupa pembelajaran servis sistem 

bahan bakar dengan metode demonstrasi agar dapat menarik minat belajar 

siswa sekaligus mengaktifkan peran siswa dalam pembelajaran servis sistem 

bahan bakar. Setiap tindakan yang dilaksanakan tersebut selalu diikuti 

dengan pemantauan dan evaluasi serta analisis dan refleksi. 

Refleksi II Pengamatan/ 
Pengumpulan Data II 

 

Apabila 
permasalahan belum 

terselesaikan 

Dilanjutkan ke 
siklus 

berikutnya 
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Dalam tahap ini peneliti melakukan observasi untuk mengetahui apakah 

tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana dan telah dapat 

mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, peneliti juga melakukan 

observasi untuk mengumpulkan data yang akan diolah untuk mengetahui 

segala kelemahan yang mungkin muncul. Data yang telah dikumpulkan 

tersebut diolah untuk menentukan tindakan penelitian berikutnya. 

3. Pemantauan dan Evaluasi Tindakan 

Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memonitor tindakan yang 

terjadi di dalam kelas. Dalam tahap ini, peneliti mengadakan observasi 

sebagai partisipasi pasif, di mana peneliti berada dalam lokasi penelitian 

namun tidak berperan aktif dalam kegiatan yang sedang berlangsung. 

Peneliti hanya mengamati jalannya proses pembelajaran yang terjadi di 

dalam kelas yang dipandu oleh guru sambil mencatat segala sesuatu yang 

terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Setelah itu, peneliti 

mengadakan sharing idea dengan guru yang bersangkutan mengenai hasil 

pengamatan peneliti. Dalam forum sharing idea tersebut, diungkapkan 

kelemahan dan kelebihan proses pembelajaran yang telah berlangsung 

dengan memfokuskan pada penampilan guru di kelas dan respon siswa 

terhadap stimulan dari guru. 

Dalam tahap ini, peneliti bertindak sebagai partisipan pasif yang mengamati 

jalannya peristiwa kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah data terkumpul, 

peneliti mengolah data tersebut hingga dapat disajikan pada guru agar dapat 

dicari solusi untuk berbagai permasalahan yang muncul. 

4. Analisis dan Refleksi Tindakan 

Hasil evaluasi kemudian dianalisis untuk menentukan langkah-langkah 

perbaikan apa yang bisa ditempuh, sehingga didapatkan suatu solusi untuk 

semua permasalahan yang dialami oleh guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran servis sistem bahan bakar. 

Pada tahap ini, peneliti menganalisis atau mengolah data yang telah 

dikumpulkan, kemudian menyajikannya dalam pertemuan dengan guru 

yang bersangkutan. Setelah dilakukan diskusi dan bertukar pikiran dengan 
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guru, diambil suatu kesimpulan yang berupa hasil dari pelaksanaan 

penelitian. Dari hasil penarikan kesimpulan ini, dapat diketahui apakah 

penelitian ini berhasil atau tidak, sehingga dapat ditentukan langkah 

selanjutnya. 

Hasil dari evaluasi digunakan untuk menentukan langkah-langkah lebih 

lanjut atau tindak lanjut. Pelaksanaan tindakan kelas yang dihadapi tidak 

langsung dapat diselesaikan dalam satu tindakan atau satu siklus, sehingga 

perlu adanya satu tindakan perbaikan lanjutan terhadap masalah yang 

belum terselesaikan. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

teknik pengumpulan data yang digunakan: 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap guru dan siswa untuk menggali informasi 

guna memperoleh data yang berkenaan dengan aspek-aspek pembelajaran, 

penentuan tindakan dan respon yang timbul sebagai akibat dari tindakan 

yang dilakukan. Jenis wawancara bebas terpimpin dilakukan, di mana 

pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara 

bagaimana pertanyaan itu diajukan sesuai kebijaksanaan pewawancara. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan dan perkembangan 

pembelajaran servis sistem bahan bakar yang dilakukan oleh guru dan 

siswa. Pengamatan dilakukan sebelum, selama dan sesudah siklus penelitian 

berlangsung. Jenis observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan, 

artinya peneliti ikut terlibat dalam proses pembelajaran (tindakan). 

3. Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui perkembangan atau keberhasilan 

pelaksanaan tindakan. Ada dua bentuk tes yang diberikan kepada siswa, 

yaitu tes tertulis (menyelesaikan soal latihan) dan tes lisan 

(mendemonstrasikan tugas yang diberikan). 

D. Prosedur Penelitian 
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Prosedur penelitian merupakan tahapan-tahapan yang ditempuh dalam 

penelitian dari awal sampai akhir. Prosedur penelitian ini terdiri dari 

beberapa tahap kegiatan yaitu: 

1. Tahap Pengenalan Masalah 

Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti pada tahap ini adalah: 

a. Mengidentifikasi masalah 

b. Menganalisis masalah secara mendalam dengan mengacu pada teori-

teori yang relevan 

c. Menyusun bentuk tindakan yang sesuai dengan siklus pertama 

d. Menyusun alat monitoring dan evaluasi 

2. Tahap Persiapan Tindakan 

Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan yang meliputi :  

a. Penyusunan jadwal penelitian 

b. Penyusunan rencana pembelajaran 

c. Penyusunan soal evaluasi 

3. Tahap Penyusunan Rencana Tindakan 

Rencana tindakan disusun dalam dua siklus, yaitu : siklus I dan siklus II. 

Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu tahap perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, serta tahap analisis 

dan refleksi. 

4. Tahap Implementasi Tindakan 

Dalam tahap ini peneliti melaksanakan hipotesis tindakan, yakni untuk 

meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran servis sistem 

bahan bakar melalui penerapan pendekatan konstruktivistik dengan 

metode demonstrasi dalam proses pembelajaran servis sistem bahan 

bakar. Hipotesis tindakan ini dimaksudkan untuk menguji kebenarannya 

melalui tindakan yang telah direncanakan.  

5. Tahap Pengamatan 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap siswa yang 

sedang melakukan kegiatan belajar-mengajar di bawah bimbingan guru. 

6. Tahap Penyusunan Laporan 
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Pada tahap ini peneliti menyusun laporan dari semua kegiatan yang telah 

dilakukan selama penelitian. 

E. Proses Penelitian 

Indikator yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatnya 

kualitas pembelajaran servis sistem bahan bakar pada siswa Otomotif kelas 

XI SMK Bhineka Karya Simo Boyolali melalui pengoptimalan penerapan 

pendekatan konstruktivistik dengan metode demonstrasi. Setiap tindakan 

upaya peningkatan indikator tersebut dirancang dalam satu unit sebagai 

satu siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: 

1)  Perencanaan Tindakan, 

2)  Pelaksanaan Tindakan,  

3)  Observasi dan Interpretasi, dan  

4) Analisis dan Refleksi untuk perencanaan siklus berikutnya. Dalam 

penelitian ini, direncanakan dalam dua siklus. 

1. Rancangan Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti dan guru kelas menyusun: 

1) Skenario pembelajaran sebagai berikut: 

a) Guru menjelaskan materi pelajaran yang lampau yang telah 

dikaitkan dengan pelajaran yang sekarang. 

b) Guru mendemonstrasikan mengenai servis sistem bahan 

bakar. 

c) Guru memberi tugas kepada siswa agar siswa menyelesaikan 

soal latihan mengenai servis sistem bahan bakar yang telah 

dibahas. 

d) Siswa membahas jawaban soal latihan yang sudah dikerjakan 

melalui demonstrasi. 

2) Instrumen untuk evaluasi yang berupa soal tes tertulis. 

3) Menetapkan indikator ketercapaian.  

Tabel 2. Indikator Ketercapaian Belajar Siswa  
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Persentase Target 

Capaian 
Aspek yang 

diteliti 
Siklus I Siklus II 

Cara meneliti 

Keaktifan siswa 

selama apersepsi 

50% 60% Diamati saat guru 

memberikan apersepsi 

kepada siswa pada awal 

pembelajaran 

Keaktifan siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

60% 70% Diamati saat pembelajaran 

dengan menggunakan 

lembar observasi dan 

dihitung dari jumlah siswa 

yang menunjukkan 

perhatian dan 

kesungguhan dalam KBM 

Ketelitian dan 

ketepatan siswa 

dalam 

menyelesaikan 

persoalan/soal 

60% 70% Diamati saat pembelajaran 

dengan menggunakan 

lembar observasi oleh 

peneliti dan dihitung dari 

jumlah siswa yang diteliti 

dan benar (tepat) dalam 

menyelesaikan soal 

Ketuntasan hasil 

belajar (standar 

nilai 7) 

60% 70% Dihitung dari jumlah siswa 

yang mendapatkan nilai 7 

ke atas, untuk siswa yang 

mendapat nilai 7 dianggap 

telah mencapai ketuntasan 

belajar. 

 

b. Tahap pelaksanaan, dilakukan dengan melaksanakan skenario 

pembelajaran yang telah direncanakan yang dilakukan bersamaan 

dengan observasi terhadap dampak tindakan. 
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c. Tahap observasi dan interpretasi, dilakukan dengan mengamati dan 

menginterpretasikan aktivitas penerapan pendekatan konstruktivistik 

dengan metode demonstrasi pada proses pembelajaran servis sistem 

bahan bakar tentang kekurangan dan kemajuan aplikasi tindakan 

pertama untuk mendapatkan data. 

d. Tahap analisis dan refleksi, dilakukan dengan menganalisis hasil 

observasi dan interpretasi sehingga diperoleh kesimpulan bagian 

mana yang perlu diperbaiki/disempurnakan dan bagian mana yang 

telah memenuhi target. 

 

2. Rancangan Siklus II 

Pada siklus II perencanaan tindakan dikaitkan dengan hasil yang telah 

dicapai pada tindakan siklus I sebagai upaya perbaikan dari siklus tersebut 

dengan materi pembelajaran sesuai dengan silabus mata pelajaran servis 

sistem bahan bakar, termasuk perwujudan tahap pelaksanaan, observasi dan 

interpretasi, serta analisis dan refleksi yang juga mengacu pada siklus 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Riwayat Singkat 
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Penelitian ini dilakukan di SMK Bhineka Karya Simo Boyolali, yang 

beralamat di Jl. Tambak Segaran, No. 50 Simo, Kab. Boyolali. Adapun yang 

menjadi subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI TMO 1 dengan jumlah siswa 

39 orang. 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah 

1) Visi SMK (STM)  Bhinneka Karya Simo 

Berdasarkan iman dan taqwa kita ciptakan tenaga kerja menengah di 

bidang teknologi yang profesional. 

2) Misi SMK (STM)  Bhinneka Karya Simo 

a) Menghasilkan peserta didik yang menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

b) Menghasilkan peserta didik yang menjadi tenaga kerja yang 

produktif, adaptif, kreatif. 

3) Tujuan SMK (STM)  Bhinneka Karya Simo 

a) Menyiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja serta 

mengembangkan sikap profesional 

b) Menyiapkan siswa agar mampu memilih karier 

c) Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan 

Dunia Usaha / Dunia Industri. 

 
3. Identitas Sekolah 

 

Nomor Statistik Sekolah  :  03 240 3093 005 

 

Nomor Data Sekolah  :  4 2 0 3 2 8 0 0 0 6  
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a) Nama Sekolah  :  Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Bhinneka Karya Simo 

b) Alamat Sekolah  :  Jalan Tambak Segaran No. 50 

Simo – Kabupaten Boyoali 

57377 

c) Tanggal  Pendirian Sekolah  :  1 Oktober 1979 

SK / Ijin Pendirian Sekolah  :  Nomor : 149 / BPMK / STM  / 

1979, tanggal 1 Oktober 1979 

d) Waktu Penyelenggaraan  :  Pagi hari, jam : 07.15 s.d. 13.45 

e) Tempat Penyelenggaraan  :  Sekolah sendiri 

f) Akreditas Terakhir Tahun  :  1998 

a. Nomor SK  :  35 / C.C7 / Kep / MN / 98 

b. Jenjang Akreditas  :  Diakui 

g) Yayasan Penyelenggara  :  Yayasan Putra Purna Yudha 

Alamat Yayasan  :  Jalan Tambak Segaran No. 50 

Simo – Kabupaten Boyolali  

   57377 

Akte Pendirian Nomor  :  17 tanggal 26 Januari 1984 

h) Nama Kepala Sekolah  :  Sukiman, S.Pd. 

4. Sarana 

SMK (STM)  Bhinneka Karya Simo berdiri di atas tanah milik sendiri yang 

terletak di Dukuh Simo, Desa Simo, Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali dengan 

luas tanah dan bangunan sebagai berikut : 

Luas tanah  :   6.909,5 m2 

Luas bangunan  :   3349,5 m2 

Terdiri dari 

 

   : 

1. Ruang kelas  :   22 buah 

2. Ruang Kep Sek dan guru :   2 buah 

3. Ruang T U  :   1 buah 
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4. Ruang B P  :   1 buah 

5. Ruang U K S  :   1 buah 

6. Ruang Koperasi  :   1 buah 

7. Ruang Perpustakaan  :   1 buah 

8. Musholla  :   1 buah 

9. Lab. Kerja Bangku  :   1 buah 

10. Lab. Kerja Mesin  :   2 buah 

11. Kamar Mandi / WC  :   4 buah 

12. Toilet  :   5 buah 

13. Tempat parkir  :   2 buah 

Sarana Praktek Mesin Industri 

1. Mesin bubut  :   9 buah 

2. Mesin frais  :   2 buah 

3. Mesin bor  :   1 buah 

4. Mesin Gergaji  :   1 buah 

5. Mesin Gerenda  :   2 buah 

6. Kompresor  :   1 buah 

7. Diesel  :   1 buah 

Sarana Praktek Otomotif 

1. Engine Stand  :   5 buah 

2. Mesin Sepeda Motor  :   4 buah 

3. Dinamo  :   4 buah 

4. Mobil  :   2 buah 

5. Rangkaian Pengapian  :   4 buah 

6. Benda Model Mobil  :   3 buah 

7. Accu  :   9 buah 

Sarana Praktek Las 

1. Las Karbit  :   4 buah 

2. Las Listrik  :   4 buah 

3. Konvlas  :   4 buah 

4. Bangku kerja  :   4 buah 
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5. Las TIG  :   1 buah 

6. Las MIG  :   1 buah 

5. Guru dan Karyawan 

SMK (STM)  Bhinneka Karya Simo didukung oleh tenaga guru dan tenaga 

administrasi yang seluruhnya berjumlah 75 orang yang terdiri dari: 

Tabel 3. Jumlah Guru Dan Karyawan 

TENAGA NEGERI TETAP TIDAK TETAP JUMLAH 

Guru 

Pegawai Kantor 

3 

– 

14 

6 

41 

11 

58 

17 

6. Siswa 

Jumlah siswa SMK (STM)  Bhinneka Karya Simo sejak berdiri hingga tahun 

pelajaran 2008/2009 mengalami peningkatan, hal ini terbukti dari tahun ke tahun 

jumlah siswa selalu meningkat. Berikuti ini kami sampaikan perkembangan 

keadaan siswa lima tahun terakhir: 

Tabel 4. Jumlah Siswa Lima Tahun Trakhir 

Nomor Tahun Pelajaran Jumlah Siswa 

1 

2 

3 

4 

5 

2003 / 2004 

2004 / 2005 

2006 / 2007 

2007 / 2008 

2008 / 2009 

1340 

1365 

1403 

1546 

1548 

 
Sedangkan jumlah siswa pada tahun pelajaran 2008 / 2009 sekarang ini adalah 

1548 siswa terdiri dari siswa putra 1342, dan siswa putri 206, dengan perincian 

tiap kelas sebagai berikut: 

Tabel 5. Jumlah Siswa pada Tahun Pelajaran 2008 / 2009 

KELAS PUTRA PUTRI JUMLAH 

I 

II 

446 

450 

102 

  90 

  548 

  540 
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III 446   14   460 

JUMLAH 1342 206 1548 

Dari sejumlah siswa tersebut semua pada Bidang Keahlian Teknik yang terdiri 

dari 4 (tiga) program keahlian. Mesin Industri, Tehnik Las, Mesin Otomotif dan 

Tehnik Komputer Jaringan yang terbagi dalam beberapa kelas dan tingkat sebagai 

berikut: 

 Tabel 6. Perincian Jumlah Siswa pada Tahun Pelajaran 2008 / 2009  

Kelas I Kelas II Kelas III Jumlah 
Siswa 

Bidang Keahlian / 
Program Keahlian 

L P 
Jml 

L  P  
Jml  

L  P  
Jml 

L  P  
Jml  

Teknik mekanik 
Otomotif 

 177 13 190  182   7 189 182    7 189   541   27 256 

Mesin Las 110   5 115  112   1  113 116    2 118   338     8 246 
Teknik Mekanik 
Industri 

156   7 163  154   7 161 148    5 153  458   19 477 

Tehnik Komputer 
dan Jaringan 

    3 77   80      2 75   77    - -   -     5 152 157 

Jumlah  446 102 548  450 90  540  446   14 560 1342 206 1548 

7. Organisasi dan Management 

Untuk mencapai ketercapaian tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan, sekolah 

telah berusaha menyusun organisasi dan management sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari semua personil baik 

pimpinan atau staf sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, Kepala sekolah telah membagi tugas dan tanggung 

jawab yang proporsional serta menciptakan iklim kerja yang kondusif. 

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia 

Dalam upayanya meningkatkan sumber daya manusia, sekolah telah 

berusaha memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada guru dan staf untuk 

meningkatkan taraf pendidikannya, meningkatkan ketrampilan, kemampuan 

antara lain adalah: 

1) Mengirimkan 2 orang guru mengikuti pelatihan Pneumatik 
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2) Mengirimkan 3 orang guru mengikuti pelatihan ke PPG Malang selama 

dua minggu 

3) Mengirimkan 2 orang guru mengikuti pelatihan INLASTEK 2 orang 

selama 2 bulan dan 1 orang selama 2 minggu 

4) Memberikan pembinaan secara rutin setiap hari Senin  

b. Management 

Untuk mencapai tujuan keberhasilan SMK (STM) Bhinneka Karya 

Simo, sekolah telah berusaha membenahi management serta merencanakan 

program-program baik program jangka pendek, jangka menengah maupun 

jangka panjang yang tertuang dalam RIPS (Rencana Induk Pengembangan 

Sekolah). Pengembangan management antara lain : 

– Setiap personil telah menyusun program kerja sesuai dengan tugasnya 

masing-masing yang mengacu pada program kerja sekolah. 

– Menciptakan iklim organisasi yang sehat dan sejuk dengan cara 

memberikan pembinaan, saling keterbukaan, menghilangkan barisan 

sakit hati, serta menghilangkan gosip. 

– Memberikan pemahaman terhadap misi dan tujuan sekolah kepada 

semua unsur sekolah. 

– Menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, kondusif dan 

efisien. 

– Merencanakan RIPS dan Program Kerja Tahunan. 

c. Disiplin Kerja 

Disiplin sangat dilatih untuk para siswa di SMK (STM) Bhinneka Karya 

Simo kerena disiplin inilah menjadi modal utama untuk keberhasilan 

pembelajaran. Disiplin kerja di SMK (STM) Bhinneka Karya Simo dari tahun 

ke tahun telah mengalami peningkatan, baik disiplin waktu, tingkah laku serta 

kehadirannya. 

d. Administrasi Sekolah 

Administrasi sekolah telah diupayakan tertib, baik tata persuratan, 

kearsipan, keuangan, kepegawaian, kesiswaan, program pengajaran dan sarana 

prasarana. Untuk mencapai tujuan itu mulai tahun pelajaran 1997 / 1998 
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semua adminitrasi sekolah dilaksanakan dengan sistem komputerisasi agar 

mempermudah dalam pengelolaan dan pendataan administrasi sekolah, selain 

untuk mempermudah juga meminimalisasi kesalahan dalam sistem 

administrasi sekolah. 

 

8. Kegiatan Belajar Mengajar 

a. Persiapan Mengajar 

Sebelum dilaksanakannya Kegiatan Belajar Mengajar, semua personil baik 

dari unsur pimpinan, guru dan staf merencanakan persiapan-persiapan, antara 

lain adalah : 

1) Pemahaman Kurikulum 

Kurikulum yang dipakai adalah KTSP. 

2) Menyusun analisis kurikulum 

3) Menyusun analisis program pengajaran 

4) Menyusun RPP 

5) Merencanakan evaluasi 

6) Merencanakan kegiatan ekstra kurikuler 

Kegiatan belajar mengajar di SMK (STM) Bhinneka Karya Simo 

dilaksanakan dengan mengacu pada kurikulum KTSP dan pendekatan 

Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Artinya kegiatan belajar mengajar tersebut 

dilaksanakan di sekolah maupun di Industri. Langkah-langkah yang ditempuh 

untuk pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda tersebut adalah : 

1. Merumuskan kompetensi yang dibutuhkan antara sekolah dengan Dunia 

Industri dan keadaan lingkungan sekolah. 

2. Pemberian bekal yang cukup untuk terjun praktek di dunia industri 

(prakrin). 

3. Perencanaan pelatihan di Dunia industri. 

4. Menentukan waktu pelatihan di Dunia Industri. 

5. Mengadakan hubungan kerja sama dengan dunia industri. 

6. Mengadakan sinkronisasi program di sekolah dengan program di Industri 

7. Merencanakan penilaian, uji profesi di Industri. 
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Pada tahun pelajaran 1997 / 1998, SMK (STM) Bhinneka Karya Simo 

telah mengadakan kerja sama dengan beberapa Dunia Industri. Tidak 

kurang dari 78 Dunia Industri telah mengadakan perjanjian kerja sama 

dengan sekolah. Ini terbukti telah terbentuknya Majelis Sekolah sebagai 

jembatan antara sekolah dengan DU / DI. 

b. Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah 

KBM di sekolah dilaksanakan untuk menciptakan kualitas proses 

pengajaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Siswa tidak dibiarkan dengan belajar sendiri dan dengan cara yang 

salah 

b. Materi disampaikan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai 

c. Menyediakan buku-buku pegangan, buku paket, modul dsb 

d. Menyediakan kebutuhan praktik baik peralatan maupun bahan 

e. Mengacu pada prinsip belajar tuntas 

f. Menyediakan perangkat administrasi mengajar, meliputi : 

1) Kopetensi Topik 

2) Buku agenda guru mengajar 

3) Buku daftar hadir siswa 

4) Buku Rencana Pembelajaran 

5) Buku Penilaian 

6) Buku Lembar Penilaian 

9. Unit Produksi 

Untuk meningkatkan kemampuan sekaligus kesejahteraan serta meningkatkan 

sumber dana sekolah, SMK (STM) Bhinneka Karya Simo Boyolali telah 

membentuk suatu Unit Produksi. Bidang pekerjaan yang dilaksanakan antara lain 

adalah : 

a. Bengkel bubut  

b. Bengkel frais 

c. Service kendaraaan bermotor 

d. Konstruksi las 

e. Dll 
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Sejak unit produksi ini dibentuk, unit produksi telah menerima order baik dari 

lingkungan sekolah sendiri sebagai penunjang kelengkapan sarana dan prasarana 

SMK Bhinneka Karya Simo, sekolah lain mapun instansi lain, serta dari pedagang 

dan perorangan. 

B. Identifikasi Masalah Pembelajaran Servis Bahan Bakar Kelas XI  

di SMK Bhinneka Karya Simo Boyolali 

Sebelum melaksanakan proses penelitian, terlebih dahulu peneliti 

melakukan kegiatan identifikasi masalah (observasi awal) dengan tujuan untuk 

mengetahui keadaan nyata yang ada di lapangan. Observasi awal dilakukan pada 

tanggal 11 Maret 2009 di SMK Bhinneka Karya Simo Boyolali dan sebelumnya 

peneliti juga sudah mengetahui sedikit permasalahan melalui observasi saat 

mencari inspirasi judul skripsi. Hasil dari identifikasi masalah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Ditinjau dari Segi Siswa 

a. Sarana dan prasarana pembelajaran kurang memadai (terbatasnya buku paket 

untuk siswa).  

Dalam pembelajaran servis sistem bahan bakar di SMK Bhinneka Karya 

Simo Boyolali ini didukung dengan adanya buku paket yang mana masing-masing 

siswa berhak meminjam buku yang tersedia di perpustakaan sekolah. Namun, 

kenyataan yang terjadi adalah tidak semua siswa bisa mendapatkan buku tersebut. 

Hal itu dikarenakan jumlah buku yang tersedia sangat terbatas, sehingga siswa 

terpaksa menggunakan satu buku untuk satu kelompok. Keterbatasan tersebut 

berdampak pada terhambatnya proses belajar siswa (baik belajar di rumah 

maupun di sekolah). 

b. Siswa tidak terlalu antusias dan kurang berminat terhadap pelajaran servis 

sistem bahan bakar. 

Kejenuhan siswa pada pembelajaran servis sistem bahan bakar salah 

satunya disebabkan karena penggunaan metode ceramah yang terus-menerus oleh 

guru, siswa hanya diminta untuk mendengarkan dan mencatat apa yang dijelaskan 

guru, serta mengerjakan apa yang diperintahkan guru, sehingga siswa menjadi 

bosan dan mengabaikan mata pelajaran servis sistem bahan bakar. Dampaknya, 
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siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

karena selain pemahaman siswa kurang, dalam mata pelajaran servis sistem bahan 

bakar tentu berkaitan dengan kejadian sehari-hari karena hampir semua siswa 

punya sepeda motor di rumah. Hal tersebut dapat diatasi apabila siswa dilibatkan 

secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa akan aktif 

mengungkapkan pendapatnya tentang materi yang sedang dibahas dan bertanya 

disaat mereka mengalami kesulitan. 

c. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran servis sistem bahan bakar yang biasa 

dilakukan. Siswa cenderung tidak mempergunakan kesempatan untuk 

bertanya tentang kesulitan yang mereka hadapi. 

Siswa cenderung malu untuk mengungkapkan pendapatnya jika diadakan 

tanya jawab. Mereka memilih diam tidak bertanya meskipun sebenarnya mereka 

belum paham tentang materi yang sedang dibahas. Sebagian siswa juga masih 

malu untuk maju ke depan jika diminta guru untuk menjelaskan kembali apa yang 

mereka terima setelah mendengarkan penjelasan guru. Siswa cenderung 

bermasalah dalam menuangkan ide, gagasan dan kreatifitas. Mereka cenderung 

tidak memiliki kesempatan untuk berkreasi. 

d. Siswa lebih tertarik pada kebebasan dan keleluasaan. 

Hal ini didasarkan pada hasil pengamatan peneliti pada saat survei awal, 

bahwa sebagian besar siswa SMK jurusan teknik mesin otomotif didominasi oleh 

laki-laki, mereka lebih senang belajar dengan serius tetapi santai, dalam artian 

mereka belajar dengan serius, namun dalam pembelajaran mereka menghendaki 

keleluasaan (tidak ada paksaan/rileks). Menurut pendapat beberapa siswa, mereka 

akan mudah dalam belajar apabila mereka langsung diminta untuk praktek. 

Misalnya, praktek di laboratorium mesin, memperbanyak latihan soal atau 

melakukan penelitian/observasi ke tempat-tempat yang masih terkait dengan 

materi pembelajaran siswa SMK. 

2. Ditinjau dari Segi Guru 

a. Guru merasa kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran yang tepat 

untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran 

servis sistem bahan bakar. 
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Pada saat pembelajaran servis sistem bahan bakar, siswa menunjukkan 

sikap yang kurang berminat dan kurang antusias terhadap mata pelajaran servis 

sistem bahan bakar. Siswa terlihat bosan dan jenuh terhadap pelajaran servis 

sistem bahan bakar serta kurang memperhatikan pelajaran dengan seksama. Guru 

sudah mencoba membangkitkan minat siswa dengan memberikan pendekatan 

secara langsung dan dengan memotivasi serta menegur siswa yang tidak mau 

memperhatikan pelajaran. Namun, cara ini ternyata belum mampu 

membangkitkan semangat dan minat belajar siswa. 

b. Hasil belajar yang tercermin dari prestasi siswa belum menunjukkan hasil 

yang maksimal. 

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa 

kualitas pembelajaran servis sistem bahan bakar di SMK Bhinneka Karya Simo 

Boyolali dapat dikatakan rendah, karena dalam pengamatan yang dilakukan 

peneliti pada siswa kelas XI Otomotif 1 SMK Bhinneka Karya Simo Boyolali, 

dari hasil pekerjaan siswa menunjukkan rata-rata nilai yang mereka peroleh 

adalah 6,25. Rata-rata tersebut masih di bawah standar normal yaitu 7, serta siswa 

yang mendapatkan nilai 7 ke atas hanya 15 siswa dan hal itu mengindikasikan 

bahwa pembelajaran servis sistem bahan bakar yang selama ini dilakukan belum 

berhasil. 

C. Deskripsi Hasil Penelitian 

Proses penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yang masing-masing 

siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu : (1)  perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan 

tindakan, (3) observasi dan interpretasi, dan (4) analisis dan refleksi tindakan. 

1. Siklus I 

Penerapan pembelajaran servis sistem bahan bakar pada siklus I melalui 

pendekatan konstruktivistik dengan metode demonstrasi adalah : 

a. Perencanaan Tindakan Siklus I 

Kegiatan perencanaan Tindakan siklus I dilaksanakan pada hari Selasa 24 

Maret 2009 di Ruang Guru Otomotif SMK SMK Bhinneka Karya Simo Boyolali. 

Guru bersama peneliti mendiskusikan rancangan tindakan yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini. Peneliti mengungkapkan bahwa siswa menemui 
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permasalahan dalam menuangkan ide, gagasan dan kreatifitas serta kurangnya 

minat mengikuti pelajaran servis sistem bahan bakar. Kemudian disepakati bahwa 

pelaksanaan tindakan pada siklus I akan dilaksanakan selama 3 kali pertemuan, 

yakni pada hari Selasa 31 Maret, hari Sabtu tanggal 4 dan Selasa 7 April 2009.  

Tahap perencanaan tindakan pada siklus I meliputi kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Peneliti bersama guru mendiskusikan skenario pembelajaran servis sistem 

bahan bakar menggunakan metode demonstrasi, dengan skenario 

pembelajaran (dapat dilihat pada lampiran di RPP) sebagai berikut: 

a) Pertemuan pertama  

(1) Salam pembuka, mengecek kehadiran siswa 

(2) Menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif untuk 

membangkitkan minat siswa dengan mengecek kondisi baik siswa 

maupun kelas. 

(3) Mengulangi sedikit materi yang terdahulu yang masih ada 

kaitannya dengan materi yang akan diajarkan dengan cara 

memberikan pertanyaan kepada siswa (tanya jawab) agar guru tahu 

seberapa jauh pemahaman siswa. 

(4) Guru mendemonstrasikan cara kerja karburator pada sistem bahan 

bakar motor bensin. Siswa memperhatikan guru dengan seksama. 

(5) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami 

materi yang telah disampaikan dan membuka kesempatan untuk 

tanya jawab. Kegiatan ini disebut asimilasi, di mana siswa 

diharapkan mampu mengintegrasikan antara konsep atau 

pengalaman baru yang mereka lihat saat guru berdemonstrasi ke 

dalam skema atau pola yang sudah ada di pikirannya. 

(6) Guru memberikan soal latihan tentang servis sistem bahan bakar 

khususnya kerja karburator. Siswa mengerjakan melalui diskusi 

dengan teman sebangkunya agar terjadi interaksi dalam penyatuan 

konsepsi. 
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(7) Siswa mencermati tugas yang diberikan guru dan dapat bertanya 

apabila mengalami kesulitan yang dihadapinya dalam mengerjakan 

tugas tersebut. 

(8) Guru memberitahukan bahwa soal latihan tersebut diharapkan 

dapat didemonstrasikan siswa setelah diberi waktu dalam 

menyelesaikan soalnya. Hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya 

sekedar tahu dan dapat mengerjakan, tetapi juga agar siswa mampu 

memahami materi sepenuhnya sehingga pengetahuan yang mereka 

peroleh akan bertahan lama. 

(9) Guru memberikan kesempatan untuk siswa agar dapat 

mendemonstrasikan tugas yang telah mereka kerjakan. Siswa yang 

belum mendapatkan kesempatan mendemonstrasikan pekerjaannya 

ataupun siswa yang kurang paham dapat bertanya kepada siswa 

yang sedang presentasi (demonstrasi). 

b) Pertemuan Kedua  

Pada pertemuan kedua adalah kegiatan praktek yang dilakukan di 

laboratorium mesin. Jadi siswa diharapkan mengenakan pakaian 

praktek. Skenario dirancang sebagai berikut: 

(1) Salam pembuka, pemberian pengarahan kepada siswa. 

(2) Guru mempersilahkan siswa untuk ganti pakaian praktek dan 

setelah selesai ganti disuruh segera menuju ruang praktek. 

(3) Mengecek kehadiran siswa. 

(4) Guru menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan 

dalam pembelajaran. 

(5) Membahas sedikit materi yang terdahulu dengan tanya jawab 

kepada siswa untuk menilai pemahaman/konsepsi yang ada pada 

diri siswa. 

(6) Persiapan perlengkapan dan alat-alat praktek. 

(7) Guru memberikan langkah-langkah kerja. 

(8) Guru memonitor semua pekerjaan siswa dan menjawab lembar 

kerja kegiatan praktek kemudian meminta beberapa siswa untuk 
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menjelaskan (mendemonstrasikan) pekerjaannya di depan kelas. 

Hal ini dilakukan siswa baik secara sukarela maupun ditunjuk 

oleh guru. 

(9) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendemonstrasikan hasil kerja pratek (kegiatan pembongkaran 

karburator). Siswa yang belum mendapatkan kesempatan 

mendemonstrasikan pekerjaannya ataupun siswa yang kurang 

paham dapat bertanya kepada siswa yang sedang presentasi 

(demonstrasi). 

(10) Sebelum kegiatan pembelajaran diakhiri, guru membuat 

kesimpulan dari materi dan tugas yang sudah dibahas dan 

mereview pelaksanaan demonstrasi. Siswa akan berpikir apakah 

hasil praktek mereka sudah sesuai dengan konsep yang 

diharapkan oleh kompetensi dasar. 

c) Pertemuan Ketiga  

(1) Salam pembuka, mengecek kehadiran siswa. 

(2) Guru menyampaikan indikator tentang kegiatan yang akan 

dilakukan. 

(3) Siswa mempersiapkan diri untuk mengerjakan evaluasi akhir atas 

materi yang telah dibahas. 

(4) Guru membagikan soal untuk evaluasi akhir berupa soal esai dan 

meminta  agar siswa dalam mengerjakan tidak saling bekerja 

sama.  

(5) Guru mengawasi dengan baik agar hasil dari evaluasi dapat 

mencerminkan kemampuan mereka dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengerjakan soal dengan tertib dan tenang. 

(6) Guru meminta lembar jawab soal  

(7) Guru membuat kesimpulan dari soal yang sudah berikan sebelum 

jam pelajaran berakhir agar siswa mengetahui letak 

kesalahannya. 
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(8) Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk 

materi cara kerja karburator dengan metode demonstrasi. 

(9) Peneliti dan guru menyusun instrumen penelitian, yang berupa 

tes dan nontes. Instrumen tes dari hasil pekerjaan siswa (evaluasi 

akhir siklus). sedangkan instrumen nontes dinilai berdasarkan 

pedoman observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan 

mengamati keaktifan dan sikap siswa selama proses belajar 

mengajar berlangsung. 

b. Pelaksanaan Tindakan I 

Pelaksanaan tindakan I dilaksanakan selama 3 kali pertemuan, seperti 

yang telah direncanakan, yaitu tanggal 31 Maret, 4 dan 7 April 2009 di ruang 

kelas XI Otomotif 1. Pertemuan dilaksanakan selama 12 x 45 menit sesuai 

dengan skenario pembelajaran dan RPP. 

Materi pada pelaksanaan tindakan I ini adalah karburator. Pada 

pertemuan pertama, guru mendemonstrasikan materi secara jelas, kemudian 

pada pertemuan kedua, kegiatan praktek kemudian siswa diminta untuk dapat 

mendemonstrasikan kembali materi yang masih berhubungan dengan materi 

yang didemonstrasikan oleh guru. Pertemuan ketiga diisi dengan evaluasi 

belajar siswa dari siklus I. 

Urutan pelaksanaan tindakan tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Pertemuan Pertama (Selasa, 31 Maret 2009)  

a) Guru mengawali pembelajaran dengan salam, kemudian melakukan 

presensi siswa yang mengikuti pelajaran. 

b) Guru memberikan pengantar materi yang akan di pelajari. 

c) Guru memotivasi siswa sebelum memulai pelajaran dengan memberi 

pertanyaan mengenai karburator secara garis besar. Guru menunjuk 3 

siswa, namun ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan dan 

akhirnya guru menunjuk lagi 3 siswa untuk menjawab dari masing-

masing pertanyaan. Suasana kelas kembali tegang, karena tidak 

biasanya guru memberikan pertanyaan di awal pembelajaran. Banyak 

siswa yang protes, karena guru melakukan perubahan yang membuat 
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siswa menjadi berdebar hatinya. Namun perubahan tersebut 

berdampak positif bagi siswa, siswa menjadi lebih memperhatikan 

guru meskipun ada beberapa siswa yang masih tetap tidak 

memperhatikan. 

d) Guru mendemonstrasikan materi tentang karburator yang meliputi 

sistem pelampung, power system, akseleration system, dan cara kerja 

kaburator pada saat putaran sedang dan putaran tinggi. Kerja 

karburator jika dalam keadaan jalan datar maupun tanjakan. 

e) Guru mempersilakan para siswa untuk menanyakan hal-hal yang siswa 

rasa belum jelas. Pada awalnya tidak ada siswa yang mau bertanya, 

namun akhirnya guru memberikan beberapa pertanyaan secara bergilir 

dan apabila siswa tidak dapat menjawab maka akan dilemparkan ke 

siswa yang lain. Selanjutnya sekitar 26 siswa dapat mempergunakan 

kesempatan tanya jawab tersebut. Dalam kegiatan ini banyak terjadi 

timbal balik antara guru dan murid. 

f) Guru segera meminta siswa untuk mengerjakan latihan soal dan 

diperbolehkan dikerjakan secara bersama-sama (berdiskusi) dengan 

teman sebangku. 

g) Guru meminta siswa untuk menunjukkan hasil pekerjaannya masing-

masing, kemudian guru berkeliling untuk mengecek pekerjaan siswa. 

Sebagian besar siswa sudah mengerjakan dengan benar meskipun ada 

beberapa siswa (kurang lebih 5 siswa) yang mengerjakan tetapi masih 

kurang lengkap.  

h) Guru meminta siswa secara sukarela untuk maju ke depan kelas 

mendemonstrasikan hasil pekerjaannya. Sebelumnya para siswa tidak 

ada yang berani mengajukan dirinya. 

i) Guru memberikan sedikit motivasi agar mereka berani tampil ke 

depan, akhirnya terdapat 5 siswa yang mengajukan diri untuk mencoba 

mendemonstrasikan hasil pekerjaannya, Suryadi adalah salah satu 

siswa yang dengan sukarela mau mendemonstrasikan hasil 

pekerjaannya ke depan kelas.  
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j) Pada saat demonstrasi berlangsung, banyak dari siswa bertanya kepada 

Suryadi. Meskipun kadang Suryadi mendapat sorakan dari siswa lain 

karena menjawab dengan agak ragu-ragu. Di sini terjadi tanya jawab 

(debat) yang sangat menarik. Meskipun tetap saja ada siswa yang tidak 

memperhatikan, langkah guru dengan mendekati dia dengan begitu 

siswa akan lebih memperhatikan temannya yang sedang didepan. 

k) Agus sebagai teman sebangku ikut maju kedepan membantu Suryadi 

mejawab pertanyaan dari temannya yang terkadang menjerumuskan 

atau mempersulit Suryadi dalam menjawabnya. 

l) Setelah jam pelajaran berakhir dan waktu untuk demonstrasi selesai, 

siswa masih banyak yang berdiskusi seputar materi yang baru saja 

dibahas. Demonstrasi hanya dapat dilakukan oleh dua orang siswa 

karena waktu yang tersedia untuk mata pelajaran servis bahan bakar 

sudah habis. Guru hanya sedikit memberi gambaran sebagai 

kesimpulan materi yang telah dibahas. 

2) Pertemuan Kedua (Selasa, 4 April 2009) 

a) Salam pembuka dan pemberitahuan bahwa hari ini ada praktek di 

ruang praktek. 

b) Guru masuk ke ruang kelas dan meminta siswa untuk ganti pakaian 

praktek dan meminta siswa agar segera menuju ke ruangan praktek. 

Untuk melatih kedisiplinan siswa, para siswa di beri waktu 15 menit 

untuk ganti pakaian praktek dan menuju ke ruang praktek. Bagi yang 

terlambat akan dikenakan sanksi. Guru menunggu di ruang praktek. 

c) Setelah batas waktu habis tenyata siswa sudah lengkap adi ruangan 

praktek. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa dengan 

mengabsen satu persatu. 

d) Guru menggali pengetahuan siswa mengenai pelajaran yang lalu 

dengan melakukan kegiatan tanya jawab sehingga banyak siswa yang 

telibat dalam kegiatan tanya jawab ini. 

e) Kerena keterbatasan media praktek, kemudian siswa dibagi menjadi 4 

kelompok sehingga tiap kelompok terdiri dari 10 orang. 
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f) Tiap kelompok melakukan persiapan dengan pinjam alat-alat dan 

kelengkapan yang lain. 

g) Guru melakukan pengarahan langkah-langkah kerja. 

h) Guru mempersilahkan para murid untuk bekerja (berpraktek). 

i) Guru mengawasi kegiatan siswa yang sedang berpraktek dan memberi 

pendekatan bagi siswa yang kurang aktif tetapi tetap saja ada siswa 

yang bermain sendiri tanpa memperhatikan kelompoknya yang sedang 

praktek. 

j) Pada siswa saat praktek guru keliling mengawasi kerja siswa dan 

banyak siswa yang bertanya pada guru tentang komponen-komponen 

yang ada dalam karburator tersebut dan cara kerja komponen-

komponennya. 

k) Para mencatat hal-hal penting dan mengerjakan soal pada job site 

masing-masing dan mendiskusikannya dengan teman satu kelompok 

jika menemui kesulitan. 

l) Guru meminta murid secara sukarela dari masing-masing kelompok 

untuk  menerangkan (mendemonstrasikan) apa yang telah mereka 

kerjakan dalam praktek tersebut. Kemudian guru memancing murid 

agar terjadi tanya jawab dengan memberi pertanyaan. 

m) Kemudian dari kelompok 4, Wahyu maju mewakili teman-temannya. 

Wahyu di dapan masih sulit dan malu berbicara di depan teman-

temannya. Setelah selesai guru memberi pertanyaan kepada Wahyu 

dan Wahyu pun berusaha menjawab. Tabri sebagai teman satu 

kelompok ikut menyempurnakan jawaban Wahyu. Kemudian ada 

siswa dari kelompok lain yang mengajukan pertanyaan. 

n) Pada saat demonstrasi berlangsung, banyak dari siswa bertanya kepada 

Wahyu dan kelompok 4. Di sini terjadi tanya jawab (debat) yang 

sangat menarik.  

o) Kemudian bergilir ke kelompok lain untuk mendapat perlakuan yang 

sama. 
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p) Setelah jam pelajaran berakhir dan waktu untuk demonstrasi selesai, 

siswa masih banyak yang berdiskusi seputar materi yang baru saja 

dibahas. Demonstrasi dapat dilakukan oleh semua kelompok. Guru 

hanya sedikit memberi gambaran sebagai kesimpulan materi yang 

telah dibahas. 

3) Pertemuan Ketiga (Rabu, 7 April 2009) 

a) Guru memberikan evaluasi/ulangan mengenai materi karburator. 

b) Kegiatan evaluasi juga berlangsung dengan baik. Hasil evaluasi 

dikumpulkan pada saat itu juga. 

c. Observasi dan Interpretasi 

Peneliti mengamati proses pembelajaran servis sistem bahan bakar 

dengan menggunakan metode demonstrasi di kelas XI otomotif 1. Peneliti 

mengambil posisi di dalam kelas, sebab guru kelas menginginkan agar peneliti 

dapat secara jelas melihat (mengamati) proses belajar mengajar servis sistem 

bahan bakar pada hari itu. Pada pertemuan pertama yaitu hari Selasa 31 Maret 

2009, guru menyampaikan materi sistem karburator dengan metode 

demonstrasi secara jelas. Sedangkan siswa diminta untuk mendemonstrasikan 

materi yang masih berhubungan dengan materi yang disampaikan guru dalam 

demonstrasinya tadi. Pertemuan  kedua adalah kegiatan praktek dan setelah 

praktek siswa diminta untuk mendemonstrasikan kembali materi yang telah 

dipraktekkan. Pertemuan yang ketiga digunakan guru dan peneliti untuk 

melakukan evaluasi akhir dari siklus I agar hasil belajar dari siklus I dapat 

segera diketahui. Dari kegiatan tersebut, deskripsi tentang jalannya proses 

pembelajaran servis sistem bahan bakar dengan menggunakan metode 

demonstrasi sudah dijelaskan secara rinci dalam pelaksanaan tindakan I. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan proses belajar 

mengajar servis sistem bahan bakar, diperoleh gambaran tentang motivasi dan 

aktivitas siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, yaitu sebagai 

berikut:  

1) Siswa yang aktif selama pemberian apersepsi (saat guru 

mendemonstrasikan pelajaran) sebesar 57,69%, sedangkan 42,31% lainnya 
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masih belum dapat memusatkan perhatian pada awal pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan siswa masih bermain sendiri saat guru menerangkan pada 

awal pembelajaran. 

2) Siswa yang aktif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung sebesar 

73,08%, sedangkan 26,92% lainnya kurang memperhatikan penjelasan 

dari guru dan teman mereka saat berbicara dan mendemonstrasikan 

pendapat meraka di depan kelas. Hal ini disebabkan karena banyak dari 

siswa lebih menyukai suasana pembelajaran yang melibatkan siswa dalam 

proses pembelajaran. Siswa dapat aktif dealam berfikir dan menuangkan 

ide-idenya, sehingga pembelajaran tidak terasa membosankan.  

3) Siswa yang dapat mengerjakan tugas dari guru dengan tepat dan teliti 

sebesar 83,34%, sedangkan yang lainnya hanya mengerjakan sebisa 

mereka, sehingga masih kurang lengkap. 

4) Setelah melakukan evaluasi akhir pada siklus satu yang dilaksanakan pada 

7 April 2009. Berdasarkan hasil evaluasi akhir siswa dapat 

diidentifikasikan bahwa siswa yang sudah mampu mengerjakan soal 

mengenai pembelajaran servis bahan bakar khususnya materi sistem 

karburator dan mendapatkan nilai 7 ke atas sebesar 56,41%, sedangkan 

43,59% siswa lainnya belum sempurna dalam menyelesaikan soal-soal 

yang diberikan. Nilai rata-rata evaluasi siswa 6,87. Hal ini disebabkan 

mereka masih kesulitan memahami dan kurang antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. 

d. Analisis dan Refleksi Tindakan Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi dan interpretasi tindakan pada siklus I, 

peneliti melakukan analisis sebagai berikut:  

1) Beberapa kelemahan guru dalam siklus I ini adalah: 

a) Guru belum memberitahukan materi yang akan dibahas atau kegiatan 

yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya, sehingga siswa 

belum siap untuk mengikuti pelajaran.  

b) Masih banyak siswa merasa segan bertanya langsung pada guru pada 

saat pembelajaran. Mereka cenderung lebih baik berdiskusi daripada 
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bertanya kepada guru. Mereka pun merasa lebih nyaman bertanya 

kepada guru apabila guru mendekati mereka (seperti pada saat 

monitoring).  

c) Guru dalam mendemonstrasikan materi terlalu cepat sehingga sulit 

untuk diikuti. Waktu yang disediakan guru untuk tanya jawab juga 

sangat terbatas, hanya 10 menit,  sehingga siswa merasa tidak ada 

kesempatan siswa untuk mengungkapkan kegalauan mengenai materi 

kepada guru, karena mereka merasa guru kurang antusias dalam 

membuka sesi tanya jawab.  

d) Guru juga belum dapat memahami kondisi konsentrasi siswa pada saat 

itu sehingga masih banyak siswa yang kurang paham terhadap materi 

pembelajaran yang meraka terima, mereka hanya mengetahui tanpa 

memahami, jadi siswa hanya memiliki pengetahuan sesaat saja (tidak 

bersifat kekal). 

2) Sedangkan dari segi siswa ditemukan beberapa kekurangan yaitu: 

a) Siswa masih belum berani untuk mengungkapkan pendapatnya di 

depan guru. Siswa masih cenderung berani jika berhadapan dengan 

teman sebayanya.  

b) Siswa hanya akan bertanya kepada guru apabila guru melakukan 

pendekatan. Oleh karena itu, peran guru sebagai fasilitator sangatlah 

dibutuhkan dalam konteks seperti ini. 

c) Dari segi nilai yang diperoleh siswa, nilai tertinggi adalah 9,2 

sedangkan nilai terendah adalah 4,6 dan nilai rata-rata kelas yaitu 6,87. 

Siswa yang sudah mencapai standar nilai 7 ke atas sebanyak 22 siswa 

(56,41% dari 39 siswa) dan siswa tersebut dapat dinyatakan sudah 

mencapai ketuntasan hasil belajar. Meskipun masih belum mencapai 

target yang diharapkan yaitu 60% dari total siswa, jumlah tersebut 

sudah dapat menunjukkan peningkatan bila dibandingkan sebelumnya,  

dengan nilai rata-rata kelas yaitu 6,25 dan hanya dicapai 15 siswa 

(38,46% dari 39 siswa). 
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Berdasarkan observasi dan analisis di atas, maka tindakan refleksi 

yang dapat dilakukan adalah : 

1) Sebaiknya guru memberitahukan kegiatan yang akan dilakukan pada 

pertemuan berikutnya, sehingga siswa akan lebih siap dalam mengikuti 

pelajaran.  

2) Guru lebih banyak melakukan pendekatan, selain sebagai pengawasan, 

juga sebagai wujud pengabdian dalam mendidik siswa-siswa. 

3) Guru menambah waktu untuk tanya jawab, sehingga kesempatan untuk 

mengungkapkan kegalauan mengenai materi kepada guru lebih luas.  

4) Guru akan lebih dapat memahami kondisi konsentrasi siswa pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

2. Siklus II 

Penerapan pembelajaran servis sistem bahan bakar pada siklus II 

melalui pendekatan konstruktivistik dengan metode demonstrasi adalah: 

a. Perencanaan Tindakan Siklus II 

Kegiatan perencanaan Tindakan II dilaksanakan pada hari Senin 

tanggal 6 April 2009 (setelah kegiatan analisis dan refleksi tindakan siklus 1) 

di Ruang guru otomotif SMK Bhinneka Karya Simo Boyolali. Guru bersama 

peneliti mendiskusikan rancangan tindakan yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini. Peneliti mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil analisis dan 

refleksi dari siklus I, kemudian disepakati bahwa pelaksanaan tindakan pada 

siklus I akan dilaksanakan selama 3 kali pertemuan, yakni pada hari Selasa 

tanggal 7 April, Sabtu tanggal 11 April dan hari Selasa tanggal 14 April 2009 

dengan rancangan sebagi berikut:  

1) Peneliti bersama guru mendiskusikan skenario pembelajaran servis sistem 

bahan bakar menggunakan metode demonstrasi, yaitu dengan skenario 

pembelajaran sebagai berikut:  

a) Pertemuan Pertama  

(1) Menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif untuk 

membangkitkan minat siswa dengan mengecek kondisi baik 
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siswa maupun kelas karena pembalajaran ini dilakukan setelah 

evaluasi yang dilakukan pada tindakan siklus I. 

(2) Mengulangi sedikit materi yang terdahulu yang masih ada 

kaitannya dengan materi servis sistem bahan bakar yaitu dengan 

sedikit membahas hasil dari evaluasi yang telah dilakukan pada 

evaluasi yang baru saja dilakukan. 

(3) Guru mendemonstrasikan secara perlahan agar siswa dapat 

memahami dengan baik tentang cara kerja scondary dan primery 

high speed system serta sistem cuk. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru dengan seksama. 

(4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami 

materi yang telah disampaikan dan membuka kesempatan lebih 

luas untuk melakukan tanya jawab. Kegiatan ini disebut 

asimilasi, di mana siswa diharapkan mampu mengintegrasikan 

antara konsep atau pengalaman baru yang mereka lihat saat guru 

berdemonstrasi ke dalam skema atau pola yang sudah ada di 

pikirannya. Dalam kesempatan ini guru lebih banyak 

meluangkan waktu untuk siswa, agar proses tanya jawab dapat 

berjalan dengan baik. Waktu dalam kegiatan tanya jawab 

diberikan lebih banyak, yaitu sekitar 20 menit yang biasanya 

hanya 10 menit. Jika tidak ada siswa yang bertanya, maka guru 

berusaha untuk membangkitkan siswa agar mereka mau 

mengungkapkan kegalauannya. Guru memberi pertanyaan yang 

bersifat memancing agar siswa dapat aktif. 

(5) Guru memberikan soal latihan. Siswa mengerjakan melalui 

diskusi dengan teman sebangkunya agar terjadi interaksi dalam 

penyatuan konsepsi. Pada saat siswa mengerjakan, guru 

mendekati siswa-siswa yang masih membutuhkan bantuan dalam 

mengerjakan soal latihan. 

(6) Siswa mencermati tugas yang diberikan guru dan bertanya 

tentang kesulitan yang dihadapinya dalam mengerjakan tugas. 
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(7) Guru meminta siswa harus mendemonstrasikan pekerjaan yang 

telah diselesaikan.  

(8) Guru memonitor semua pekerjaan siswa dan membuka 

kesempatan tanya jawab sebelum guru meminta beberapa siswa 

untuk menjelaskan (mendemonstrasikan) pekerjaannya di depan 

kelas. Demonstrasi ini dapat dilakukan siswa baik secara sukarela 

maupun ditunjuk oleh guru. 

(9) Guru memberikan kesempatan siswa untuk mendemonstrasikan 

tugas yang telah diberikan , cara kerja scondary dan primery high 

speed system serta sistem cuk. Kesempatan ini dipergunakan 

dengan sebaik-baiknya. Siswa menerangkan laju bahan bakar 

dari skema yang telah diberikan guru di awal penjelasan tadi. 

Siswa yang belum mendapatkan kesempatan mendemonstrasikan 

pekerjaannya ataupun siswa yang kurang paham dapat bertanya 

kepada siswa yang sedang presentasi (demonstrasi). 

(10) Guru membuat kesimpulan dari materi dan tugas yang sudah 

dibahas dan mereview pelaksanaan demonstrasi. Siswa akan 

berpikir apakah jawaban mereka sudah sesuai dengan konsep 

yang diharapkan oleh kompetensi dasar. 

(11) Salam penutup 

b) Pertemuan Kedua  

Pada pertemuan kedua adalah kegiatan praktek yang dilakukan di 

laboratorium mesin. Jadi siswa diharapkan mengenakan pakaian 

praktek. Skenario yang dirancang adalah sebagai berikut: 

(1) Salam pembuka, pemberian pengarahan kepada siswa. 

(2) Guru mempersilahkan siswa untuk ganti pakaian praktek dan 

setelah selesai ganti disuruh segera menuju ruang praktek. 

(3) Mengecek kehadiran siswa. 

(4) Guru menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan 

dalam pembelajaran. 
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(5) Membahas sedikit materi yang terdahulu dengan tanya jawab 

kepada siswa untuk menilai pemahaman/konsepsi yang ada pada 

diri siswa. 

(6) Persiapan perlengkapan dan alat-alat praktek. 

(7) Guru memberikan langkah-langkah kerja. 

(8) Guru memonitor semua pekerjaan siswa dan menjawab lembar 

kerja kegiatan praktek, kemudian meminta beberapa siswa untuk 

menjelaskan (mendemonstrasikan) pekerjaannya di depan kelas. 

Hal ini dilakukan siswa baik secara sukarela maupun ditunjuk 

oleh guru. 

(9) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendemonstrasikan hasil praktek (kegiatan pembongkaran) yang 

belum mendapatkan kesempatan mendemonstrasikan 

pekerjaannya ataupun siswa yang kurang paham dapat bertanya 

kepada siswa yang sedang presentasi (demonstrasi). 

(10) Sebelum kegiatan pembelajaran diakhiri, guru membuat 

kesimpulan dari materi dan tugas yang sudah dibahas dan 

mereview pelaksanaan demonstrasi. Siswa akan berpikir apakah 

hasil praktek mereka sudah sesuai dengan konsep yang 

diharapkan oleh kompetensi dasar. 

c) Pertemuan Ketiga  

(1) Salam pembuka, mengecek kehadiran siswa 

(2) Guru menyampaikan indikator tentang kegiatan yang akan 

dilakukan 

(3) Siswa mempersiapkan diri untuk mengerjakan evaluasi akhir atas 

materi yang telah dibahas. 

(4) Guru membagikan soal untuk evaluasi akhir berupa soal esai dan 

meminta siswa agar dalam mengerjakan tidak saling bekerja 

sama.  
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(5) Guru mengawasi dengan baik agar hasil dari evaluasi dapat 

mencerminkan kemampuan mereka dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengerjakan soal dengan tertib dan tenang. 

(6) Guru meminta lembar jawab soal  

(7) Guru membuat kesimpulan dari soal yang sudah diberikan agar 

siswa mengetahui letak kesalahannya. 

(8) Salam penutup. 

2) Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk materi 

scondary dan primery high speed system serta sistem cuk dengan metode 

demonstrasi. 

3) Peneliti dan guru menyusun instrumen penelitian, yang berupa tes dan 

nontes. Instrumen tes dari hasil pekerjaan siswa (evaluasi akhir siklus). 

sedangkan instrumen nontes dinilai berdasarkan pedoman observasi yang 

dilakukan oleh peneliti dengan mengamati keaktifan dan sikap siswa 

selama proses belajar mengajar berlangsung. 

b. Pelaksanaan Tindakan II 

Pelaksanaan tindakan II dilaksanakan selama 3 kali pertemuan, seperti 

yang telah direncanakan, yaitu tanggal 7,11 dan 14 April 2009 di ruang kelas 

XI Otomotif 1. Pertemuan dilaksanakan selama 10 x 45 menit sesuai dengan 

skenario pembelajaran dan RPP. Pelaksanaan tindakan II hampir sama dengan 

pelaksanaan tindakan I, hanya pada pelaksanaan tindakan II ini terdapat 

penguatan yang masih diperlukan dari tindakan I. Materi yang disampaikan 

pada pelaksanaan tindakan II juga berbeda dengan pelaksanaan tindakan I. 

Materi pada pelaksanaan tindakan II ini adalah scondary dan primery 

high speed system serta sistem cuk. Pada pertemuan pertama, guru masih 

harus mendemonstrasikan materi secara jelas, kemudian siswa diminta untuk 

mendemonstrasikan kembali. Kemudian pada pertemuan kedua, kegiatan 

praktek dan siswa diminta untuk dapat mendemonstrasikan kembali materi 

yang masih berhubungan dengan materi yang didemonstrasikan oleh guru. 

Pertemuan yang ketiga diisi dengan evaluasi belajar siswa dari siklus II. 

Urutan pelaksanaan tindakan tersebut adalah sebagai berikut: 
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1) Pertemuan Pertama (Selasa, 7 April 2009) 

a) Sebelum guru memulai pelajaran, seperti biasanya guru mengabsen 

siswa-siswa.  

b) Guru membahas sedikit materi yang telah disampaikan pada 

pertemuan sebelumnya. Kurang lebih 27 siswa sudah memperhatikan 

dan  berkonsentrasi untuk menerima pelajaran.  

c) Guru kembali berperan sebagai penyampai materi (guru 

mendemonstrasikan materi) tentang scondary dan primery high speed 

system serta sistem cuk. Guru menggambarkan bagaimana cara kerja 

dan skema aliran bahan bakar. Siswa cukup antusias memperhatikan 

guru, hal ini terbukti pada saat guru memberikan pertanyaan, banyak 

siswa yang dapat menjawab dengan tepat dan sebagian besar 

pertanyaan dijawab secara serempak. 

d) Setelah guru selesai mendemonstrasikan materi, siswa segera mencatat 

materi tentang scondary dan primery high speed system serta sistem 

cuk yang telah didemonstrasikan guru.  

e) Pada saat siswa mencatat, guru berkeliling agar siswa mau bertanya 

apabila mereka masih mengalami kesulitan atau merasa kurang paham 

dari penjelasan guru.  

f) Guru membuka sesi tanya jawab dan memberikan motivasi kepada 

siswa agar mereka dapat lebih kritis dalam menanggapi suatu 

permasalahan. Banyak siswa yang mempergunakan kesempatan tanya 

jawab, sekitar 30 siswa melontarkan beberapa pertanyaan baik pada 

saat guru keliling maupun pada saat sesi tanya jawab.  

g) Setelah kurang lebih 20 menit tanya jawab dilakukan dan siswa merasa 

sudah paham, guru segera meminta siswa untuk mengerjakan latihan 

soal dengan diskusi bersama teman sebangkunya. Seiring siswa 

mengerjakan, guru juga memberitahukan bahwa siswa harus 

mendemonstrasikan jawaban dari soal tersebut. 
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h) Guru meminta siswa untuk menunjukkan hasil pekerjaannya masing-

masing, kemudian guru berkeliling untuk mengecek pekerjaan siswa 

sebagai kegiatan monitoring.  

i) Sebagian besar siswa sudah mengerjakan dengan benar meskipun ada 

4 siswa yang mengerjakan tetapi masih kurang lengkap.  

j) Guru meminta siswa secara sukarela untuk maju ke depan kelas 

mendemonstrasikan hasil pekerjaannya. Terdapat 7 siswa yang 

mengajukan diri untuk mencoba mendemonstrasikan hasil 

pekerjaannya. Namun siswa yang sukarela tersebut adalah siswa yang 

kemarin sudah mengajukan diri, meskipun belum mendapat 

kesempatan ke depan.  

k) Dalam pertemuan kali ini, guru menginginkan siswa yang biasanya 

kurang aktif untuk menjadi berani maju ke depan.  

l) Akhirnya setelah guru memberi motivasi akan pentingnya melatih 

mental, ada 4 siswa (Seto, Jumadi, Aji, dan Adi) yang mengajukan diri 

meskipun siswa tersebut masih ragu, namun karena semangat dan 

dorongan dari guru dan teman-teman yang lain akhirnya Jumadi 

tersebut maju, dan ternyata dia juga bisa mendemonstrasikan dengan 

baik.  

m) Kemudian Seto juga maju untuk menegaskan penjelasan Jumadi. 

Siswa-siswa yang lain pun memperhatikan dengan seksama. Bahkan, 

tanya jawab pun juga terjadi dengan sangat menarik. Banyak siswa 

(kurang lebih 35 siswa) yang bertanya tentang materi yang sedang 

dibahas terutana parcampuran dan alur dari bahan bakar dan udara 

masuk ke ruang bakar. 

n) Guru segera menegaskan materi tersebut sudah dipahami betul oleh 

siswa atau belum, dan ternyata banyak siswa yang mengangguk. 

2) Pertemuan Kedua (Rabu, 11 April 2009). 

a) Salam pembuka dan pemberitahuan bahwa hari ini ada praktek di 

ruang praktek. 

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



104 

77 

b) Guru masuk ke ruang kelas dan meminta siswa untuk ganti pakaian 

praktek dan meminta siswa agar segera menuju ke ruangan praktek. 

Untuk melatih kedisiplinan siswa, para siswa diberi waktu 15 menit 

untuk ganti pakaian praktek dan menuju ke Ruang praktek. Bagi yang 

terlambat akan dikenakan sanksi. Guru menunggu di ruang praktek. 

c) Setelah batas waktu habis tenyata siswa sudah lengkap Adi ruangan 

praktek. Kenudian guru mengecek kehadiran siswa dengan mengabsen 

satu persatu. 

d) Guru menggali pengetahuan siswa mengenai pelajaran yang lalu 

dengan melakukan kegiatan tanya jawab, sehingga banyak siswa yang 

telibat dalam kegiatan tanya jawab ini. 

e) Karena keterbatasan media praktek, kemudian siswa dibagi menjadi 4 

kelompok sehingga tiap kelompok terdiri dari 10 orang. 

f) Tiap kelompok melakukan persiapan dengan meminjam alat-alat dan 

kelengkapan yang lain. 

g) Guru melakukan pengarahan langkah-langkah kerja. 

h) Guru mempersilahkan para murid untuk bekerja (berpraktek). 

i) Murid terlihat lebih antusias dalam berpraktek dan lebih aktif. 

j) Pada saat praktek guru keliling mengawasi kerja siswa dan banyak 

siswa yang bertanya pada guru tentang komponen-komponen yang ada 

dalam karburator dan cara kerja komponen-komponennya. 

k) Para siswa mencatat hal-hal penting dan mengerjakan soal pada job 

site masing-masing dan mendiskusikannya dengan teman satu 

kelompok jika menemui kesulitan. 

l) Guru meminta murid secara sukarela dari masing-masing kelompok 

untuk  menerangkan (mendemonstrasikan) apa yang telah mereka 

kerjakan dalam praktek tersebut. Tanpa perintah dari guru siswa sudah 

aktif dalam kegiatan ini, disaat Aji Kurniawan dari kelompok satu 

terjadi timbal balik yang menarik dan terjadi perbedaan pendapat 

tentang pentingkah saat mesin sudah panas tetap memakai sistem cuk 
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untuk membantu menghidupkan mesin, sehingga harus guru ikut 

campur menuntaskan masalah tersebut. 

m) Kemudian dari kelompok 3, Oliv maju mewakili teman-temannya. 

Siswa dari kelompok lain mengajukan pertanyaan. Teman satu 

kelompoknya ikut menjawab meski cuma dari belakang. 

n) Kemudian bergilir ke kelompok 2 dan mendapat perlakuan yang sama. 

Namun pada saat ini kelompok 2 maju debat mulai berkurang, karena 

sudah banyak yang mereka perdebatkan pada saat kelompok 

sebelumnya maju. 

o) Setelah jam pelajaran berakhir dan waktu untuk demonstrasi selesai, 

siswa masih banyak yang berdiskusi seputar materi yang baru saja 

dibahas. Guru hanya sedikit memberi gambaran sebagai kesimpulan 

materi yang telah dibahas. 

3) Pertemuan Ketiga (Selasa, 14 April 2009) 

a) Sebelum siswa memulai mengerjakan soal evaluasi akhir dari siklus II, 

tempat duduk siswa diacak menurut nomer absen. Soal yang telah 

dibuat terdiri dua macam soal yaitu soal A dan B. Siswa yang duduk di 

sebelah kiri mengerjakan soal A dan siswa yang berada di sebelah 

kanan mengerjakan soal B. 

b) Siswa cukup tenang dalam mengerjakan soal evaluasi, meskipun ada 

yang masih bertanya kanan kiri, namun hal tersebut masih dalam batas 

kewajaran.  

c) Guru mengawasi dengan ketat, sehingga siswa cenderung takut dengan 

guru dan mengerjakan secara mandiri sesuai kemampuannya. 

d) Lima belas menit sebelum batas waktu pengerjaan soal, hampir seluruh 

siswa sudah selesai mengerjakan  dan segera dikumpulkan.  

e) Guru dapat mempergunakan waktu yang tersisa untuk mengulas 

sedikit jawaban dari evaluasi tersebut sehingga siswa akan mengetahui 

letak kesalahannya. 

c. Observasi dan Interpretasi 
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Peneliti mengamati proses pembelajaran servis sistem bahan bakar 

dengan menggunakan metode demonstrasi di kelas XI Otomotif 1. Peneliti 

mengambil posisi di dalam kelas, sebab peneliti menginginkan agar dapat 

mengamati langsung proses belajar mengajar servis sistem bahan bakar pada 

hari itu. Pada pertemuan pertama yaitu hari Selasa 7 April 2009, guru 

menyampaikan materi siklus jalannya bahan bakar dan udara menuju ke ruang 

bakar dengan metode demonstrasi secara jelas, kemudian siswa diminta untuk 

mendemonstrasikan materi yang masih berhubungan dengan materi yang 

disampaikan guru. Sedangkan pada pertemuan kedua adalah kegiatan praktek 

yang dilakukan di ruang praktek laboratorium mesin. Siswa diminta untuk 

mendemonstrasikan materi yang masih berhubungan dengan materi yang 

disampaikan dikerjakan dalam kegiatan pratek yang telah dilakukan. 

Pertemuan yang ketiga digunakan guru dan peneliti untuk melakukan evaluasi 

akhir dari siklus II. Dari kegiatan tersebut, diperoleh deskripsi tentang 

jalannya proses pembelajaran servis sistem bahan bakar dengan menggunakan 

metode demonstrasi seperti yang telah diungkapkan dalam pelaksanaan 

tindakan  pada siklus II. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap pelaksanaan proses belajar 

mengajar servis sistem bahan bakar, diperoleh informasi tentang motivasi dan 

aktivitas siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, yaitu sebagai 

berikut:  

1) Siswa yang aktif selama pemberian apersepsi sebesar 78,20%, sedangkan 

21,80% lainnya belum secara optimal dalam persiapan mengikuti 

pelajaran. 

2) Siswa yang aktif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung sebesar 

85,90%, sedangkan 14,10% lainnya masih kurang konsentrasi dalam 

mengikuti proses pembelajaran.  

3) Siswa yang dapat mengerjakan tugas dari guru dengan tepat dan teliti 

sebesar 93,59%, sedangkan yang lainnya hanya mengerjakan sebisa 

mereka, bahkan ada yang mengerjakan sedikit, hal ini dikarenakan, siswa 
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tersebut belum paham dan tidak mau bertanya pada saat diberi kesempatan 

bertanya. 

4) Adapun berdasarkan hasil pekerjaan siswa dapat diidentifikasi bahwa 

siswa yang sudah mampu mengerjakan soal servis sistem bahan bakar 

terutama mengenai karburator (skundary dan primery high speed system, 

sistem cuk, dll) dan mendapatkan nilai 7 ke atas sebesar 69,23%, 

sedangkan 30,77% siswa lainnya belum sempurna dalam menyelesaikan 

soal-soal yang diberikan. Hal ini disebabkan mereka masih kesulitan 

memahami suatu skema gambar dan kemampuan pemahaman tentang cara 

kerja masih kurang. 

 

d. Analisis dan Refleksi Tindakan Siklus II 

Berdasarkan hasil observasi dan interpretasi tindakan pada siklus II, 

peneliti melakukan analisis sebagai berikut:  

1) Beberapa kelemahan guru dalam siklus II ini adalah: 

a) Siswa mengeluh karena tulisan guru masih sulit dibaca, namun hal 

tersebut dapat mereka atasi dengan memperhatikan secara seksama 

pada saat guru mendemonstrasikan materi. 

b) Siswa masih kesulitan dalam memahami gambar karena gambar dari 

guru hanya sangat sederhana. 

c) Guru sudah dapat memahami kondisi konsentrasi siswa meskipun 

masih dirasa kurang bagi siswa.  

d) Sebelum pembelajaran sebaiknya guru tidak melupakan pengantar 

untuk melanjutkan materi (apersepsi). siswa mengharapkan guru lebih 

banyak bergurau. Siswa kurang menyukai keadaan pembelajaran yang 

serius dan monoton.  

2) Sedangkan dari segi siswa ditemukan beberapa kekurangan, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Siswa masih kurang berani untuk mengungkapkan pendapatnya di 

depan guru, apabila tidak dimotivasi oleh guru terlebih dahulu. Siswa 

masih cenderung berani jika berhadapan dengan teman sebayanya.  
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b) Dari segi hasil belajar, siswa yang mendapatkan nilai 7 ke atas, sudah 

mencapai 27 siswa dan nilai rata-rata kelas juga sudah mengalami 

kenaikan. Dari hasil perhitungan, nilai rata-rata kelas mencapai 7,34. 

Nilai ini sudah di atas nilai standar. Sehingga dianggap pembelajaran 

sudah mencapai titik ketuntasan, meskipun belum 100% siswa 

dinyatakan tuntas belajar. 

Tindakan refleksi yang dapat diambil berdasarkan pengamatan dan 

analisis yang telah dilakukan adalah : 

1) Guru masih harus meluangkan waktu untuk melakukan pendekatan 

terhadap anak, sehingga setiap anak mengalami kesulitan akan mudah 

teratasi. 

2) Guru lebih kreatif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang 

kondusif sehingga siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. 

3) Dalam memberi keterangan yang berupa tulisan atau gambar sebaiknya 

dibuat yang jelas. 

4) Guru sebaiknya tidak monoton dalam mengajar, karena sebagian besar 

siswa menginginkan pembelajaran yang lebih santai tetapi mereka juga 

siap serius. 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I dan II dapat 

dinyatakan bahwa terjadi peningkatan kualitas pembelajaran servis sistem bahan 

bakar melalui penggunaan pendekatan konstruktivistik dengan metode 

demonstrasi dari siklus satu ke siklus berikutnya. Hal tersebut dapat dilihat dari 

tabel 7 berikut ini: 

Tabel 7. Profil Hasil Penelitian 

Pertemuan 1 20 Siswa 51,28% 
I 

Pertemuan 2 25 Siswa 64,10% 

Pertemuan 1 27 Siswa 69,23% 

Keaktifan siswa dalam 

apersepsi 
siklus 

II 
Pertemuan 2 34 Siswa 87,18% 

Keaktifan selama siklus I Pertemuan 1 26 Siswa 66,67% 
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Pertemuan 2 31 Siswa 79,49% 

Pertemuan 1 31 Siswa 79,39% 

pembelajaran 

II 
Pertemuan 2 36 Siswa 92,31% 

Pertemuan 1 31 Siswa 79,49% 
I 

Pertemuan 2 34 Siswa 87,18% 

Pertemuan 1 35 Siswa 89,74% 

Ketepatan dan ketelitian 

dalam menyelesaikan 

soal 

siklus 

II 
Pertemuan 2 38 Siswa 97,44% 

I 22 Siswa 56,41% 
Ketuntasan hasil belajar siklus 

II 27 Siswa 69,23% 

Penelitian Tindakan Kelas (Clasroom Action Research) ini dilaksanakan 

dalam dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu : (1)  

perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan interpretasi, 

dan (4) analisis dan refleksi tindakan. 

Adapun deskripsi hasil penelitian dari siklus I sampai siklus II dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Sebelum melaksanakan siklus I, peneliti melakukan survei awal untuk 

mengetahui kondisi yang ada di SMK Bhineka Karya Simo Boyolali secara garis 

besarnya. Dari hasil survei ini, peneliti menemukan bahwa kualitas pembelajaran 

servis sistem bahan bakar pada siswa kelas XI program keahlian tehnik mekanik 

otomotif SMK Bhineka Karya Simo Boyolali masih tergolong rendah. Hal ini 

disebabkan siswa kurang antusias dengan cara pembalajaran servis sistem bahan 

bakar yang biasa dilakukan. Oleh karena itu, peneliti mengadakan diskusi dengan 

guru kelas dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan 

menerapkan pendekatan konstruktivistik (membangun pengetahuan) dengan 

metode demonstrasi agar siswa dapat berperan aktif untuk mengungkapkan ide 

dan gagasannya. Siswa dituntut berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

Kemudian guru mata diklat servis sistem bahan bakar bersama dengan peneliti 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guna melaksanakan 

kegiatan siklus I. Materi pada pelaksanaan tindakan siklus I ini adalah cara kerja 
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karburator, sistem pelampung, needle valve, air vent tube, sistem stasioner dan 

kecepatan lambat.  

. Setelah guru mendemonstrasikan materi, siswa diminta untuk dapat 

mendemonstrasikan juga, sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa tidak hanya 

dari melihat guru, melainkan juga dari menyaksikan secara langsung proses yang 

didemonstrasikan siswa. Namun, dari hasil pengamatan terhadap proses belajar 

mengajar servis sistem bahan bakar pada siklus I masih terdapat kekurangan dan 

kelemahan, yaitu siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran servis sistem 

bahan bakar. Hal ini dapat dilihat dari respon siswa pada saat apersepsi. Selain itu, 

kesempatan tanya jawab yang diberikan guru juga cukup terbatas. Karena itu, 

peneliti mencari solusi dan menyusun rencana pembelajaran siklus II untuk 

mengatasi kekurangan dan kelemahan dalam pembelajaran servis sistem bahan 

bakar pada siklus I. 

Materi pembelajaran pada siklus II adalah air vent tube, kecepatan tinggi, 

primery high speed system, scondary high speed system, slow jet, air bleder, 

sistem cuk materi ini membahas tentang siklus campuran bahan bakar dan udara 

menuju ke ruang bakar pada saat kecepatan sedang dan tinggi, selain itu juga 

pembahasan tentang sistem cuk agar mesin dapat bekerja dengan maksimal. Pada 

saat peneliti melakukan wawancara dengan siswa, siswa merasa cukup tertarik 

dengan pembelajaran menggunakan metode demonstrasi, selain siswa menjadi 

aktif, siswa juga merasa tidak segan bertanya dengan teman yang sedang 

mendemonstrasikan materi di depan. Meskipun kadang pertanyaan mereka 

sifatnya menjatuhkan dan mempersulit teman mereka yang sedang 

berdemonstrasi, tetapi hal ini secara tidak langsung akan merangsang otak untuk 

lebih berfikir dan lebih berperan aktif baik siswa yang mendengarkan maupun 

siswa yang sedang berdemonstrasi di depan kelas. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses belajar mengajar servis 

sistem bahan bakar pada siklus II, kualitas pembelajaran baik hasil maupun proses 

sudah menunjukkan peningkatan. Siswa yang sebelumnya kurang aktif saat 

pembelajaran, sekarang menjadi lebih antusias dan lebih merespon apersepsi guru. 

Meskipun begitu, masih diperlukan juga motivasi dari guru dan pendekatan dari 
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guru untuk mendukung berhasilnya proses belajar mengajar servis sistem bahan 

bakar. Namun, kekurangan tersebut dirasa dapat dilakukan guru. Oleh sebab itu 

masalah yang dihadapi pada pembelajaran servis sistem bahan bakar sudah dapat 

teratasi dengan cara penerapan metode demonstrasi yang secara langsung 

mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 

Keaktifan siswa pada pembalajaran servis sistem bahan bakar dapat 

meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran dan dapat 

meningkatkan persiapan siswa karena siswa disuruh untuk mendemontrasikan 

materi yang telah dibahas, sehingga siswa harus memahami tentang materi. Untuk 

memahami materi, selain siswa menjadi lebih memperhatikan guru, siswa juga 

lebih bersemangat dalam belajar. Hal ini dimaksudkan agar siswa pada nantinya 

saat berdemonstrasi siswa dapat menerangkan secara lancar dan dapat 

menjawab pertanyaan dari teman dan guru. 

Berdasarkan tindakan tersebut, guru berhasil melaksanakan proses 

pembelajaran   servis   sistem   bahan   bakar   yang   dapat   menarik   perhatian   dan 

keaktifan siswa, sehingga berakibat pada meningkatnya kualitas proses dan hasil 

pembelajaran   servis   sistem   bahan   bakar.   Selain   itu,   peneliti   juga   dapat 

meningkatkan  kinerja  

guru dan mencari solusi tentang kesulitan dalam penyampaian meteri untuk 

melaksanakan pembelajaran yang efektif dan menarik agar  diperoleh  hasil  yang  

lebih  baik.  terdapat  peningkatan  kualitas  proses  dan hasil pembelajaran servis 

sistem bahan bakar dengan metode demonstrasi kelas XI pada  siswa  program  

keahlian  Otomotif  SMK  Bhineka  Karya  Simo  Boyolali. Peningkatan  kualitas  

pembelajaran  servis  sistem  bahan  bakar  tersebut  terjadi setelah guru 

melakukan beberapa upaya yang dikemas dalam dua siklus tindakan diantaranya: 

1. Penerapan  pendekatan  konstruktivistik  dengan  metode  demonstrasi  dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

2. Guru  membuat  inovasi  baru  dalam  menyampaikan  pelajaran  servis  sistem 

bahan bakar dengan menggunakan metode demonstrasi yang diikuti  oleh 

siswa. 
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3. Siswa   diminta   untuk   mengulang   pelajaran   yang   diberikan   guru   melalui 

kegiatan demonstrasi pada waktu pelajaran berikutnya. 
 

Upaya tersebut terbukti meningkatkan kualitas pembelajaran servis sistem 

bahan bakar pada siswa kelas XI Otomotif 1 SMK Bhineka Karya Simo Boyolali. 

Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa temuan di kelas, baik yang ditunjukkan 

dalam  proses  maupun  hasil  dari  pembelajaran.  Dari  segi  proses,  menunjukkan 

bahwa: 

1. Siswa  tampak  antusias  dan  bersemangat  dalam  mengikuti  pelajaran  servis 

sistem bahan bakar. 

2. Siswa  terlihat  memperhatikan  pelajaran  yang  diberikan  oleh  guru  dengan 

motivasi tinggi dan terlihat aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

 

3. Siswa berani maju ke depan kelas untuk mendemonstrasikan hasil 

pekerjaannya. 

4. Guru  mampu  memberikan  metode  pembelajaran  servis  sistem  bahan  bakar 

dengan  nuansa  baru.  Hal  ini  antara  lain  diinformasikan  oleh  beberapa  siswa 

melalui kegiatan wawancara setelah semua siklus tercapai. 

Sedangkan dari segi hasil, menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam 

memahami  servis  sistem  bahan  bakar  menjadi  meningkat.  Hal  ini  dapat  dilihat 

dari nilai akhir dan nilai rata-rata kelas yang mengalami peningkatan dari siklus I 

dengan capaian siswa tuntas belajar sebesar 56,41% dari total siswa sampai siklus 

II dengan capaian 69,23% (27 siswa dari total 39 siswa). 

Selain itu, terdapat beberapa manfaat dari penggunaan metode demonstrasi 

dalam pembelajaran, antara lain : 

1.   Membantu siswa dalam memahami materi. 

2.   Melibatkan siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa menjadi lebih aktif. 

3.   Siswa  dapat  menambah  pengalaman  dan  pengetahuan  melalui  melihat  guru 

pada saat mendemonstrasikan materi secara langsung. 

4.   Mempercepat siswa dalam memahami konsep-konsep dari materi pendidikan 

dengan lebih konkret. 

5.   Menumbuhkan  minat  belajar  mandiri  dan  menumbuhkan  antusiasme  siswa 
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dalam mengikuti pelajaran servis sistem bahan bakar 

Unsur penting dalam pembelajaran ini adalah penggunaan ragam motode 

dan  pendekatan  pembelajaran  yang  dipilih.  Pemilihan  metode  dan  pendekatan 

tertentu  akan  mempengaruhi  berhasil  tidaknya  suatu  pembelajaran.  Pengetahuan 

yang  diterima  siswa  juga  sangat  dipengaruhi  oleh  metode  dan  pendekatan  yang 

diterapkan  guru  dalam  pembelajaran.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa 

penerapan  metode  dan  pendekatan  pembelajaran  yang  tepat  akan  berpengaruh 

terhadap  proses  dan  hasil  dari  pembelajaran. Dalam pembelajaran servis sistem 

bahan bakar ini diterapkan pendekatan konstruktivistik dengan metode 

demonstrasi. Dengan menerapkan metode demonstrasi, kualitas pembelajaran 

servis sistem bahan bakar dapat meningkat. Hal ini dikarenakan dalam 

penerapannya, selain guru yang melakukan demonstrasi,siswa juga diberi 

kesempatan untuk mendemonstrasikan kembali materi yang telah 

didemonstrasikan guru sebelumnya. Sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa 

tidak  hanya  berasal  dari  pengalaman  pada  saat  melihat  guru  demonstrasi,  tetapi 

juga  diperoleh  dari  siswa  itu  sendiri.  Pengetahuan  dibangun  atas  dasar  konsep 

yang  diterima  siswa  yang  dikembangkan  berdasarkan  pengalaman  yang  telah 

mereka  dapat.  Pengetahuan  tersebut  bersifat  lebih  kekal  (bertahan  lama)  dalam 

pikiran siswa karena siswa tidak hanya mendengar dan menulis seperti yang biasa 

dilakukan   dalam   proses   pembelajaran,   siswa   dituntut   untuk   berbicara   dan 

mempraktekkan materi yang telah mereka terima. 

Jadi, dapat dirumuskan bahwa fungsi pendekatan konstruktivistik dengan 

metode  demonstrasi dalam pembelajaran  adalah  untuk  membangkitkan motivasi 

keaktifan dalam proses pembelajaran siswa dalam rangka membangun 

pengetahuan melalui pengalaman. 

Keberhasilan pembelajaran servis sistem bahan bakar dengan 

menggunakan  metode  demonstrasi  dapat  dilihat  dari  indikator-indikator  sebagai 

berikut: 

1) Siswa terlihat antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran servis 

sistem bahan bakar. 
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2) Siswa  merasa  mendapatkan  pencerahan  dalam  pembelajaran,  karena  selain 

alur pembelajaran jelas, siswa juga mempunyai kesempatan untuk aktif dalam 

proses pembelajaran. 

3) Siswa sudah tidak malu dan berani untuk maju ke depan kelas untuk 

mendemonstrasikan  tugas  yang  diberikan  guru.  Hal  ini  dikarenakan  siswa 

sudah paham tentang materi yang akan didemonstrasikannya, karena 

sebelumnya sudah melihat secara langsung guru berdemonstrasi. 

4) Siswa sudah mampu memahami materi servis sistem bahan bakar. 

5) Pada   setiap   penyampaian   materi,   guru   selalu   memberikan   pertanyaan- 

pertanyaan  yang dapat  membangkitkan minat siswa untuk belajar.  Nilai  dari 

hasil  pekerjaan  yang  telah  diberikan  guru  menunjukkan  peningkatan  dari 

siklus I sampai siklus II. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di kelas XI Otomotif 1 SMK 

Bhineka Karya Simo Boyolali ini dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklusnya 

terdapat beberapa tindakan yang meliputi empat tahap, yaitu : (1)  perencanaan 

tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan interpretasi, dan (4) analisis 

dan refleksi tindakan. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka simpulan hasil penelitian ini 

dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Terdapat peningkatan keaktifan siswa dalam apersepsi setelah penerapan 

model pembelajaran konstruktivistik pada pembelajaran servis sistem bahan 

bakar kelas XI TMO di SMK BHINEKA KARYA Simo Boyolali Tahun 

Pelajaran 2008/2009. 

2. Terdapat peningkatan keaktifan siswa selama pembelajaran setelah penerapan 

model pembelajaran konstruktivistik pada pembelajaran servis sistem bahan 

bakar kelas XI TMO di SMK BHINEKA KARYA Simo Boyolali Tahun 

Pelajaran 2008/2009. 

3. Terdapat peningkatan ketepatan dan ketrampilan siswa dalam menyelesaikan 

tugas dari guru setelah penerapan model pembelajaran konstruktivistik pada 

pembelajaran servis sistem bahan bakar kelas XI TMO di SMK BHINEKA 

KARYA Simo Boyolali Tahun Pelajaran 2008/2009.  
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4. Pembelajaran servis sistem bahan bakar dengan metode demonstrasi kelas 

XI pada  siswa  program  keahlian  Otomotif  SMK  Bhineka  Karya  Simo  

Boyolali menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam memahami servis 

sistem bahan bakar menjadi meningkat. Hal ini dapat dilihat dari nilai akhir 

dan nilai rata- rata  kelas  yang  mengalami  peningkatan  dari  siklus  I  dengan  

capaian  siswa tuntas belajar sebesar 56,41% dari total siswa sampai siklus II 

dengan capaian 69,23% (27 siswa dari total 39 siswa). 

 

B. Implikasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran yaitu berasal dari 

pihak guru maupun dari siswa. Faktor dari pihak guru yaitu kemampuan guru 

dalam mengembangkan materi, kemampuan guru dalam menyampaikan materi, 

kemampuan guru dalam mengelola kelas, dan metode yang digunakan oleh guru 

dalam proses pembelajaran dalam penyampaian materi servis sistem bahan bakar. 

Sedangkan faktor dari siswa yaitu minat dan antusias belajar atau motivasi siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran servis sistem bahan bakar. 

Faktor-faktor tersebut saling mendukung satu sama lain dan tidak dapat 

dipisahkan, sehingga harus diupayakan secara maksimal agar semua faktor 

tersebut dapat dimiliki oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung di kelas. Apabila guru memiliki kemampuan baik, maka guru dapat 

menyampaikan materi dan mengelola kelas dengan baik. Materi yang 

disampaikan tersebut akan diterima siswa dengan baik apabila siswa juga 

memiliki minat dan motivasi yang tinggi untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, 

kondusif, efektif, dan efisien. 

Penelitian ini juga memberikan gambaran secara jelas bahwa melalui 

penerapan pendekatan konstruktivistik dengan metode demonstrasi dalam 

pembelajaran servis sistem bahan bakar dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran servis sistem bahan bakar. Bagi guru bidang studi servis sistem 

bahan bakar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif pilihan dalam 

meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Di samping itu dapat 

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



117 

77 

menjadikan siswa lebih aktif dan menghapus pandangan siswa terhadap 

pembelajaran yang membosankan menjadi pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan. Apalagi bagi guru yang memiliki kemampuan dalam mengajak 

siswa untuk dapat berkomunikasi dengan baik yang akan membuat suasana 

pembalajaran yang hangat dan akrap antara siswa dan guru, sehingga siswa 

menjadi tidak malu untuk bertanya atau maju ke depan kelas menyampaikan 

pendapatnya dan hasil pekerjaannya. 

Pemberian tindakan dari siklus I sampai siklus II memberikan deskripsi 

bahwa terdapatnya kekurangan dan kelemahan yang terjadi selama proses 

pembelajaran servis sistem bahan bakar berlangsung. Namun, kekurangan-

kekurangan tersebut dapat diatasi pada pelaksanaan tindakan pembelajaran pada 

siklus II. Dari pelaksanaan tindakan tersebut kemudian dilakukan refleksi 

terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, dapat dideskripsikan 

terdapatnya peningkatan kualitas baik proses maupun hasil dari pembelajaran 

servis sistem bahan bakar. 
   

C. Saran 

Berkaitan dengan simpulan di atas, maka peneliti dapat mengajukan saran-

saran sebagai berikut : 

1. Guru harus selalu meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan dan 

menyampaikan materi, serta dalam mengelola kelas, sehingga kualitas 

pembelajaran yang dilakukan dapat terus meningkat seiring dengan 

peningkatan kemampuan yang dimilikinya agar dalam penyampaian materi 

saat apresepsi dapat maksimal. 

2. Guru hendaknya lebih aktif dalam memberi motifasi agar siswa dapat 

berperan aktif dalam proses pembelajaran agar siswa lebih mudah menyerap 

meteri yang disampaikan oleh guru saat proses belajar mengajar. 

3. Guru  hendaknya memberikan tugas dan soal-soal yang dapat meningkatkan 

kreatifitas dan daya pikir siswa agar tujuan pembalajaran dapat tercapai serta 

dapat meningkatkan hasil dari pembelajaran.  
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4. Kepada guru yang belum menerapkan pendekatan konstruktivistik dengan 

metode demonstrasi dapat menerapkan metode tersebut dalam pembelajaran 

servis sistem bahan bakar karena dapat meningkatkan prestasi dan 

meningkatkan jumlah ketuntasan hasil belajar. 
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PROFIL SEKOLAH 

 SMK BHINNEKA KARYA SIMO BOYOLALI 

 

1. Riwayat Singkat  

Penelitian ini dilakukan di SMK Bhineka Karya Simo Boyolali, yang 

beralamat di Jl. Tambak Segaran, No.50 Simo, Kab. Boyolali. Adapun yang 

menjadi subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI TMO 1 dengan jumlah siswa 

39 orang. 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah 

4) Visi SMK (STM)  Bhinneka Karya Simo 

Berdasarkan iman dan taqwa kita ciptakan tenaga kerja menengah 

dibidang teknologi yang profesional. 

5) Misi SMK (STM)  Bhinneka Karya Simo 

c) Menghasilkan peserta didik yang menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

d) Menghasilkan peserta didik yang menjadi tenaga kerja yang 

produktif, adaptif, kreatif. 

6) Tujuan SMK (STM)  Bhinneka Karya Simo 

d) Menyiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja serta 

mengembangkan sikap profesional 

e) Menyiapkan siswa agar mampu memilih karier 

f) Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan 

Dunia Usaha / Dunia Industri. 

 
3. Identitas Sekolah 

 

Nomor Statistik Sekolah  :  03 240 3093 005 
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Nomor Data Sekolah  :  4 2 0 3 2 8 0 0 0 6  
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i) Nama Sekolah  :  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Bhinneka Karya Simo 

j) Alamat Sekolah  :  Jalan Tambak Segaran No. 50 Simo 

– Kabupaten Boyoali 57377 

k) Tanggal  Pendirian Sekolah  :  1 Oktober 1979 

SK / Ijin Pendirian Sekolah  :  Nomor : 149 / BPMK / STM  / 

1979, tanggal 1 Oktober 1979 

l) Waktu Penyelenggaraan  :  Pagi hari, jam : 07.15 s.d. 13.45 

m) Tempat Penyelenggaraan  :  Sekolah sendiri 

n) Akreditas Terakhir Tahun  :  1998 

c. Nomor SK  :  35 / C.C7 / Kep / MN / 98 

d. Jenjang Akreditas  :  Diakui 

o) Yayasan Penyelenggara  :  Yayasan Putra Purna Yudha 

Alamat Yayasan  :  Jalan Tambak Segaran No. 50 Simo 

– Kabupaten Boyolali  

   57377 

Akte Pendirian Nomor  :  17 tanggal 26 Januari 1984 

p) Nama Kepala Sekolah  :  Sukiman, S.Pd. 

4. Sarana 

SMK (STM)  Bhinneka Karya Simo berdiri di atas tanah milik sendiri yang 

terletak di Dukuh Simo, Desa Simo, Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali dengan 

luas tanah dan bangunan sebagai berikut : 

Luas tanah  :   6.909,5 m2 

Luas bangunan  :   3349,5 m2 

Terdiri dari 

 

   : 

14. Ruang kelas  :   22 buah 

15. Ruang Kep Sek dan guru :   2 buah 

16. Ruang T U  :   1 buah 

17. Ruang B P  :   1 buah 
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18. Ruang U K S  :   1 buah 

19. Ruang Koperasi  :   1 buah 

20. Ruang Perpustakaan  :   1 buah 

21. Musholla  :   1 buah 

22. Lab. Kerja Bangku  :   1 buah 

23. Lab. Kerja Mesin  :   2 buah 

24. Kamar Mandi / WC  :   4 buah 

25. Toilet  :   5 buah 

26. Tempat parkir  :   2 buah 

Sarana Praktek Mesin Industri 

8. Mesin bubut  :   9 buah 

9. Mesin frais  :   2 buah 

10. Mesin bor  :   1 buah 

11. Mesin Gergaji  :   1 buah 

12. Mesin Gerenda  :   2 buah 

13. Kompresor  :   1 buah 

14. Diesel  :   1 buah 

Sarana Praktek Otomotif 

8. Engine Stand  :   5 buah 

9. Mesin Sepeda Motor  :   4 buah 

10. Dinamo  :   4 buah 

11. Mobil  :   2 buah 

12. Rangkaian Pengapian  :   4 buah 

13. Benda Model Mobil  :   3 buah 

14. Accu  :   9 buah 

Sarana Praktek Las 

7. Las Karbit  :   4 buah 

8. Las Listrik  :   4 buah 

9. Konvlas  :   4 buah 

10. Bangku kerja  :   4 buah 

11. Las TIG  :   1 buah 

12. Las MIG  :   1 buah 
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5. Guru Dan Karyawan 

SMK (STM)  Bhinneka Karya Simo didukung oleh tenaga guru dan tenaga 

administrasi yang seluruhnya berjumlah 75 orang yang terdiri dari : 

Tabel 1 Jumlah Guru Dan Karyawan 

TENAGA NEGERI TETAP TIDAK TETAP JUMLAH 
Guru 

Pegawai Kantor 

3 

– 

14 

6 

41 

11 

58 

17 

6. Siswa 

Jumlah siswa SMK (STM)  Bhinneka Karya Simo sejak berdiri hingga tahun 

pelajaran 2008/2009 mengalami peningkatan, hal ini terbukti dari tahun ke tahun 

jumlah siswa selalu meningkat. Berikuti ini kami sampaikan perkembangan keadaan 

siswa 5 tahun terakhir : 

Tabel 2  Jumlah Siswa 5 Tahun Trakhir 

Nomor Tahun Pelajaran Jumlah Siswa 

1 

2 

3 

4 

5 

2003 / 2004 

2004 / 2005 

2006 / 2007 

2007 / 2008 

2008 / 2009 

1340 

1365 

1403 

1546 

1548 

 
Sedangkan jumlah siswa pada tahun pelajaran 2008 / 2009 sekarang ini adalah 1548 

siswa terdiri dari siswa putra 1342, dan siswa putri 206, dengan perincian tiap kelas 

sebagai berikut : 

Tabel 3  Jumlah Siswa Pada Tahun Pelajaran 2008 / 2009 

KELAS PUTRA PUTRI JUMLAH 

I 

II 

III 

446 

450 

446 

102 

  90 

  14 

  548 

  540 

  460 

JUMLAH 1342 206 1548 
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Dari sejumlah siswa tersebut semua pada Bidang Keahlian Teknik yang terdiri dari 4 

(tiga) program keahlian. Mesin Industri, Tehnik Las, Mesin Otomotif dan Tehnik 

Komputer Jaringan yang terbagi dalam beberapa kelas dan tingkat sebagai berikut : 

 Tabel 4   Perincian Jumlah Siswa Pada Tahun Pelajaran 2008 / 2009  

Kelas I Kelas II Kelas III Jumlah 
Siswa 

Bidang Keahlian / 
Program Keahlian 

L P 
Jml 

L  P  
Jml  

L  P  
Jml 

L  P  
Jml  

Teknik mekanik 
Otomotif 

 177 13 190  182   7 189 182    7 189   541   27 256 

Mesin Las 110   5 115  112   1  113 116    2 118   338     8 246 
Teknik Mekanik 
Industri 

156   7 163  154   7 161 148    5 153  458   19 477 

Tehnik Komputer 
dan Jaringan 

    3 77   80      2 75   77    - -   -     5 152 157 

Jumlah  446 102 548  450 90  540  446   14 560 1342 206 1548 

7. Organisasi dan Management 

Untuk mencapai ketercapaian tujuan Pendidikan Menengah Kejuruan, sekolah 

telah berusaha menyusun organisasi dan management sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam pelaksanaanya menjadi tanggung jawab dari semua personil baik pimpinan 

atau staf sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Untuk mencapai tujuan 

tersebut Kepala Sekolah telah membagi tugas dan tanggung jawab yang proporsional 

serta menciptakan iklim kerja yang kondusif. 

e. Peningkatan Sumber Daya Manusia 

Dalam upayanya meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sekolah telah 

berusaha memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Guru dan Staf untuk 

meningkatkan taraf pendidikannya, meningkatkan ketrampilan, kemampuan 

antara lain adalah : 

5) Mengirimkan 2 orang guru mengikuti pelatihan Peneomatik 

6) Mengirimkan 3 orang guru mengikuti pelatihan ke PPG Malang selama dua 

minggu 

7) Mengirimkan 2 orang guru mengikuti pelatihan INLASTEK 2 orang 2 

bulan dan 1 orang 2 minggu 

8) Memberikan pembinaan secara rutin setiap hari Senin  
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f. Management 

Untuk mencapai tujuan keberhasilan SMK (STM) Bhinneka Karya Simo, 

sekolah telah berusaha membenahi management serta merencanakan program-

program baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang 

yang tertuang dalam RIPS (Rencana Induk Pengembangan Sekolah). 

Pengembangan management antara lain : 

– Setiap personil telah menyusun program kerja sesuai dengan tugasnya 

masing-masing yang mengacu pada program kerja sekolah. 

– Menciptakan iklim organisasi yang sehat dan sejuk dengan cara 

memberikan pembinaan, saling keterbukaan, menghilangkan barisan sakit 

hati, serta menghilangkan gosip. 

– Memberikan pemahaman terhadap misi dan tujuan sekolah kepada semua 

unsur sekolah 

– Menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, kondusif dan efisien. 

– Merencanakan RIPS dan Program Kerja Tahunan. 

g. Disiplin Kerja 

Disiplin sangat dilatih untuk para siswa di SMK (STM) Bhinneka Karya 

Simokerena disiplin inilah menjadi modal utama untuk keberhasilan 

pembelajaran. Disiplin kerja di SMK (STM) Bhinneka Karya Simo dari tahun ke 

tahun telah mengalami peningkatan, baik disiplin waktu, tingkah laku serta 

kehadirannya. 

h. Administrasi Sekolah 

Administrasi sekolah telah diupayakan tertib baik tata persuratan, 

kearsipan, keuangan, kepegawaian, kesiswaan, program pengajaran dan sarana 

prasarana. Untuk mencapai tujuan itu mulai tahun pelajaran 1997 / 1998 semua 

adminitrasi sekolah dilaksanakan dengan sistem komputerisasi agar 

mempermudah dalam pengelolaan dan pendataan administrasi sekolah, selain 

untuk mepermudah juga meminimalisasi kesalahan dalam system administrasi 

sekolah. 

 

8. Kegiatan Belajar Mengajar 
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a. Persiapan Mengajar 

Sebelum dilaksanakannya Kegiatan Belajar Mengajar, semua personil baik 

dari unsur pimpinan, guru dan staf merencanakan persiapan-persiapan, antara lain 

adalah : 

7) Pemahaman Kurikulum 

Kurikulum yang dipakai adalah KTSP. 

8) Menyusun analisis kurikulum 

9) Menyusun analisis program pengajaran 

10) Menyusun RPP 

11) Merencanakan evaluasi 

12) Merencanakan kegiatan ekstra kurikuler 

Kegiatan belajar mengajar di SMK (STM) Bhinneka Karya Simo 

dilaksanakan dengan mengacu pada kurikulum KTSP dan pendekatan Pendidikan 

Sistem Ganda (PSG). Artinya kegiatan belajar mengajar tersebut dilaksanakan di 

sekolah maupun di Industri. Langkah-langkah yang ditempuh untuk pelaksanaan 

Pendidikan Sistem Ganda tersebut adalah : 

8. Merumuskan kompetensi yang dibutuhkan antara sekolah dengan Dunia 

Industri dan keadaan lingkungan sekolah. 

9. Pemberian bekal yang cukup untuk terjun praktek di dunia industri (prakrin). 

10. Perencanaan pelatihan di Dunia industri. 

11. Menentukan waktu pelatihan di Dunia Industri. 

12. Mengadakan hubungan kerja sama dengan dunia industri. 

13. Mengadakan sinkronisasi program di sekolah dengan program di Industri 

14. Merencanakan penilaian, uji profesi di Industri. 

Pada tahun pelajaran 1997 / 1998, SMK (STM) Bhinneka Karya Simo telah 

mengadakan kerja sama dengan beberapa Dunia Industri. Tidak kurang dari 

78 Dunia Industri telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan sekolah. 

Ini terbukti telah terbentuknya Majelis Sekolah sebagai jembatan antara 

sekolah dengan DU / DI. 

b. Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah 

KBM di sekolah dilaksanakan untuk menciptakan kualitas proses pengajaran 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
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g. Siswa tidak dibiarkan dengan belajar sendiri dan dengan cara yang salah 

h. Materi disampaikan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai 

i. Menyediakan buku-buku pegangan, buku paket, modul dsb 

j. Menyediakan kebutuhan praktik baik peralatan maupun bahan 

k. Mengacu pada prinsip belajar tuntas 

l. Menyediakan perangkat administrasi mengajar, meliputi : 

7) Kopetensi Topik 

8) Buku agenda guru mengajar 

9) Buku daftar hadir siswa 

10) Buku Rencana Pembelajaran 

11) Buku Penilaian 

12) Buku Lembar Penilaian 

9. Unit Produksi 

Untuk meningkatkan kemampuan sekaligus kesejahteraan serta meningkatkan 

sumber dana sekolah, SMK (STM) Bhinneka Karya Simo Boyolali telah membentuk 

suatu Unit Produksi. Bidang pekerjaan yang dilaksanakan antara lain adalah : 

f. Bengkel bubut  

g. Bengkel frais 

h. Service kendaraaan bermotor 

i. Konstruksi las 

j. Dll 

Sejak unit produksi ini dibentuk, unit produksi telah menerima order baik dari 

lingkungan sekolah sendiri sebagai penunjang kelengkapan sarana dan prasarana 

SMK Bhinneka Karya Simo, sekolah lain mapun instansi lain, serta dari pedagang 

dan perorangan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1 

( RPP ) 

Bidang Keahlian 

 

 :  

Mesin 

Program Keahlian 

 

 :  

Mekanik Otomotif 

Mata Pelajaran 

 

 :  

Servis Sistem Bahan Bakar 

Kelas/Semester 

 

 :  

10/1 

Topik / Sub Topik 

 

 : 

Sistem Karburator 

Kompetensi / Sub Kompetensi : 1.   

Prinsip Kerja  

2. Venturi 

3. Cara Kerja 

Waktu 
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 : 5x 

45 Menit ( teori) 

 

Beban Tak Langsung 

A.   Tujuan Umum Pembelajaran  

I. Siswa dapat mengetahui prinsip kerja karburator 

II. Siswa dapat memahami venturi 

III. Siswa dapat mengetahui cara kerja komponen-komponennya 

B.  Tujuan Khusus Pembelajaran 

v Siswa dapat mengetahui cara kerja. 

v Siswa dapat menerangkan perbandingn udara. 

v Siswa dapat mengetahui tentang venturi 

v Siswa dapat menjelaskan cara kerja: 

1. Sistem Pelampung 

2. Needle Valve 

3. Air Vent Tube 

4. Sistem Stasioner dan Kecepatan Lambat 

Ø Stasioner 

Ø Trotle valve terbuka sedikit 

Ø Katup solenoid 

Ø Skrup penyetel 

Ø Air bleeder 

C.  Skenario Pembelajaran pada Pembelajaran Teori 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

1 A. Kegiatan awal  

v Pembukaan  

v Guru memberitahukan pokok bahasan dan sub 

pokok bahasan yang akan dipelajari serta 

menjelaskan strategi pembelajaran yang akan 

digunakan  

B. Kegiatan Inti 

 

20’ 
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v Guru mendemonstrasikan materi pelajaran 

dan siswa mendengarkan dan mencatat hal-hal 

penting. 

v Membuka sesion Tanya jawab 

v Menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas 

masing – masing  

v Meminta siswa untuk mendemonstrasikan 

pekerjaannya. 

v Tanya jawab dilakukan oleh siswa itu sendiri 

v Melaksanakan diskusi kelas  

v Mempresentasikan di depan kelas 

C.  Kegiatan Akhir  

v Guru menyampaikan poin – poin utama dari 

materi yang telah dibahas 

v Siswa diarahkan membuat rangkuman tentang 

materi yang telah diterangkan  

v Guru mengingatkan siswa untuk membaca 

materi yang dibahas pada pertemuan 

berikutnya  

30’ 

 

20’ 

45’ 

 

 

60’ 

 

 

15’ 

15’ 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

TOTAL 225’ 

 

D. Metode :  Demonstrasi 

E. Ringkasan Materi 

KARBURATOR 

1. Uraian 

Ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mesin bensin, agar tenaga yang 

dihasilkan dapat tercapai dengan baik. 

1. Tekanan kompresi yang tinggi 

2. Waktu pengapian yang tepat dan percikan bunga api busi yang kuat 

3. Campuran udara dan bahan bakar yang sesuai 

Syarat yang ketiga inilah yang disediakan oleh karburator. 
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2. Campuran Udara dan Bahan Bakar 

Bahan bakar yang dikirim ke dalam silinder untuk mesin harus ada dalam 

kondisi mudah terbakar agar dapat menghasilkan efisiensi tenaga yang 

maksimum. Bensin sedikit sulit terbakar, bila tidak diubah ke dalam bentuk 

gas. Bensin tidak dapat terbakar dengan sendirinya, harus dicampur dengan 

udara dalam perbandingan yang tepat. Untuk mendapatkan campuran udara 

dan bahan bakar yang baik, uap bensin harus bercampur dengan sejumlah 

udara yang tepat. Perbandingan campuran udara dan bahan bakar juga 

mempengaruhi pemakai bahan bakar. 

 

3. Perbandingan Udara dan Bahan Bakar 

Perbandingan udara dan bahan bakar dinyatakan dalam volume atau berat 

dari bagian udara dan bahan bakar. Pada umumnya, perbandingan udara dan 

bahan bakar dinyatakan berdasarkan perbandingan berat udara dengan berat 

bahan bakar. 

Bensisn harus dapat terbakar keseluruhannya di dalam ruang bakar untuk 

menghasilkan tenaga yang besar pada mesin. Perbandingan udara dan bahan 

bakar dalam teorinya adalah 15  : 1, yaitu 15 untuk udara barbanding 1 untuk 

bensin. 

Tetapi pada kenyataannya, mesin menghendaki campuran udara dan 

bahan bakar dalam perbandingan yang berbeda-beda tergantung pada 

temperature, kecepatan mesin, beban, dan kondisi lainnya. 

Pada tabel di bawah ini diperlihatkan perbandingan udara dan bahan 

bakar yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi mesin. 

KONDISI KERJA MESIN Perbandingan Udara 

dan Bahan Bakar 

Saat start temperature 0˚ C Kira-kira 1:1 

Saat start temperature 20˚ C Kira-kira 5:1 

Saat idling Kira-kira 11:1 

Putaran lambat 12-13:1 
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Akseleration Kira-kira 8:1 

Putaran max (beban penuh) 12-13:1 

Putaran sedang ( ekonomi) 16-18:1 

 

4. Prinsip Kerja Karburator 

Dasar kerja pada karburator sama dengan  prinsip pengecatan dengan 

semprotan. Ketika udara ditiup melalui bagian ujung dari pipa penyemprot, 

tekanan di dalam pipa akan turun (rendah). Sehingga cairan dalam tabung 

penyemprot akan terhisap ke dalam pipa dan membentuk partikel-partikel 

kecil saat terdorong oleh udara. Semakin cepat aliran udara yang memotong 

pipa, maka akan semakin rendah pula tekanan di dalam pipa dan semakin 

banyak cairan yang terhisap ke dalam pipa. 

 

 

5. Konstruksi Dasar Karburator 

Gambar di bawah ini memperlihatkan bentuk dasar karburator. Bila torak 

bergerak ke bawah di dalam silinder selama langkah hisap pada mesin, akan 

menyebabkan kevakuman di dalam ruang bakar. Dengan terjadinya vakum 

ini udara masuk ke ruang bakar melalui karburator.  Besarnya udara yang 

masuk ke silinder diatur oleh katup throttle, yang gerakannya diatur oleh 

pedal akselerasi. 

Bertambah cepatnya aliran udara  yang masuk melalui saluran yang 

sempit (disebut venturi), tekanan pada venturi menjadi rendah. Hal ini 

menyebabkan bensin dalam ruang pelampung mengalir ke luar melalui 

saluran utama (main nozzle) ke ruang bakar. 
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Jumlah udara maksimum yang masuk ke karburator terjadi saat mesin 

berputar pada kecepatan tinggi dengan posisi katup throttle terbuka penuh. 

Kecepatan udara yang bergerak melalui venturi bertambah dan memperbesar 

jumlah bensin yang keluar melalui main nozzle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. venturike  

Misal udara melewati dengan kecepatan tetap dalam tabung yang 

dilengkapi dengan venturi seperti diperlahatkan dalam gambar. Karena udara 

yang keluar dari ujung tabung sama pada saat udara masuk ke dalam tabung 

udara yang melalui venturi harus lebih besar kecepatannya dibanding pada 

tempat lainnya, sebab venturi menyempit. Hal ini juga bertujuan agar tekanan 

udara dalam venturi lebih rendah dibandingkan dengan tempat lainnya dalam 

tabung. 

Dalam karburator bahan bakar dasalurkan dari main noozle disebabkan 

tekanan akan lebih rendah (terjadi kevakuman dalam venturi). 
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Pada kenyataannya karburator punya dua atau tiga venturi untuk 

menaikkan kevakuman agar dapat menarik bensin lebih efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cara Kerja Karburator 

Berikut ini akan diterangkan cara kerja karburator double barrel yang 

digunakan pada kendaraan Toyota. Untuk memenuhi kebutuhan kerjanya, 

pada karburator terdapat beberapa sistem, yaitu : 

 

a. Sistem pelampung 

b. Sistem Stationer dan Kecepatan Lambat 

c. Primary High Speed System (Sistem Utama) 

d. Secondary High Speed System 

e. System Tenaga (Power System) 

f. Sistem Percepatan (Acceleration System) 

g. Sistem Cuk (Choke System) 

h. Fast Idle Mechanisme 

i. Thermostatic Valve 

j. Positive Crankcase Ventilation (PCV) System 

k. Deceleration Fuel Cut of System  

 

(a) Sistem Pelampung 
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Akibat mengalirnya udara melalui venturi, maka akan terjadi kevakuman 

pada venturi,  akibatnya bahan bakar dari ruang pelampung akan keluar ke 

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

permukaan bahan bakar dalam ruang pelampung telah berubah, maka jumlah 

bahan bakar yang dikeluarkan nosel akan berubah juga. Untuk alasan tersebut 

di atas, maka permukaan bahan bakar dalam ruang pelampung harus tetap. 

Untuk menjaga agar pemukaan bensin di dalam ruang pelampung selalu 

tetap, maka diperlukan sistem pelampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pengontrolan Permikaan Bahan Bakar (Float Control Level) 

 

Bila bahan bakar dari pompa bahan bakar mengalir melalui needle valve 

dan masuk ke dalam ruang pelampung, maka pelampung akan terangkat ke 

atas needle valve menutup dan menghentikan bahan bakar yang masuk ke 

dalam ruang pelampung. Bila bahan bakar di dalam ruang pelampung 

dipakai, permukaan bahan bakar turun needle valve terbuka, maka bahan 

bakar masuk ke dalam ruang pelampung. 
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2. Needle Valve 

Pada saat bahan bakar di dalam ruang pelampung berubah, pelampung 

naik atau turun gerakan ini dipindahkan ke Needle Valve melalui push pin, 

pegas mencegah Needle Valve terbuka atau menutup oleh gerakan naik turun 

pelampung yang disebabkan gerak dari kendaraan, sekaligus menjaga 

permukaan bahan bakar tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Air Vent Tube 

Jumlah bahan bakar yang disalurkan ditentukan oleh besar tekanan udara 

dalam venturi (A) dan tekanan udara atmosfer di ruang pelampung (B) junlah 

bahan yang disalurkan tergantung pada tekanan udara di air horn (C) takanan 

udara di rung pelampung (B) harus sama tekanan udara di rung pelampung 

dan dipertahankan sama dengan tekanan udara di air horn (C) oleh air vent 

tube. 

               

 

 

 

 

 

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



 

lix 

 

 

(b) Sistem stasioner dan kecepatan lambat 

Jika mesin berputar lambat dan thorttle valve terbuka sedikit maka jumlah 

udara udara yang masuk ke dalam karburator sedikit jadi kevakuman yang 

terjadi dalam venturi kecil.dan bahan bakar tidak di salurkan melalui nozzle 

utama.oleh sebab ini primeri low speed cirkuit dipergunakan untuk 

menyalurkan bahan bakar di bawah throttle valve pada saat mesin berputar. 

 

 

1. Pada saat menin stasioner 

Bila throttle valve ditutup maka vakum yang terjadi ada pada bagian 

throttle valve besar. Hal ini menyebabkan bahan bakar yang bercanpur 

dangan udara  dari air bleeder keluar dari idle port ke intake manifold dan 

masuk ke dalam silinder. 

Skeme aliran bahan bakar dan udara pada saat throttle valve ditutup. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

                                                                                      

Primeri air bleeder no. 1 Primara main jet 

Slow jet Economizer jet Katup solenoid 

Idle port Ruang bakar 

Ruang pelampung 
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                              Bahan bakar 

                                

                             Udara   

] 

2. Bila throttle valve terbuka sedikat 

Bila throttle valve terbuka sedikit dari keadaan idle, maka udara yang 

mengalir bertambah. Hal ini dikarenakan vakum di bawah throttle valve  

berkurang sehingga bahan bakar menjadi kurus. Untuk mencegah hal ini 

maka pada saat throttle valve terbuka sedikit, slow port mengeluarkan bahan 

bakar. 

Cara kerja: 

Bila throttle valve dibuka sedikit dari keadaan idle, bahan bakar akan 

diteruskan ke slow port dan idle port. 

 

 

Skema aliran bahan bakar dan udara pada saat throttle valve   

terbuka sedikit. 

 

 

 

 
Slow jet Economizer jet Katup solenoid 

Primeri air bleeder no. 2 

Ruang pelampung Primara main jet Primeri air bleeder no. 1 
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                                      Bahan bakar 

                                      Udara  

3. Sekerup penyetel campuran idle 

 

                   

 

Agar mesin dapat berputar idle 

dengan bagus maka udara dan bahan 

bakar harus 11:1. perbandingan ini 

ditentukan oleh diameter dalam slow jet. 

Penyetelan perbandingan ditentukan oleh skup penyetel. Penyetelannya 

dengan cara memutar sekrup tersebut. 

Catatan: 

Bila skrup penyetel dikencangkan terlalu keras maka ujung sekrup akan 

rusak sehingga akan sulit untuk manentukan campuran yang bagus, 

akibatnya putaran idle tidak bagus. 

 

Idle port 
 

Ruang bakar 

Primeri air bleeder no. 2 

slow port 
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4. Slow jet 

Jumlah bahan bahan bakar yang di suplai untuk primery low speed 

circuit, dikontrol oleh slow jet kemudian melewatiu sekrup penyetel 

campuran dan masuk kedalam ruang bakar. 

Catatan: 

1. Bila slow jet tidak dikencangkan dengan sempurna maka akan 

terjadi kebocoran di sekitar baut slow jet, hal ini akan 

mengakibatkan perbandingan campuran tidak sesuai dengan yang 

diinginkan. 

2. Diameter dalam slow jet terlalu kecil, misal akibat adanya kotoran, 

hal ini akan menyebabkan putaran mesin menjadi kasar. 

 

5. Air bleeder 

Ada 2 air bleeder. Pada primeri low speed sirkuit  tedapat 2 Air bleeder 

yaitu Air bleeder no 1 (primery bleeder) dan Air bleeder no 2 ( secondary 

bleeder) Air bleeder tersebut digunakan untuk membantu otomisasi bahan 

baker untuk bercampur dengan udara. 

Catatan: 

  Jika 

Air bleeder tersumbat maka akan mengakibatkan campuran gemuk. 

6. Economizer jet 
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Agar diperoleh campuran yang baik antara bahan bakar dan udara dari Air 

bleeder 1 dan 2 kecepatan aliran udara harus ditambah. Untuk menambah 

kecepatan aliran bahan bakar maka digunakan economizer. 

 

7. Katup solenoid 

Mesin berputar terus menerus setelah ignitian switch di potar ke OFF ini 

dinamakan dengan ”DIESELING”. Dieseling di akibatkan karena campuran 

bahan bakar dan udara dibakar oleh panas yang berlebihan dari busi atau dari 

katup gas buang atau karbon deposit di dalam ruang bakar.salah cara untuk 

mencegah adalah menghentikan suplay bahan bakar ke karburator ( adle port 

) atau memperbanyak udara masuk ke intake manifold ( mengurangi 

perbandingan udara dan bahan bakar )  

Pada umumnya sekarang dipakai cara menggunakan katup solenoid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Kerja : 

Bila ignition switch pada 

posisi “OFF” 

Katup solenoid akan menutup saluran bahan bakar yang ke low speed 

circuit. Bila ignition switch pada posisi “ON”, arus mengalir melalui katup 

solenoid, katup terbuka dan akan memungkinkan bahan bakar mengalir ke 

low speed circuit.  

Catatan : 
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Bila katup solenoid tidak membuka, mesin dapat di start tetapi tidak dapat 

berputar/stationer. 

 

(c) Primary High Speed System 

Primary High Speed System berfungsi untuk mensupplay bahan bakar 

pada saat kendaraan berjalan pada kecepatan sedang dan tinggi. Sistem ini 

disebut juga “Main System” (Sistem utama). 

High Speed Circuit direncanakan untuk menyediakan campuran udara 

bahan baker yang ekonomis (16-18 :1) ke mesin selana kondisi normal. 

Untuk mendapatkan out-put yang tinggi disediakan sistem tambahan yaitu 

sistem akselerasi dan sistem power. 

 

 

 

Cara Kerja: 

Pada saat throttle valve primary dibuka maka kecepatan udara yang 

mengalir pada venturi bertambah, sehingga akan terjadi perbedaan 

tekanan pada ujung nozzle dan ruang pelampung di mana tekanan pada 

ujung nozzle lebih rendah dari pada ruang pelampung. Akibatnya bahan 

bakar dalam ruang pelampung mengalir dan sebelum keluar melalui 

nozzle terlebih dahulu dicampur udara dari air bleeder. Setelah keluar dari 
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nozzle campuran tadi diatomisasikan oleh udara dari air horn dan 

akhirnya masuk ke dalam silinder. 

 

Skema aliran bahan bakar dan udara pada primery high speed system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Bahan bakar 

                                      Udara  

 

Bila bensin yang disalurka oleh nozle pada high speed system bertambah, 

jumlah bensin yang disupplay oleh low speed system berkurang. Hubungan 

antara jumlah bensin yang disupplay pada low speed system dan high speed 

system pada saat tidak ada beban pada mesin seperti diperlihatkan pada grafik 

berikut: 

 

 

 

 

Nosel utama 
 

Ruang bakar 
 

Ruang pelampung Primary main jet 
 

Main air bleeder 
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Rohnad Ependi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal – soal  tugas / Evaluasi 

1.   Jelaskan perbandingan udara dan bahan bakar saat mesin berputar! 

2. Jelaskan konstruksi dasar karburator! 

3 Jelaskan tentang sistem pelampung! 

4. Jelaskan tentang katup solenoid! 

5.  Jelaskan apa yang terjadi bila trotle valve terbuka sedikit! 

JAWAB : 

1. Perbandingan udara dan bahan bakar dinyatakan dalam volume atau berat dari 

bagian udara dan bahan bakar. Pada umumnya, perbandingan udara dan bahan 

bakar dinyatakan berdasarkan perbandingan berat udara dengan berat bahan 

bakar. 

Bensin harus dapat terbakar keseluruhannya di dalam ruang bakar untuk 

menghasilkan tenaga yang besar pada mesin. Perbandingan udara dan bahan 

bakar dalam teorinya adalah 15  : 1, yaitu 15 untuk udara barbanding 1 untuk 

bensin. 
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Tetapi pada kenyataannya, mesin menghendaki campuran udara dan bahan bakar 

dalam perbandingan yang berbeda-beda tergantung pada temperatur, kecepatan 

mesin, beban, dan kondisi lainnya. 

Pada tabel di bawah ini diperlihatkan perbandingan udara dan bahan bakar yang 

dibutuhkan sesuai dengan kondisi mesin. 

 

KONDISI KERJA MESIN Perbandingan Udara 

dan Bahan Bakar 

Saat start temperatur 0˚ C Kira-kira 1:1 

Saat start temperatur 20˚ C Kira-kira 5:1 

Saat idling Kira-kira 11:1 

Putaran lambat 12-13:1 

Akseleration Kira-kira 8:1 

Putaran max (beban penuh) 12-13:1 

Putaran sedang ( ekonomi) 16-18:1 

 

2. Bentuk dasar karburator. Bila torak bergerak ke bawah di dalam silinder selama 

langkah hisap pada mesin, akan menyebabkan kevakuman di dalam ruang bakar. 

Dengan terjadinya vakum ini udara masuk ke ruang bakar melalui karburator.  

Besarnya udara yang masuk ke silinder diatur oleh katup throttle, yang 

gerakannya diatur oleh pedal akselerasi. 

Bertambah cepatnya aliran udara  yang masuk melalui saluran yang sempit 

(disebut venturi), tekanan pada venturi menjadi rendah. Hal ini menyebabkan 

bensin dalam ruang pelampung mengalir ke luar melalui saluran utama (main 

nozzle) ke ruang bakar. 

Jumlah udara maksimum yang masuk ke karburator terjadi saat mesin berputar 

pada kecepatan tinggi dengan posisi katup throttle terbuka penuh. Kecepatan 

udara yang bergerak melalui venturi bertambah dan memperbesar jumlah bensin 

yang keluar melalui main nozzle.  
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3. Akibat mengalirnya udara melalui venturi, maka akan terjadi kevakuman pada 

venturi,  akibatnya bahan bakar dari ruang pelampung akan keluar ke venture 

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

bahan bakar dalam ruang pelampung telah berubah, maka jumlah bahan bakar 

yang dikeluarkan nosel akan berubah juga. Untuk alasan tersebut di atas maka 

permukaan bahan bakar dalam ruang pelampung harus tetap. Untuk menjaga agar 

pemukaan bensin di dalam ruang pelampung selalu tetap, maka diperlukan sistem 

pelampung. 
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4.  Mesin berputar terus menerus setelah ignitian switch di potar ke OFF ini  

dinamakan dengan ”DIESELING”. Dieseling di akibatkan karena campuran 

bahan bakar dan udara dibakar oleh panas yang berlebihan dari busi atau dari 

katup gas buang atau karbon deposit di dalam rung bakar.salah cara untuk 

mencegah adalah menghentikan suplay bahan bakar ke karburator ( adle port ) 

atau memperbanyak udara masuk ke intake manifold ( mengurangi perbandingan 

udara dan bahan bakar )  

Pada umumnya sekarang dipakai cara menggunakan katup solenoid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Kerja : 

Bila ignition switch pada posisi “OFF” 

Katup solenoid akan menutup saluran bahan bakar yang ke low speed 

circuit. Bila ignition switch pada posisi “ON”, arus mengalir melalui katup 

solenoid, katup terbuka dan akan memungkinkan bahan bakar mengalir ke 

low speed circuit.  

Catatan : 

Bila katup solenoid tidak membuka, mesin dapat di start tetapi tidak dapat 

berputar/stationer. 

 

5. Bila throttle valve terbuka sedikit dari keadaan idle, maka udara yang mengalir 

bertambah. Hal ini dikarenakan vakum di bawah throttle valve  berkurang 

sehingga bahan bakar menjadi kurus. Untuk mencegah hal ini maka pada saat 

throttle valve terbuka sedikit, slow port mengeluarkan bahan bakar. 

 

Cara kerja: 
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Biula throttle valve dibuka sedikit dari keadaan idle, bahan bakar akan 

diteruskan ke slow port dan idle port. 

 

 

   

 

Skeme aliran bahan bakar dan udara pada saat throttle valve terbuka sedikit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                      Bahan bakar 

                                      Udara  

 

 

Slow jet Economizer jet Katup solenoid 

Idle port Ruang bakar 

Ruang pelampung Primeri main jet 
 

Primeri air bleeder no. 1 

Primeri air bleeder no. 2 

slow port 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2 

( RPP ) 

Bidang Keahlian 

 

 :  

Mesin 

Program Keahlian 

 

 :  

Mekanik Otomotif 

Mata Pelajaran 

 

 :  

Servis Sistem Bahan Bakar 

Kelas/Semester 

 

 :  

10/1 
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Topik / Sub Topik 

 

 : 

Sistem Karburator 

Kompetensi / Sub Kompetensi : 1.    

Primery high speed sistem  

2.    Scondary high speed sistem 

3. Sistem cuk 

Waktu 

 

 

 

 : 3x 

45 Menit ( teori) 

 

Beban Tak Langsung 

A.   Tujuan Umum Pembelajaran  

I. Siswa dapat mengetahui prinsip kerja kerburator 

II. Siswa dapat memahami high speed sistem 

III. Siswa dapat mengetahui cara kerja komponen-komponennya 

B.  Tujuan Khusus Pembelajaran 

v Siswa dapat mengetahui cara kerja. 

v Siswa dapat mengetahui cara kerja karburator pada kecepatan tinggi 

v Siswa dapat menjelaskan cara kerja: 

1. Air Vent Tube 

2. Kecepatan Tinggi 

Ø Primery high speed system 

Ø Scondary high speed system 

Ø Slow jet 

Ø Air bleder 

3. Sistem cuk 

v Siswa dapat mengetahui keselamatan kerja  
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C.  Skenario Pembelajaran pada pembelajaran teori. 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

1 C. Kegiatan awal  

v Pembukaan  

v Guru memberitahukan pokok bahasan dan sub 

pokok bahasan yang akan dipelajari serta 

menjelaskan strategi pembelajaran yang akan 

digunakan  

D. Kegiatan Inti 

v Guru mendemonstrasikan materi pelajaran 

dan siswa mendengarkan dan mencatat hal-hal 

penting 

v Membuka sesion tanya jawab 

v Menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas 

masing – masing  

v Meminta siswa untuk mendemonstrasikan 

pekerjaannya 

v Tanya jawab dilakukan oleh siswa itu sendiri 

v Melaksanakan diskusi kelas  

v Mempresentasikan di depan kelas 

C.  Kegiatan Akhir  

v Guru menyampaikan poin – poin utama dari 

materi yang telah dibahas 

v Siswa diarahkan membuat rangkuman tentang 

materi yang telah diterangkan  

v Guru mengingatkan siswa untuk membaca 

materi yang dibahas pada pertemuan 

berikutnya  

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

25’ 

20’ 

 

 

40’ 

 

 

20’ 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

TOTAL 135’ 
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D. Metode :  Demonstrasi 

E. Ringkasan Materi 

(a) Primary High Speed System 

Primary High Speed System berfungsi untuk mensupplay bahan bakar 

pada saat kendaraan berjalan pada kecepatan sedang dan tinggi. Sistem ini 

disebut juga “Main System” (Sistem utama). 

High Speed Circuit direncanakan untuk menyediakan campuran udara 

bahan bakar yang ekonomis (16-18 :1) ke mesin selama kondisi normal. 

Untuk mendapatkan output yang tinggi disediakan sistem tambahan yaitu 

sistem akselerasi dan sistem power. 

 

 

 

Cara Kerja: 

Pada saat throttle valve primary dibuka maka kecepatan udara yang 

mengalir pada venturi bertambah, sehingga akan terjadi perbedaan 

tekanan pada ujung nosel dan ruang pelampung di mana tekanan pada 

ujung nosel lebih rendah daripada ruang pelampung. Akibatnya bahan 

bakar dalam ruang pelampung mengalir dan sebelum keluar melalui nosel 

terlebih dahulu dicampur udara dari air bleeder. Setelah keluar dari nosel 
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campuran tadi diatomisasikan oleh udara dari air horn dan akhirnya 

masuk ke dalam silinder. 

1. Main Jet 

Main Jet mengontrol jumlah bahan bakar yang disalurkan oleh Primary 

High Speed System. 

Catatan : 

1. Jika main jet tersumbat mesin akan berputar tidak baik/pincang 

dan tidak dapat menghasilkan out-put bila kendaraan berjalan 

pada kecepatan sedang dan tinggi. Hal ini juga akan 

mempengaruhi Primary low speed system sehingga putaran idling 

tidak bagus. 

2. Jika main jet tidak dikeraskan dengan cukup, menyebabkan busi 

kotor dan mesin berputar tidak rata. 

2. Air bleeder 

 

                  

 

Air bleeder berfungsi untuk mengatomisasikan bahan bakar agar mudah 

bercampur sempurna dengan udara, sebelum dikeluarkan melalui nosel. Bila 

tekanan udara pada bagian ujung nosel turun, maka udara dari air bleeder 

akan masuk dan akan mencampur bahan bakar, sehingga bahan baker tersebut 

akan menjadi bergelembung-gelembung. Campuran tersebut kemudian 

disemprotkan dari nosel utama dan selanjutnya dicampur lagi dengan udara 

yang masuk dari air horn.   
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(b) Secondary High Speed System 

Primary High Speed System bekerja pada saat mesin bekerja pada beban 

ringan dan jumlah udara yang masuk sedikit. Tetapi bila supply campuran 

udara bahan bakar ke dalam silinder oleh  Primary High Speed System tidak 

cukup pada beban yang berat atau pada kecepatan tinggi maka Secondary 

High Speed System pada saat ini mulai bekerja. 

Secondary High Speed System disusun sama seperti Primary High Speed 

System, tetapi karena Secondary High Speed System direncanakan untuk 

bekerja bila mesin membutuhkan out-put yang besar maka ukuran (diameter) 

daripada nosel, venturi dan jet dibuat lebih besar daripada yang diberikan 

pada system primary.  

Mekanisme dari system Secondary High Speed bekerja bila mesin 

berputar pada kecepatan tinggi dan di bawah beban berat. Mekanisme ini ada 

dua tipe, yaitu: 

1. Tipe Damper Valve (bobot) 

Pada tipe ini, bobot dihubungkan dengan poros Throttle Valve di atas 

katup seconder HSV=High Speed Valve). Tipe ini bekerja berdasarkan 

kevakuman pada intake manifold. Tipe ini sudah jarang digunakan. 

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



 

lxxviii 

 

Bagian-bagian yang bekerja pada sistem ini adalah seperti yang 

ditunjukkan pada gambar di bawah. 

 

 

Cara Kerja : 

Pada saat Primary Throttle Valve membuka sekitar 55, secondary 

Throttle Valve baru mulai membuka. Akibatnya tekanan di bawah high 

speed Valve menjadi rendah, sehingga udara di atas high speed Valve 

cenderung untuk membuka high speed Valve. Akan tetapi karena pada 

high speed Valve dilengkapi dengan bobot, maka high speed Valve pun 

belum dapat membuka. Apabila pada saat itu putaran mesin ditambah, 

tekanan di bawah  high speed Valve akan semakin rendah dan perbedaan 

tekanan di atas dan di bawah high speed Valve akan semakin besar pula, 

sehingga tekanan udara mampu melawan bobot dan terbukalah high speed 

Valve. Setelah high speed Valve terbuka, selain melalui primary ventury, 

udara juga mengalir melalui secondary small ventury dan bahan bakar 

mengalir ke small ventury melalui secondary main jet, bercampur dengan 

udara dari main air bleeder dan keluar ke main nosel. 
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1. Tipe Vacum Diaphragma 

 

                 

 

Pada tipe ini, untuk membuka secondary throttle valve, maka secondary 

throttle valve dihubungkan dengan diaphragma dan diaphragma mengambil 

kevakuman dari venturi. 

 

 

 

 

 

 

Cara Kerja Vagum 

Diaphragma 
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Bila mesin berputar pada putaran rendah, vacum yang dihasilkan oleh 

vacuum bleeder pada primary masih lemah, sehingga vakum di dalam rumah 

diaphragma juga masih lemah, dan secondary throttle valve belum bisa 

membuka. Bila secondary throttle valve terbuka, vacuum yang timbul pada 

rumah diaphragma menjadi kuat dan secondary throttle valve membuka 

semakin besar. Hal ini menyebabkan udara mengalir ke secondary ventury 

dan bahan bakar keluar dari secondary nozzle. 

Catatan : 

Bila gasket diaphragma rusak, vakum yang cukup kuat untuk 

membuka secondary throttle valve tidak dihasilkan di dalam rumah 

diaphragma, maka tenaga mesin akan turun.  

(c) Sistem Tenaga (Power System) 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Primary high speed system mempunyai perencanaan untuk penakaian 

bahan bakar yang ekonomis, jika masin harus mengeluarkan tenaga yang 

besar, maka harus ada tambahan bahan baker ke Primary high speed system. 

Tambahan bahan bakar disupplay oleh power system (sistem tenaga) sehingga 

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

valve hanya terbuka sedikit (pada bagian ringan) kevakuman pada intake 

manifold besar, sehingga power piston akan terhisap pada posisi atas. Hal ini 

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

power valve tertutup. 
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Tetapi bila primary throttle valve dibuka agak lebar (pada kecepatan 

tinggi atau jalan menanjak) maka kevakuman pada intake manifold berkurang 

dan power piston terdorong ke bawah oleh oleh power valve spring (A) 

sehingga power valve terbuka. Bila hal ini terjadi, bahan bakar akan disupply 

dari power jet dan primary main jet ke sistem kecepatan tinggi sehingga 

campuran menjadi kaya. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Bahan bakar 

                                      Udara  

Catatan : 

Jika power valve tidak menutup dengan baik maka campuran udara 

dan bahan bakar yang disalurkan pada system primary high speed 

Nosel utama 
 

Ruang bakar 
 

Ruang pelampung power jet 
 

main jet 
 

Main Jet Bleeder 
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akan terlalu kaya dan mengakibatkan pemakaian bahan bakar boros. 

Jika terdapat kebocoran vakum di sekitar rumah power piston atau 

jika saluran vakum bocor/rusak maka power piston selalu turun 

sehingga mengakibatkan power valve selalu terbuka dan campuran 

udara bahan bakar yang disalurkan ke system primary high speed 

terlalu kaya. Hal ini akan menyebabkan akselerasi tidak baik dan 

tenaga kurang.Jika power piston macet pada posisi di atas, maka 

power valve tidak akan membuka, sehimgga power system tidak 

bekerja. Hal ini akan menyebabkan akselerasi tidak baik dan tenaga 

akan kurang. Jika power jet rusak/tersumbat, bahan bakar tidak akan 

disalurkan ke system primary high speed, walaupun power valve 

terbuka. Hal ini akan menyebabkan akselerasi tidak baik dan tenaga 

kurang. 

(d) Sistem Percepatan  

Pada saat pedal gas diinjak secara tiba-tiba, throttle valve pun akan 

membuka secara tiba-tiba pula, sehingga aliran udara menjadi lebih cepat. 

Akan tetapi karena bahan bakar lebih berat dari udara maka bahan bakar akan 

datang terlambat sehingga campuran menjadi terlalu kurus, padahal pada saat 

ini dibutuhkan campuran yang kaya. Untuk itu pada karburator dilengkapi 

dengan sistem percepatan. 

 

 

Cara kerja: 

Pada saat pedal gas diinjak secara tiba-tiba plunger pump bergerak 

turun menekan bahan bakar yang ada pada ruangan di bawah plunger 

pump. Akibatnya bahan bakar akan mendorong steel ball out-let dan 
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discharge neight kemudian bahan bakar keluar ke primary ventury 

melalui pump jet. 

Setelah melakukan penekanan tersebut, plunger pump kembali ke 

posisi semula dengan adanya pegas yang ada di bawah plunger 

sehingga bahan bakar dari ruang pelampung terhisap melalui steel ball 

inlot dan sistem percepatan siap untuk dipakai. 

(e) Sistem Cuk 

Pada saat mesin dingin, bahan bakar tidak akan menguap dengan baik dan 

sebagian campuran udara bahan bakar yang mengalir akan mengembun di 

dinding intake manifold karena intake manifold dalam keadaan dingin. Dan 

ini akan mengakibatkan campuran udara bahan bakar menjadi kurus sehingga 

mesin sukar hidup. Sistem cuk membuat campuran udara bahan bakar kaya 

(1:1) yang disalurkan ke dalam silinder bila mesin masih dingin. Sistem Cuk 

yang dipakai pada karburator ada 2 tipe, yaitu tipe manual dan tipe otomatik. 

a) Tipe Manual (Manual Choke Type) 

Pada manual Choke, untuk membuka dan menutup katup cuk, 

diperginakan mekanisme linkage yang dihubungkan ke ruang pengemudi. 

Jadi bila pengemudi akan membuka dan menutup katup cuk cukup 

menarik atau menekan tombol cuk yang ada pada instrument panel. 

b) Automatic Choke  

Pada automatic choke, katup cuk membuka dan menutup secara otomatis 

tergantung dari temperature mesin dan temperature ruang mesin. Pada 

saat sekarang automatic choke ada 2 macam, yaitu sistem pemanas dari 

exhaust dan electric system. Marilah kita bahas dua sistem cuk tersebut. 

System pemanas exhaust 
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Cara Kerja: 

Perhatikan gambar di atas, pada saat mesin dingin, coil spring 

mengembang dan menggerakkan vacuum piston (5) ke atas sehingga 

katup cuk tertutup. Dikarenakan ruang di bawah vacuum piston 

dihubungkan dengan intake manifold maka vacuum piston cenderung 

unruk bergerak ke bawah pada saat mesin hidup. Akan tetapi vacuum 

piston belum dapat bergerak karena masih ditahan oleh coilspring 

yang masih mengembang. Sementara itu coilspring dipanasi dengan 

udara dari air cleaner yang mengalir ke coil housing (4) melalui pipa 

pemanas (2) yang terdapat di dalam exhaust manifold (3). Setelah 

panas, coil sprimg mengkerut dan vacuum piston dapat bergerak ke 

bawah sehingga katup cuk pun terbuka. Katup cuk tertutup pada 

temperatur 25°C. 

System electric 

                   

Cara Kerja: 

       Pada saat mesin di start 
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Katup cuk akan tertutup rapat pada saat temperatur mencapai sekitar 

25°C oleh pegas Thermostatic. Bila mesin dihidupkan dalam keadaan 

katup cuk tertutup, maka akan terjadi kevakuman di bawah katup cuk. 

Hal ini akan menyebabkan bahan bakar disalurkan oleh primary low 

dan high speed system dan  menyebabkan campuran menjadi kaya. 

        Setelah distart 

Bila mesin distart, pada terminal “L” timbul arus dan voltage 

regulator, arus tersebut akan mengalir ke choke relay, sehingga choke 

relay menjadi “ON”. Akibatnya arus dari nignition switch mengalir 

melewati choke relay menuju ke massa electric heat coil. Bila electric 

heat coil membara/panas maka bemetal element akan mengembang 

dan akan membuka ghoke valve.PTC berfungsi untuk mencegah arus 

yang berlebihan yang mengalir dari electric heat coil bila katup cuk 

telah terbuka (temperatur di dalam rumah pegas telah mencapai 

100°C) 

Catatan: 

1. PTC thermistor = Positive Tenperature Coeffisier) Thermistor 

Sifat dari PTC adalah bila temperatur naik maka harga tahanannya 

naik. 

2. Jika katup cuk tetap tertutup setelah mesin dipanaskan, campuran 

akan kaya, hal ini akan menyebabkan putaran mesin kasar. Pada 

kondisi ini pemakaian bahan bakar boros. 

 

(f) Fast Idle Mechanism 

 Untuk menghidupkan mesin pada saat temperatur rendah, sangat 

diperlukan campuran yang kaya, akan tetapi untuk mrndapatkan putaran 

idling yang baik pada saat temperatur rendah maka putaran idling perlu 

dinaikkan. Untuk ini  fast idle mechanism dilengkapkan untuk menaikkan 

putaran idling pada temperatur rendah dan katup cuk masih tertutup, dengan 

membuka sedikit throttle valve. 

Bila mesin dihidupkan pada temperatur rendah serta katup cuk tertutup 

dan tiba-tiba pedal gas ditekan dan kemudian dilepas maka pada saat yang 
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sama fast idle cam yang dihubungkan dengan katup cuk oleh iod (batang 

penghubung) akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian 

sejak fast idle cam follower yang bergerak bersama-sama dengan throttle 

valve akan bersinggungan dengan fast idle cam (seperti ditunjukkan dalam 

gambar) dan throttle valve terbuka sedikit. 

 

 

(g) Thermostatic Valve 

 

                    

           

Bila kendaraan berjalan pada jalan yang macet dan cuaca panas, ruang 

mesin akan menjadi relative panas . Akibatnya bahan bakar di dalam 

karburator mudah sekali menguap dan mungkin meluap ke ventury campuran 

menjadi terlalu kaya yang menyebabkan mesin mati, idling kasar dan susah di 

start. Untuk mencegah keadaan di atas, pada karburator dilengkapi dengan 
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thermostatic valve. Valve yang dilengkapi dengan bametal ini akan mulai 

membuka bila temperatur pada ruang mesin mencapai 60°C dan membuka 

penuh pada temperatur 75°C. 

Bila valve membuka, udara luar mengalir langsung ke intake manifold 

untuk memperkurus campuran yang terlalu kaya sehingga campuran yang 

masuk ke dalam silinder menjadi normal dan mesin pun berputar dengan 

normal.             
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Soal – soal  tugas / Evaluasi 

1.  Jelaskan tentang primary speed system! 

2.  jelaskan scondary speed system! 

3.  Jelaskan vakum diafrakma! 

4.  Jelaskan tentang power system! 

5.  Jelaskan tentang system cuk! 

 

JAWAB : 

1.   Primary High Speed System 

 

Primary High Speed System berfungsi untuk mensupplay bahan bakar pada saat 

kendaraan berjalan pada kecepatan sedang dan tinggi. Sistem ini disebut juga 

“Main System” (Sistem utama). 

High Speed Circuit direncanakan untuk menyediakan campuran udara bahan 

bakar yang ekonomis (16-18 :1) ke mesin selama kondisi normal. Untuk 

mendapatkan output yang tinggi disediakan sistem tambahan yaitu sistem 

akselerasi dan sistem power. 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Kerja: 

Pada saat throttle valve primary dibuka maka kecepatan udara yang mengalir 

pada venturi bertambah, sehingga akan terjadi perbedaan tekanan pada ujung 
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nosel dan ruang pelampung di mana tekanan pada ujung nosel lebih rendah 

daripada ruang pelampung. Akibatnya bahan bakar dalam ruang pelampung 

mengalir dan sebelum keluar melalui nosel terlebih dahulu dicampur udara dari 

air bleeder. Setelah keluar dari nosel campuran tadi diatomisasikan oleh udara 

dari air horn dan akhirnya masuk ke dalam silinder. 

Skema aliran bahan bakar dan udara pada primery high speed system 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Bahan bakar 

                                      Udara  

 

2.   Secondary High Speed System 

Primary High Speed System bekerja pada saat mesin bekerja pada beban ringan 

dan jumlah udara yang masuk sedikit. Tetapi bila supply campuran udara bahan 

bakar ke dalam silinder oleh  Primary High Speed System tidak cukup pada 

beban yang berat atau pada kecepatan tinggi maka Secondary High Speed System 

pada saat ini mulai bekerja. 

Secondary High Speed System disusun sama seperti Primary High Speed System, 

tetapi karena Secondary High Speed System direncanakan untuk bekerja bila 

mesin membutuhkan out-put yang besar maka ukuran (diameter) daripada nosel, 

venture dan jet dibuat lebih besar daripada yang diberikan pada primary system. 

Mekanisme dari Secondary High Speed system bekerja bila mesin berputar pada 

kecepatan tinggi dan di bawah beban berat 

3.  Vakum diafragma 

Nosel utama 
 

Ruang bakar 
 

Ruang pelampung Primary main jet 
 

Main air bleeder 
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Pada tipe ini, untuk membuka secondary throttle valve, maka secondary 

throttle valve dihubungkan dengan diaphragma dan diaphragma mengambil 

kevakuman dari venturi. 

 

 

 

 

 

 

Cara Kerja Vacum Diaphragma 

Bila mesin berputar pada putaran rendah, vacum yang dihasilkan oleh 

vacum bleeder pada primary masih lemah, sehingga vacum di dalam rumah 

diaphragma juga masih lemah, dan secondary throttle valve belum bisa 

membuka. Bila secondary throttle valve terbuka, vacum yang timbul pada 

rumah diaphragma menjadi kuat dan secondary throttle valve membuka 

semakin besar. Hal ini menyebabkan udara mengalir ke secondary ventury 

dan bahan bakar keluar dari secondary nozzle. 

Catatan : 

Bila gasket diaphragma rusak, vakum yang cukup kuat untuk 

membuka secondary throttle valve tidak dihasilkan di dalam rumah 

diaphragma, maka tenaga mesin akan turun.  

4.   Sistem Tenaga (Power System) 
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Primary high speed system mempunyai perencanaan untuk penakaian 

bahan bakar yang ekonomis, jika masin harus mengeluarkan tenaga yang 

besar, maka harus ada tambahan bahan bakar ke Primary high speed system. 

Tambahan bahan baker disupplay oleh power system (system tenaga) 

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

throttle valve hanya terbuka sedikit (pada bagian ringan) kevakuman pada 

intake manifold besar, sehingga power piston akan terhisap pada posisi atas. 

Hal ini akan menyebabkan power valve spring (B) menahan power valve, 

sehingga power valve tertutup. 

Tetapi bila primary throttle valve dibuka agak lebar (pada kecepatan 

tinggi atau jalan menanjak) maka kevakuman pada intake manifold berkurang 

dan power piston terdorong ke bawah oleh power valve spring (A) sehingga 

power valve terbuka. Bila hal ini terjadi, bahan bakar akan disupply dari 

power jet dan primary main jet ke sistem kecepatan tinggi sehingga campuran 

menjadi kaya. 

 

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

 

 

 

 

 

 Ruang pelampung power jet 
 

main jet 
 

Main Jet Bleeder 
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                                      Bahan bakar 

                                      Udara  

Catatan : 

Jika power valve tidak menutup dengan baik maka campuran udara 

dan bahan bakar yang disalurkan pada primary high speed system 

akan terlalu kaya dan mengakibatkan pemakaian bahan bakar boros. 

Jika terdapat kebocoran vakum di sekitar rumah power piston atau 

jika saluran vakum bocor/rusak maka power piston selalu turun 

sehingga mengakibatkan power valve selalu terbuka dan campuran 

udara bahan bakar yang disalurkan ke primary high speed system 

terlalu kaya. Hal ini akan menyrbabkan akselerasi tidak baik dan 

tenaga kurang. 

Jika power piston macet pada posisi di atas maka power valve tidak 

akan membuka, sehimgga power system tidak bekerja. Hal ini akan 

menyebabkan akselerasi tidak baik dan tenaga akan kurang. 

Jika power jet rusak/tersumbat, bahan baker tidak akan disalurkan ke 

system primary high speed, walaupun power valve terbuka. Hal ini 

akan menyebabkan akselerasi tidak baik dan tenaga kurang. 

 

5.  Sistem cuk sangat berguna Pada saat mesin dingin, bahan bakar tidak akan 

menguap dengan baik dan sebagian campuran udara bahan bakar yang mengalir 

akan mengembun di dinding intake manifold karena intake manifold dalam 

keadaan dingin. Dan ini akan mengakibatkan campuran udara bahan bakar 

menjadi kurus sehingga mesin sukar hidup. Sistem Cuk membuat campuran 

udara bahan bakar kaya (1:1) yang disalurkan ke dalam silinder bila mesin masih 

dingin. Sistem Cuk yang dipakai pada karburator ada 2 tipe, yaitu tipe manual 

dan tipe otomatik. 

a) Tipe Manual (Manual Choke Type) 

Nosel utama 
 

Ruang bakar 
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Pada manual Choke, untuk membuka dan menutup katup cuk, 

diperginakan mekanisme linkage yang dihubungkan ke ruang pengemudi. 

Jadi bila pengemudi akan membuka dan menutup katup cuk cukup 

menarik atau menekan tombol cuk yang ada pada instrument panel. 

b) Automatic Choke  

Pada automatic choke, katup cuk membuka dan menutup secara otomatis 

tergantung dari temperatur mesin dan temperatur ruang mesin. Pada saat 

sekarang automatic choke ada 2 macam, yaitu system pemanas dari 

exhaust dan electric system. Marilah kita bahas dua sistem cuk tersebut. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1 

( RPP ) 

Bidang Keahlian 

 

 :  

Mesin 

Program Keahlian 

 

 :  

Mekanik Otomotif 

Mata Pelajaran 

 

 :  

Servis Sistem Bahan Bakar 

Kelas/Semester 

 

 :  

10/1 

Topik / Sub Topik 

 

 : 

Sistem Karburator 

Kompetensi / Sub Kompetensi : 1.   

Prinsip Kerja  

4. Venturi 

5. Cara Kerja 

Waktu 
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 : 5x 

45 Menit ( teori) 

 

Beban Tak Langsung 

A.   Tujuan Umum Pembelajaran  

IV. Siswa dapat mengetahui prinsip kerja kerburator 

V. Siswa dapat memahami venturi 

VI. Siswa dapat mengetahui cara kerja komponen-komponennya 

B.  Tujuan Khusus Pembelajaran 

v Siswa dapat menerangkan dengan media nyata cara kerja. 

v Siswa dapat menerangkan perbandingn udara. 

v Siswa dapat menjelaskan tentang venturi 

v Siswa dapat menjelaskan cara kerja dan memperbaiki: 

6. Sistem Pelampung 

7. Needle Valve 

8. Air Vent Tube 

9. Sistem Stasioner Dan Kecepatan Lambat 

Ø Stasioner 

Ø Trotle valve terbuka sedikit 

Ø Katup solenoid 

Ø Skrup penyetel 

Ø Air bleeder 

C.  Skenario Pembelajaran pada pembelajaran teori. 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

1 E. Kegiatan awal  

v Pembukaan  

v Persiapan 

v Guru memberitahukan pokok bahasan dan sub 

pokok bahasan yang akan dipelajari serta 

menjelaskan strategi pembelajaran yang akan 

digunakan  

 

20’ 
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F. Kegiatan Inti 

v Guru mendemonstrasikan materi pelajaran 

dan siswa mendengarkan langkah-kangkah 

pemeriksaan 

v Melakukan praktek 

v Menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas 

masing – masing  

v Meminta siswa untuk mendemonstrasikan 

pekerjaannya. 

v Tanya jawab dilakukan oleh siswa itu sendiri 

v Melaksanakan diskusi kelas  

C.  Kegiatan Akhir  

v Guru menyampaikan poin – poin utama dari 

materi yang telah dibahas 

v Siswa diarahkan membuat rangkuman tentang 

matari yang telah diterangkan  

v Guru mengingatkan siswa untuk membaca 

materi yang dibahas pada pertemuan 

berikutnya  

 

 

25’ 

 

100’ 

20’ 

 

 

45’ 

 

 

 

10’ 

 

 

 

5’ 

 

 

 

TOTAL 225’ 

 

D. Metode :  Pratek dan Demonstrasi 

E. Materi 

 

 SES

UAI DENGAN MATERI TEORI 

 

F. EVALUASI 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2 

( RPP ) 

Bidang Keahlian 

 

 :  

Mesin 

Program Keahlian 

 

 :  

Mekanik Otomotif 

Mata Pelajaran 

 

 :  

Servis Sistem Bahan Bakar 

Kelas/Semester 

 

 :  

10/1 

Topik / Sub Topik 

 

 : 

Sistem Karburator 

Kompetensi / Sub Kompetensi : 1.    

Primery high speed sistem  

2.    Scondary high speed sistem 

3.  Sistem cuk 

Waktu 
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 : 5x 

45 Menit ( teori) 

 

Beban Tak Langsung 

A.   Tujuan Umum Pembelajaran  

IV. Siswa dapat mengetahui prinsip kerja kerburator 

V. Siswa dapat memahami high speed system 

VI. Siswa dapat mengetahui cara kerja komponen-komponennya 

B.  Tujuan Khusus Pembelajaran 

v Siswa dapat mengetahui cara kerja secara umum. 

v Siswa dapat mengetahui cara kerja karburator pada kecepatan tinggi 

v Siswa dapat menjelaskan cara kerja: 

4. Air Vent Tube 

5. Kecepatan Tinggi 

Ø Primery high speed system 

Ø Scondary high speed system 

Ø Slow jet 

Ø Air bleder 

6. Sistem cuk 

v Siswa dapat mengetahui keselamatan kerja  

 

C.  Skenario Pembelajaran pada pembelajaran teori. 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

1 A. Kegiatan awal  

v Pembukaan  

v Persiapan 

v Guru memberitahukan pokok bahasan dan sub 

pokok bahasan yang akan dipelajari serta 

menjelaskan strategi pembelajaran yang akan 

 

20’ 
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digunakan  

B. Kegiatan Inti 

v Guru mendemonstrasikan materi pelajaran 

dan siswa mendengarkan langkah-kangkah 

pemeriksaan 

v Melakukan praktek 

v Menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas 

masing – masing  

v Meminta siswa untuk mendemonstrasikan 

pekerjaannya. 

v Tanya jawab dilakukan oleh siswa itu sendiri 

v Melaksanakan diskusi kelas  

C.  Kegiatan Akhir  

v Guru menyampaikan poin – poin utama dari 

materi yang telah dibahas 

v Siswa diarahkan membuat rangkuman tentang 

matari yang telah diterangkan  

v Guru mengingatkan siswa untuk membaca 

materi yang dibahas pada pertemuan 

berikutnya  

 

 

 

25’ 

 

100’ 

20’ 

 

 

45’ 

 

 

 

10’ 

 

 

 

5’ 

 

 

 

TOTAL 225’ 

 

D. Metode :  Pratek dan Demonstrasi 

E. Materi 

 

 SES

UAI DENGAN MATERI TEORI 

 

F. EVALUASI 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1 

( RPP ) 

Bidang Keahlian 

 

 :  

Mesin 

Program Keahlian 

 

 :  

Mekanik Otomotif 

Mata Pelajaran 

 

 :  

Servis Sistem Bahan Bakar 

Kelas/Semester 

 

 :  

10/1 

Topik / Sub Topik 

 

 : 

Sistem Karburator 

Kompetensi / Sub Kompetensi : 1.   

Prinsip Kerja  

6. Venturi 

7. Cara Kerja 

Waktu 
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 : 5x 

45 Menit ( teori) 

 

Beban Tak Langsung 

A.   Tujuan Umum Pembelajaran  

VII. Siswa dapat mengetahui prinsip kerja kerburator 

VIII. Siswa dapat memahami fenturi 

IX. Siswa dapat mengetahui cara kerja komponen-komponennya 

B.  Tujuan Khusus Pembelajaran 

v Siswa dapat mengetahui cara kerja. 

v Siswa dapat menerangkan perbandingn udara. 

v Siswa dapat mengetahui tentang venturi 

v Siswa dapat menjelaskan cara kerja: 

10. Sistem Pelampung 

11. Needle Valve 

12. Air Vent Tube 

13. Sistem Stasioner Dan Kecepatan Lambat 

Ø Stasioner 

Ø Trotle valve terbuka sedikit 

Ø Katup solenoid 

Ø Skup penyetel 

Ø Air bleeder 

C.  Skenario Pembelajaran pada pembelajaran teori. 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

1 G. Kegiatan awal  

v Pembukaan  

v Guru memberitahukan pokok bahasan dan sub 

pokok bahasan yang akan dipelajari serta 

menjelaskan strategi pembelajaran yang akan 

digunakan  

H. Kegiatan Inti 

 

20’ 
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v Geru mendemonstrasikan materi pelajaran dan 

siswa mendemgarkan dan mencatat hal-hal 

penting. 

v Membuka sesion Tanya jawab 

v Menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas 

masing – masing  

v Meminta siswa untuk mendemonstrasikan 

pekerjaannya. 

v Tanya jawab dilakukan oleh siswa itu sendiri 

v Melaksanakan diskusi kelas  

v Mempresentasikan didepan kelas 

C.  Kegiatan Akhir  

v Guru menyampaikan poin – poin utama dari 

materi yang telah dibahas 

v Siswa diarahkan membuat rangkuman tentang 

mataeri yang telah diterangkan  

v Guru mengingatkan siswa untuk membaca 

materi yang dibahas pada pertemuan 

berikutnya  

30’ 

 

20’ 

45’ 

 

 

60’ 

 

 

15’ 

15’ 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

TOTAL 225’ 

 

D. Metode :  Deminstrasi 

E. Ringkasan Materi 

KARBURATOR 

8. Uraian 

Ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mesin bensin, agar tenaga yang 

dihasilkan dapat tercapai dengan baik. 

4. Tekanan kompresi yang tinggi 

5. Waktu pengapian yang tepat dan percikan bunga api busi yang kuat 

6. Campuran udara dan bahan bakar yang sesuai 

Syarat yang ke 3 inilah yang disediakan oleh karburator. 
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9. Campuran Udara dan Bahan Bakar 

Bahan bakar yang dikirim ke dalam silinder untuk mesin harus ada dalam 

kondisi mudah terbakar agar dapat menghasilkan efisiensi tenaga yang 

maksimum. Bensin sedikit sulit terbakar, bila tidak dirubah ke dalam bentuk 

gas. Bensin tidak dapat terbakar dengan sendirinya, harus dicampur dengan 

udara dalam perbandingan yang tepat. Untuk mendapatkan campuran udara 

dan bahan bakar yang baik, uap bensin harus bercampur dengan sejumlah 

udara yang tepat. Perbandingan campuran udara dan bahan bakarjuga 

mempengaruhi pemakai bahan bakar. 

 

10. Perbandingan Udara dan Bahan Bakar 

Perbandingan udara dan bahan bakar dinyatakan dalam volume atau berat 

dari bagian udara dan bahan bakar. Pada umumnya, perbandingan udara dan 

bahan bakar dinyatakan berdasarkan perbandingan berat udara dengan berat 

bahan bakar. 

Bensisn harus dapat terbakar keseluruhannya di dalam ruang bakar untuk 

menghasilkan tenaga yang besar pada mesin. Perbandingan udara dan bahan 

bakar dalam teorinya adalah 15  : 1, yaitu 15 untuk udara barbanding 1 untuk 

bensin. 

Tetapi pada kenyataannya, mesin menghendaki campuran udara dan 

bahan bakar dalam perbandingan yang berbeda-beda tergantung pada 

temperature, kecepatan mesin, beban, dan kondisi lainnya. 

Pada tabel di bawah ini diperlihatkan perbandingan udara dan bahan 

bakar yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi mesin. 

KONDISI KERJA MESIN Perbandingan Udara 

dan Bahan Bakar  

Saat start temperature 0˚ C Kira-kira 1:1 

Saat start temperature 20˚ C Kira-kira5:1 

Saat idling Kira-kira11:1 

Putaran lambat 12-13:1 
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Akseleration Kira-kira 8:1 

Putaran max (beban penuh) 12-13:1 

Putaran sedang ( ekonomi) 16-18:1 

 

11. Prinsip Kerja Karburator 

Dasar kerja pada karburator sama dengan  prinsip pengecatan dengan 

semprotan.Ketika udara ditiup melalui bagian ujung dari pipa penyemprot, 

tekanan di dalam pipa akan turun (rendah). Sehingga cairan dalam tabung 

penyemprot akan terhisap ke dalam pipa dan membentuk partikel-partikel 

kecil saat terdorong oleh udara. Semakin cepat aliran udara yang memotong 

pipa, maka akan semakin rendah pula tekanan di dalam pipa dan semakin 

banyak cairan yang terhisap ke dalam pipa. 

 

 

12. Konstruksi Dasar Karburator 

Gambar di bawah ini memperlihatkan bentuk dasar karburator. Bila torak 

bergerak ke bawah di dalam silinder selama langkah hisap pada mesin, akan 

menyebabkan kevakuman di dalam ruang bakar. Dengan terjadinya vakum 

ini udara masuk ke ruang bakar melalui karburator.  Besarnya udara yang 

masuk ke silinder diatur oleh katup throttle, yang gerakannya diatur oleh 

pedal akselerasi. 

Bertambah cepatnya aliran udara  yang masuk melalui saluran yang 

sempit (disebut venturi), tekanan pada venturi menjadi rendah. Hal ini 

menyebabkan bensin dalam ruang pelampung mengalir ke luar melalui 

saluran utama (main nozzle) ke ruang bakar. 
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Jumlah udara maksimum yang masuk ke karburator terjadi saat mesin 

berputar pada kecepatan tinggi dengan posisi katup throttle terbuka penuh. 

Kecepatan udara yang bergerak melalui venturi bertambah dan memperbesar 

jumlah bensin yang keluar melalui main nozzle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. venturike  

Misal udara melewati dengan kecepatan tetap dalam tabung yang 

dilengkapi dengan venturi seperti di perlahatkan dalam gambar. Karena udara 

yang keluar dari ujung tabung sama pada saat udara masuk ke dakan tabung 

udara yang melalui venturi harus lebih besar kecepatannya dibanding pada 

tempat lainnya, sebab venturi menyempit. Hal ini juga bertujuam agar 

tekanan udara dalam venturi lebih rendah dibandingkan dengan tempat 

lainnya dalam tabung 

Dalam karburator bahan bakar dasalurkan dari main noozle disebabkan 

tekanan akan lebih rendah (terjadi kevakuman dalam venturi. 
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Pada kenyataannya karburator punya dua atau tiga vebturi untuk 

menaikkan kevakuman agar dapat menarik bensin lebuh efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Cara Kerja Karburator 

Berikut ini akan diterangkan cara kerja karburator double barrel yang 

digunakan pada kendaraan Toyota. Untuk memenuhi kebutuhan kerjanya, 

pada kerburator terdpat beberapa system, yaitu : 

l. Sistem pelampung 

m. Sistem Stationer dan Kecepatan Lambat 

n. Primary High Speed System (Sistem Utama) 

o. Secondary High Speed System 

p. System Tenaga (Power System) 

q. Sistem Percepatan (Acceleration System) 

r. Sistem Cuk (Choke System) 

s. Fast Idle Mechanisme 

t. Thermostatic Valve 

u. Positive Crankcase Ventilation (PCV) System 

v. Deceleration Fuel Cut of System  

 

(d) Sistem Pelampung 
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Akibat mengalirnya udara melalui venturi, maka akan terjadi kevakuman 

pada venturi,  akibatnya bahan bakar dari ruang pelampung akan keluar ke 

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

permukaan bahan bakar dalam ruang pelampung telah berubah, maka jumlah 

bahan bakar yang dikeluarkan nosel akan berubah juga. Untuk alasan tersebut 

di atas maka permukaan bahan bakar dalam ruang pelampung harus tetap. 

Untuk menjaga agar pemukaan bensin di dalam ruang pelampung selalu 

tetap, maka diperlukan sistem pelampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengontrolan Permikaan Bahan Bakar (Float Control Level) 

 

bila bahan bakar dari pompa bahan bakar mengalir melalui needle valve 

dan masuk ke dalam ruang pelampung, maka pelampung akan terangkat ke 

atas needle valve menutup dan menghentikan bahan bakar yang masuk ke 

dalam ruang pelampung. Bila bahan bakar di dalam ruang pelampung 

dipakai, permukaan bahan bakar turun needle valve terbuka maka bahan 

bakar masuk ke dalam ruang pelampung. 
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2. Needle Valve 

Pada saat bahan bakar di dalam ruang pelampung berubah, pelampung 

naik atau turun gerakan ini dipindahkan ke Needle Valve melalui push pin, 

pegas mencegah Needle Valve terbuka atau menutup oleh gerakan naik turun 

pelampung yang disebabkan gerak dari kendaraan, sekaligus menjaga 

permukaan bahan bakar tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Air Vent Tube 

Jumlah bahan bakar yang disalurkan ditantukan oleh besar tekanan udara 

dalam venturi (A) dan tekanan udara atnosfer di ruang pelampung (B) junlah 

bahan yang disalurkan tergantung pada tekanan udara di air hirn (C) takanan 

udara di rung pelampung (B) harus sama tekanan udara di rung pelampung 

dan dipertahankan sama dengan tekanan udara di air horn (C) oleh air vent 

tube. 
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(e) Sistem stsioner dan kecepatan lambat 

Jika mesin berputar lambat dan thorttle valve terbuka sedikit maka jumlah 

udara udara yang masuk ke dalam karburator sedikit jadi kevakuman yang 

terjadi dalam venturi kecil.dan bahan bakar tidak di salurkan melalui nozle 

utama.oleh sebab ini primeri low speed cirkuitdipergunakan untuk 

menyalurkan bahan bakar di bawah throttle valve pada saat mesin berputar. 

 

 

8. Pada saat menin stasioner 

Bila throttle valve ditutup maka vakum yang terjadi ada pada bagian 

throttle valve besar. Hal ini menyebabkan bahan bakar yang bercanpur 

dangan udara  dari air bleeder keluar dari idle port ke inteke manifold dan 

masuk kedalam silinder. 

Skeme aliran bahan bakar dan udara pada saat throttle valve ditutup. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

                                                                                      

Primeri air bleeder no. 1 Primara main jet 

Slow jet Economizer jet Katup solenoid 

Idle port Ruang bakar 

Ruang pelampung 
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                              Bahan bakar 

                                

                             Udara   

] 

9. Bila throttle valve terbuka sedikat 

bila throttle valve terbuka sedikit dari keadaan idle, maka udara yang 

mengalir bertambah. Hal ini dikarenakan vakum dibawah throttle valve  

berkurang sehingga bahan bakar menjadi kurus. Untuk mencegah hal ini 

maka pada saat throttle valve terbuka sedikit, slow port mengeluarkan bahan 

bakar. 

Cara kerja: 

Biula throttle valve dibuka sedikit dari keadaan idle, bahan bakar akan 

diteruskan ke slow port dan idle port. 

 

 

Skeme aliran bahan bakar dan udara pada saat throttle valve   

terbuka sedikit. 

 

 

 

 
Slow jet Economizer jet Katup solenoid 

Primeri air bleeder no. 2 

Ruang pelampung Primara main jet Primeri air bleeder no. 1 
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                                      Bahan bakar 

                                      Udara  

10. Sekerup penyetel campuran idle 

 

                   

 

Agar mesin dapat berputar idle 

dengan bagus maka udara dan bahan 

bakar harus 11:1. perbandingan ini 

ditentukan oleh diameter dalam slow jet. 

Penyetelan perbandingan ditentukan oleh skup penyetel. Penyetelannya 

dengan cara memutar sekrup tersebut. 

Catatan: 

Bila skrup penyetel dikencangkan terlalu keras maka ujung sekrup akan 

rusak sehingga akan sulit untuk manentukan campuran yang bagus, 

akibatnya putaran idle tidak bagus. 

 

Idle port Ruang bakar 

Primeri air bleeder no. 2 

slow port 
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11. Slow jet 

Jumlah bahan bahan bakar yang di suplai untuk primery low speed 

circuit, dikontrol oleh slow jet kemudian melewatiu sekrup penyetel 

campuran dan masuk kedalam ruang bakar. 

Catatan: 

1. Bila slow jet tidak dikencangkan dengan senpurna maka akan 

terjkadi keboceran di seketar baut slow jet, hal ini akan 

mengakibatkan campuran tidak sesuai dengan yang di inginkan. 

2. diameter dalam slow jet terlalu kecil, misal akibat adanya kotoran, 

hal ini akan menyebabkan putaran mesin menjadi kasar. 

 

12. Air bleeder 

Ada 2 air bleeder. Pada primeri low speed sirkuit  tedapat 2 Air bleeder 

yaitu Air bleeder no 1 (primery bleeder) dan Air bleeder no 2 ( secondary 

bleeder) Air bleeder tersebut digunakan untuk membantu otomisasi bahan 

baker untuk bercampur dengan udara. 

Catatan: 

  jika 

Air bleeder tersumbat naka akan mengakibatkan campuran gemuk. 

13. Economizer jet 
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Agar diperoleh campuran yang baik antara bahan bakar dan udara dari Air 

bleeder 1 dan 2 kecepatan aliran udara harus ditambah. Untuk menambah 

kecepatan aliran bahan bakar maka digunakan economizer. 

 

14. Katup solenoid 

Mesin berputar terus menerus setelah ignitian switch di potar ke OFF ini 

dinamakan dengan ”DIESELING”. Dieseling di akibatkan karena campuran 

bahan bakar dan udara dibakar oleh panas yang berlebihan dari busi atau dari 

katup gas buang atau karbon deposit di dalam rung bakar.salah cara untuk 

mencegah adalah menghentikan suplay bahan bakar ke karburator ( adle port 

) atau memperbanyak udara masuk ke intek manifold ( mengurangi 

perbandingan udara dan bahan bakar )  

Pada umumnya sekarang dipakai cara menggunakan katup solenoid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Kerja : 

Bila ignition switch pada 

posisi “OFF” 

Katup solenoid akan menutup saluran bahan bakar yang ke low speed 

circuit. Bila ignition switch pada posisi “ON”, arus mengalir melalui katup 

solenoid, katup terbuka dan akan memungkinkan bahan bakar mengalir ke 

low speed circuit.  

Catatan : 
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Bila katup solenoid tidak membuka, mesin dapat di start tetapi tidak dapat 

berputar/stationer. 

 

(f) Primary High Speed System 

Primary High Speed System berfungsi untuk mensupplay bahan bakar 

pada saat kendaraan berjalan pada kecepatan sedang dan tinggi. Sistem ini 

disebut juga “Main System” (Sistem utama). 

High Speed Circuit direncanakan untuk menyediakan campuran udara 

bahan baker yang ekonomis (16-18 :1) ke mesin selana kondisi normal. 

Untuk mendapatkan out-put yang tinggi disediakan system tambahan yaitu 

sistem akselerasi dan sistem power. 

 

 

 

Cara Kerja: 

Pada saat throttle valve primary dibuka maka kecepatan udara yang 

mengalir pada venturi bertambah, sehingga akan terjadi perbedaan 

tekanan pada ujung nosel dan ruang pelampung di mana tekanan pada 

ujung nosel lebih rendah daripada ruang pelampung. Akibatnya bahan 

bakar dalam ruang pelampung mengalir dan sebelum keluar melalui nosel 

terlebih dahulu dicampur udara dari air bleeder. Setelah keluar dari nosel 
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campuran tadi diatomisasikan oleh udara dari air horn dan akhirnya 

masuk ke dalam silinder. 

 

Skema aliran bahan bakar dan udara pada primery high speed system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Bahan bakar 

                                      Udara  

 

Bila bensin yang disalurka oleh nozle pada high speed system bertambah, 

jumlah bensin yang disupplay oleh low speed system berkurang. Hubungan 

antara jumlah bensin yang disupplay pada low speed system dan high speed 

system pada saat tidak ada beban pada mesin seperti diperlihatkan . pada 

grafik berikut. 

 

 

 

 

Nosel utama 
 

Ruang bakar 
 

Ruang pelampung Primary main jet 
 

Main air bleeder 
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Rohnad Ependi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal – soal  tugas / Evaluasi 

1.   Jelaskan perbandingan udara dan bahan bakar saat mesin berputar! 

2. Jelaskan konstruksi dasar karburator! 

3 Jelaskan tentang sistem pelampung! 

4. Jelaskan tentang katup solenoid! 

5.  Jelaskan apa yang terjadi bila trotle valve terbuka sedikit! 

JAWAB : 

1. Perbandingan udara dan bahan bakar dinyatakan dalam volume atau berat dari 

bagian udara dan bahan bakar. Pada umumnya, perbandingan udara dan bahan 

bakar dinyatakan berdasarkan perbandingan berat udara dengan berat bahan 

bakar. 

Bensisn harus dapat terbakar keseluruhannya di dalam ruang bakar untuk 

menghasilkan tenaga yang besar pada mesin. Perbandingan udara dan bahan 

bakar dalam teorinya adalah 15  : 1, yaitu 15 untuk udara barbanding 1 untuk 

bensin. 
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Tetapi pada kenyataannya, mesin menghendaki campuran udara dan bahan bakar 

dalam perbandingan yang berbeda-beda tergantung pada temperature, kecepatan 

mesin, beban, dan kondisi lainnya. 

Pada tabel di bawah ini diperlihatkan perbandingan udara dan bahan bakar yang 

dibutuhkan sesuai dengan kondisi mesin. 

 

KONDISI KERJA MESIN Perbandingan Udara 

dan Bahan Bakar  

Saat start temperature 0˚ C Kira-kira 1:1 

Saat start temperature 20˚ C Kira-kira5:1 

Saat idling Kira-kira11:1 

Putaran lambat 12-13:1 

Akseleration Kira-kira 8:1 

Putaran max (beban penuh) 12-13:1 

Putaran sedang ( ekonomi) 16-18:1 

 

2. bentuk dasar karburator. Bila torak bergerak ke bawah di dalam silinder selama 

langkah hisap pada mesin, akan menyebabkan kevakuman di dalam ruang bakar. 

Dengan terjadinya vakum ini udara masuk ke ruang bakar melalui karburator.  

Besarnya udara yang masuk ke silinder diatur oleh katup throttle, yang 

gerakannya diatur oleh pedal akselerasi. 

Bertambah cepatnya aliran udara  yang masuk melalui saluran yang sempit 

(disebut venturi), tekanan pada venturi menjadi rendah. Hal ini menyebabkan 

bensin dalam ruang pelampung mengalir ke luar melalui saluran utama (main 

nozzle) ke ruang bakar. 

Jumlah udara maksimum yang masuk ke karburator terjadi saat mesin berputar 

pada kecepatan tinggi dengan posisi katup throttle terbuka penuh. Kecepatan 

udara yang bergerak melalui venturi bertambah dan memperbesar jumlah bensin 

yang keluar melalui main nozzle.  
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3. Akibat mengalirnya udara melalui venturi, maka akan terjadi kevakuman pada 

venturi,  akibatnya bahan bakar dari ruang pelampung akan keluar ke venture 

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

bahan bakar dalam ruang pelampung telah berubah, maka jumlah bahan bakar 

yang dikeluarkan nosel akan berubah juga. Untuk alasan tersebut di atas maka 

permukaan bahan bakar dalam ruang pelampung harus tetap. Untuk menjaga agar 

pemukaan bensin di dalam ruang pelampung selalu tetap, maka diperlukan sistem 

pelampung. 
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4.  Mesin berputar terus menerus setelah ignitian switch di potar ke OFF ini  

dinamakan dengan ”DIESELING”. Dieseling di akibatkan karena campuran 

bahan bakar dan udara dibakar oleh panas yang berlebihan dari busi atau dari 

katup gas buang atau karbon deposit di dalam rung bakar.salah cara untuk 

mencegah adalah menghentikan suplay bahan bakar ke karburator ( adle port ) 

atau memperbanyak udara masuk ke intek manifold ( mengurangi perbandingan 

udara dan bahan bakar )  

Pada umumnya sekarang dipakai cara menggunakan katup solenoid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Kerja : 

Bila ignition switch pada posisi “OFF” 

Katup solenoid akan menutup saluran bahan bakar yang ke low speed 

circuit. Bila ignition switch pada posisi “ON”, arus mengalir melalui katup 

solenoid, katup terbuka dan akan memungkinkan bahan bakar mengalir ke 

low speed circuit.  

Catatan : 

Bila katup solenoid tidak membuka, mesin dapat di start tetapi tidak dapat 

berputar/stationer. 

 

14. Bila throttle valve terbuka sedikit dari keadaan idle, maka udara yang mengalir 

bertambah. Hal ini dikarenakan vakum dibawah throttle valve  berkurang 

sehingga bahan bakar menjadi kurus. Untuk mencegah hal ini maka pada saat 

throttle valve terbuka sedikit, slow port mengeluarkan bahan bakar. 

 

Cara kerja: 
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Biula throttle valve dibuka sedikit dari keadaan idle, bahan bakar akan 

diteruskan ke slow port dan idle port. 

 

 

   

 

Skeme aliran bahan bakar dan udara pada saat throttle valve   terbuka sedikit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                      Bahan bakar 

                                      Udara  

 

 

Slow jet Economizer jet Katup solenoid 

Idle port Ruang bakar 

Ruang pelampung Primara main jet Primeri air bleeder no. 1 

Primeri air bleeder no. 2 

slow port 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2 

( RPP ) 

Bidang Keahlian 

 

 :  

Mesin 

Program Keahlian 

 

 :  

Mekanik Otomotif 

Mata Pelajaran 

 

 :  

Servis Sistem Bahan Bakar 

Kelas/Semester 

 

 :  

10/1 
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Topik / Sub Topik 

 

 : 

Sistem Karburator 

Kompetensi / Sub Kompetensi : 1.    

Primery high speed sistem  

2.    Scondary high speed sistem 

3. Sistem cuk 

Waktu 

 

 

 

 : 3x 

45 Menit ( teori) 

 

Beban Tak Langsung 

A.   Tujuan Umum Pembelajaran  

VII. Siswa dapat mengetahui prinsip kerja kerburator 

VIII. Siswa dapat memahami high speed sistem 

IX. Siswa dapat mengetahui cara kerja komponen-komponennya 

B.  Tujuan Khusus Pembelajaran 

v Siswa dapat mengetahui cara kerja. 

v Siswa dapat mengetahui cara kerja kaerburator pada kecepatan tinggi 

v Siswa dapat menjelaskan cara kerja: 

7. Air Vent Tube 

8. Kecepatan Tinggi 

Ø Primery high speed system 

Ø Scondary high speed system 

Ø Slow jet 

Ø Air bleder 

9. Sistem cuk 

v Siswa dapat mengetahui keselamatan kerja  
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C.  Skenario Pembelajaran pada pembelajaran teori. 

No Kegiatan Pembelajaran Alokasi Waktu 

1 I. Kegiatan awal  

v Pembukaan  

v Guru memberitahukan pokok bahasan dan sub 

pokok bahasan yang akan dipelajari serta 

menjelaskan strategi pembelajaran yang akan 

digunakan  

J. Kegiatan Inti 

v Geru mendemonstrasikan materi pelajaran dan 

siswa mendemgarkan dan mencatat hal-hal 

penting. 

v Membuka sesion Tanya jawab 

v Menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas 

masing – masing  

v Meminta siswa untuk mendemonstrasikan 

pekerjaannya. 

v Tanya jawab dilakukan oleh siswa itu sendiri 

v Melaksanakan diskusi kelas  

v Mempresentasikan didepan kelas 

C.  Kegiatan Akhir  

v Guru menyampaikan poin – poin utama dari 

materi yang telah dibahas 

v Siswa diarahkan membuat rangkuman tentang 

mataeri yang telah diterangkan  

v Guru mengingatkan siswa untuk membaca 

materi yang dibahas pada pertemuan 

berikutnya  

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

25’ 

20’ 

 

 

40’ 

 

 

20’ 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

TOTAL 135’ 
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D. Metode :  Deminstrasi 

E. Ringkasan Materi 

(h) Primary High Speed System 

Primary High Speed System berfungsi untuk mensupplay bahan bakar 

pada saat kendaraan berjalan pada kecepatan sedang dan tinggi. Sistem ini 

disebut juga “Main System” (Sistem utama). 

High Speed Circuit direncanakan untuk menyediakan campuran udara 

bahan baker yang ekonomis (16-18 :1) ke mesin selana kondisi normal. 

Untuk mendapatkan out-put yang tinggi disediakan system tambahan yaitu 

sistem akselerasi dan sistem power. 

 

 

 

Cara Kerja: 

Pada saat throttle valve primary dibuka maka kecepatan udara yang 

mengalir pada venturi bertambah, sehingga akan terjadi perbedaan 

tekanan pada ujung nosel dan ruang pelampung di mana tekanan pada 

ujung nosel lebih rendah daripada ruang pelampung. Akibatnya bahan 

bakar dalam ruang pelampung mengalir dan sebelum keluar melalui nosel 

terlebih dahulu dicampur udara dari air bleeder. Setelah keluar dari nosel 
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campuran tadi diatomisasikan oleh udara dari air horn dan akhirnya 

masuk ke dalam silinder. 

3. Main Jet 

Main Jet mengontrol jumlah bahan bakar yang disalurkan oleh Primary 

High Speed System. 

Catatan : 

1. Jika main jet tersumbat mesin akan berputar tidak baik/pincang 

dan tidak dapat menghasilkan out-put bila kendaraan berjalan 

pada kecepatan sedang dan tinggi. Hal ini juga akan 

mempengaruhi Primary low speed system sehingga putaran idling 

tidak bagus. 

2. Jika main jet tidak dikeraskan dengan cukup, menyebabkan busi 

kotor dan mesin berputar tidak rata. 

4. Air bleeder 

 

                  

 

Air bleeder berfungsi untuk mengatomisasikan bahan bakar agar mudah 

bercampur sempurna dengan udara, sebelum dikeluarkan melalui nosel. Bila 

tekanan udara pada bagian ujung nosel turun, maka udara dari air bleeder 

akan masuk dan akan mencampur bahan bakar, sehingga bahan baker tersebut 

akan menjadi bergelembung-gelembung. Campuran tersebut kemudian 

disemprotkan dari nosel utama dan selanjutnya dicampur lagi dengan udara 

yang masuk dari air horn.   
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(i) Secondary High Speed System 

Primary High Speed System bekerja pada saat mesin bekerja pada beban 

ringan dan jumlah udara yang masuk sedikit. Tetapi bila supply campuran 

udara bahan bakar ke dalam silinder oleh  Primary High Speed System tidak 

cukup pada beban yang berat atau pada kecepatan tinggi maka Secondary 

High Speed System pada saat ini mulai bekerja. 

Secondary High Speed System disusun sama seperti Primary High Speed 

System, tetapi karena Secondary High Speed System direncanakan untuk 

bekerja bila mesin membutuhkan out-put yang besar maka ukuran (diameter) 

daripada nosel, venture dan jet dibuat lebih besar daripada yang diberikan 

pada system primary.  

Mekanisme dari system Secondary High Speed bekerja bila mesin 

berputar pada kecepatan tinggi dan di bawah beban berat. Mekanisme ini ada 

dua tipe, yaitu: 

2. Tipe Damper Valve (bobot) 

Pada tipe ini, bobot dihubungkan dengan poros Throttle Valve di atas 

katup seconder HSV=High Speed Valve). Tipe ini bekerja berdasarkan 

kevakuman pada intake manifold. Tipe ini sudah jarang digunakan. 
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Bagian-bagian yang bekerja pada system ini adalah seperti yang 

ditunjukkan pada gambar di bawah. 

 

 

Cara Kerja : 

Pada saat Primary Throttle Valve membuka sekitar 55, secondary Throttle 

Valve baru mulai membuka. Akibatnya tekanan di bawah high speed 

Valve menjadi rendah, sehingga udara di atas high speed Valve 

cenderung untuk membuka high speed Valve. Akan tetapi karena pada 

high speed Valve dilengkapi dengan bobot, maka high speed Valve pun 

belum dapat membuka. Apabila pada saat itu putaran mesin ditambah, 

tekanan di bawah  high speed Valve akan semakin rendah dan perbedaan 

tekanan di atas dan di bawah high speed Valve akan semakin besar pula, 

sehingga tekanan udara mampu melawan bobot dan terbukalah high speed 

Valve. Setelah high speed Valve terbuka, selain melalui primary ventury, 

udara juga mengalir melalui secondary small ventury dan bahan baker 

mengalir ke small ventury melalui secondary main jet, bercampur dengan 

udara dari main air bleeder dan keluar ke main nosel. 
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2. Tipe Vacum Diaphragma 

 

                 

 

Pada tipe ini, untuk membuka secondary throttle valve, maka secondary 

throttle valve dihubungkan dengan diaphragma dan diaphragma mengambil 

kevakuman dari venture. 

 

 

 

 

 

 

Cara Kerja Vagum 

Diaphragma 
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Bila mesin berputar pada putaran rendah, vacum yang dihasilkan oleh 

vacuum bleeder pada primary masih lemah, sehingga vakum di dalam rumah 

diaphragma juga masih lemah, dan secondary throttle valve belum bisa 

membuka. Bila secondary throttle valve terbuka, vacuum yang timbul pada 

rumah diaphragma menjadi kuat dan secondary throttle valve membuka 

semakin besar. Hal ini menyebabkan udara mengalir ke secondary ventury 

dan bahan bakar keluar dari secondary nozzle. 

Catatan : 

Bila gasket diaphragma rusak, vakum yang cukup kuatuntuk 

membuka secondary throttle valve tidak dihasilkan di dalam rumah 

diaphragma, maka tenaga mesin akan turun.  

(j) Sistem Tenaga (Power System) 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Primary high speed system mempunyai perencanaan untuk penakaian 

bahan bakar yang ekonomis, jika masin harus mengeluarkan tenaga yang 

besar, maka harus ada tambahan bahan baker ke Primary high speed system. 

Tambahan bahan baker disupplay oleh power system (system tenaga) 

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

throttle valve hanya terbuka sedikit (pada bagian ringan) kevakuman pada 

intake manifold besar, sehingga power piston akan terhisap pada posisi atas. 

Hal ini akan menyebabkan power valve spring (B) menahan power valve, 

sehingga power valve tertutup. 
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Tetapi bila primary throttle valve dibuka agak lebar (pada kecepatan 

tinggi atau jalan menanjak) maka kevakuman pada intake manifold berkurang 

dan power piston terdoromh ke bawah oueh oleh power valve spring (A) 

sehingga power valve terbuka. Bila hal ini terjadi, bahan baker akan disupply 

dari power jet dan primary main jet ke system kecepatan tinggi sehingga 

campuran menjadi kaya. 

 

 

Alian udara dan bahan baker pada system tenaga ( power system ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Bahan bakar 

                                      Udara  

Catatan : 

Nosel utama 
 

Ruang bakar 
 

Ruang pelampung power jet 
 

main jet 
 

Main Jet Bleeder 
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Jika power valve tidak menutup dengan baik maka campuran udara 

dan bahan baker yang disalurkan pada system primary high speed 

akan terlalu kaya dan mengakibatkan penakaian bahan bakar boros. 

Jika terdapat kebocoran vakum di sekitar rumah power piston atau 

jika saluran vakum bocor/rusak maka power piston selalu turun 

sehingga mengakibatkan power valve selalu terbuka dan campuran 

udara bahan bakar yang disalurkan ke system primary high speed 

terlalu kaya. Hal ini akan menyrbabkan akselerasi tidak baik dan 

tenaga kurang. 

Jika power piston macet pada posisi di atas maka power valve tidak 

akan membuka, sehimgga power system tidak bekerja. Hal ini akan 

menyebabkan akselerasi tidak baik dan tenaga akan kurang. 

Jika power jet rusak/tersumbat, bahan baker tidak akan disalurkan ke 

system primary high speed, walaupun power valve terbuka. Hal ini 

akan menyebabkan akselerasi tidak baik dan tenaga kurang. 

(k) Sistem Percepatan  

Pada saat pedal gas diinjak secara tiba-tiba, throttle valve pun akan 

membuka secara tiba-tiba pula, sehingga aliran udara menjadi lebih cepat. 

Akan tetapi karena bahan bakar lebih berat dari udara maka bahan baker akan 

datang terlambat sehingga campuran menjadi terlalu kurus, padahal pada saat 

ini dibutuhkan campuran yang kaya. Untuk itu pada karburator dilengkapi 

dengan system percepatan. 

 

Cara kerja: 

Pada saat pedal gas diinjak secara tiba-tiba plunger pump bergerak 

turun menekan bahan bakar yang ada pada ruangan di bawah plunger 
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pump. Akibatnya bahan baker akan mendorong steel ball out-let dan 

discharge neight kemudian bahan baker krluar ke primary ventury 

melalui pump jet. 

Setelah melakukan penekanan tersebut, plunger pump kembali ke 

posisi semula dengan adanya pegas yang ada di bawah plunger 

sehingga bahan baker dari ruang pelampung terhisap melalui steel ball 

inlot dan system percepatan siap untuk dipakai. 

(l) Sistem Cuk 

Pada saat mesin dingin, bahan baker tidak akan menguap dengan baik dan 

sebagian campuran udara bahan baker yang mengalir akan mengembun di 

dinding intake manifold karena intake manifold dalam keadaan dingin. Dan 

ini akan mengakibatkan campuran udara bahan baker menjadi kurus sehingga 

mesin sukar hidup. Sistem Cuk membuat campuran udara bahan baker kaya 

(1:1) yang disalurkan ke dalam silinder bila mesin masih dingin. Sistem Cuk 

yang dipakai pada karburator ada 2 tipe, yaitu tipe manual dan tipe otomatik. 

c) Tipe Manual (Manual Choke Type) 

Pada manual Choke, untuk membuka dan menutup katup cuk, 

diperginakan mekanisme linkage yang dihubungkan ke ruang pengemudi. 

JAdi bila pengemudi akan membuka dan menutup katup cuk cukup 

menarik atau menekan tombol cuk yang ada pada instrument panel. 

d) Automatic Choke  

Pada automatic choke, katup cuk membuka dan menutup secara otomatis 

tergantung dari temperature mesin dan temperature ruang mesin. PAda 

saat sekarang automatic choke ada 2 macam, yaitu system pemanas dari 

exhaust dan system electric. Marilah kita bahas dua system cuk tersebut. 

System pemanas exhaust 
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Cara Kerja: 

Perhatikan gambar di atas, pada saat mesin dingin, coil spring 

mengembang dan menggerakkan vacuum piston (5) ke atas sehingga 

katup cuk tertutup. Dikarenakan ruang di bawah vacuum piston 

dihubungkan dengan intake manifold maka vacuum piston cenderung 

unruk bergerak ke bawah pada saat mesin hidup. Akan tetapi vacuum 

piston belum dapat bergerak karena masih ditahan oleh coilspring 

yang masih mengembang. Sementara itu coilspring dipanasi dengan 

udara dari air cleaner yang mengalir ke coil housing (4) melalui pipa 

pemanas (2) yang terdapat di dalam exhaust manifold (3). Setelah 

panas, coil sprimg mengkerut dan vacuum piston dapat bergerak ke 

bawah sehingga katup cuk pun terbuka. Katup cuk tertutup pada 

temperature 25°C. 

System electric 

                   

Cara Kerja: 

       Pada saat mesin di start 
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Katup cuk akan tertutup rapat pada saat temperature mencapai sekitar 

25°C oleh pegas Thermostatic. Bila mesin dihidupkan dalam keadaan 

katup cuk tertutup, maka akan terjadi kevakuman di bawah katup cuk. 

Hal ini akan menyebabkan bahan baker disalurkan oleh primary low 

dan high speed system dan  menyebabkan campuran menjadi kaya. 

        Setelah distart 

Bila mesin distart, pada terminal “L” timbul arus dan voltage 

regulator, arus tersebut akan mengalir ke choke relay, sehingga choke 

relay menjadi “ON”. Akibatnya arus dari nignition switch mengalir 

melewati choke relay menuju ke massa electric heat coil. Bila electric 

heat coil membara/panas maka bemetal element akan mengembang 

dan akan membuka ghoke valve.PTC berfungsi untuk mencegah arus 

yang berlebihan yang mengalir dari electric heat coil bila katup cuk 

telah terbuka (temperature di dalam rumah pegas trlah mencapai 

100°C) 

Catatan: 

3. PTC thermistor = Positive Tenperature Coeffisier) Thermistor 

Sifat dari PTC adalah bila temperature naik maka harga 

tahanannya naik. 

4. Jika katup cuk tetap tertutup setelah mesin dipanaskan, campuran 

akan kaya, hal ini akan menyebabkan p[utaran mesin kasar. Pada 

kondisi ini pemakaian bahan baker boros. 

 

(m)Fast Idle Mechanism 

 Untuk menghidupkan mesin pada saat tenperatur rendah, sangat 

diperlukan campuran yang kaya, akan tetapi untuk mrndapatkan putaran 

idling yang baik pada saat temperature rendah maka putaran idling perlu 

dinaikkan. Untuk ini  fast idle mechanism dilengkapkan untuk menaikkan 

putaran idling pada temperature rendah dan katup cuk masih tertutup, dengan 

membuka sedikit throttle valve. 

Bila mesin dihidupkan pada temperature rendah serta katup cuk tertutup 

dan tiba-tiba pedal gas ditekan dan kemudian dilepas maka pada saat yang 
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sama fast idle cam yang dihubungkan dengan katup cuk oleh iod (batang 

penghubung) akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian 

sejak fast idle cam follower yang bergerak bersama-sama dengan throttle 

valve akan bersinggungan dengan fast idle cam (seperti ditunjukkan dalam 

gambar) dan throttle valve terbuka sedikit. 

 

 

(n) Thermostatic Valve 

 

                    

           

Bila kendaraan berjalan pada jalan yang macet dan cuaca panas, ruang 

mesin akan menjadi relative panas . Akibatnya bahan baker di dalam 

karburator mudah sekali menguap dan mungkin meluap ke venturym 

Campuran menjadi terlalu kaya yang menyebabkan mesin mati, idling kasar 

dan susah di start. Untuk mencegah keadaan di atas, pada karburator 
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dilengkapi dengan thermostatic valve. Valve yang dilengkapi dengan bemetal 

ini akan mulai membuka bila temperature pada ruang mesin mencapai 60°C 

dan membuka penuh pada temperature 75°C. 

Bila valve membuka, udara luar mengalir langsung ke intake manifold 

untuk memperkurus campuran yang terlalu kaya sehimgga campuran yang 

masuk ke dalam silinder menjadi normal damn mesin pun berputar dengan 

normal.             

 

 

 

                                                                                      Boyolali,      April 2009 

 

 Mitra 

kolaborasi 

 

 

 Prakt

ikan 

 

 

 

 

                 Bagus S.Pd 

 

 

        

Rohnad Ependi 

 

 

 

 

 

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



 

cxl 

 

 

 

 

Soal – soal  tugas / Evaluasi 

1.  Jelaskan tentang primary speed system! 

2.  jelaskan scondary speed system! 

3.  Jelaskan vakum diafrakma! 

4.  Jelaskan tentang power system! 

5.  Jelaskan tentang system cuk! 

 

JAWAB : 

1.   Primary High Speed System 

 

Primary High Speed System berfungsi untuk mensupplay bahan bakar pada saat 

kendaraan berjalan pada kecepatan sedang dan tinggi. Sistem ini disebut juga 

“Main System” (Sistem utama). 

High Speed Circuit direncanakan untuk menyediakan campuran udara bahan 

baker yang ekonomis (16-18 :1) ke mesin selana kondisi normal. Untuk 

mendapatkan out-put yang tinggi disediakan system tambahan yaitu sistem 

akselerasi dan sistem power. 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Kerja: 

Pada saat throttle valve primary dibuka maka kecepatan udara yang mengalir 

pada venturi bertambah, sehingga akan terjadi perbedaan tekanan pada ujung 
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nosel dan ruang pelampung di mana tekanan pada ujung nosel lebih rendah 

daripada ruang pelampung. Akibatnya bahan bakar dalam ruang pelampung 

mengalir dan sebelum keluar melalui nosel terlebih dahulu dicampur udara dari 

air bleeder. Setelah keluar dari nosel campuran tadi diatomisasikan oleh udara 

dari air horn dan akhirnya masuk ke dalam silinder. 

Skema aliran bahan bakar dan udara pada primery high speed system 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Bahan bakar 

                                      Udara  

 

2.   Secondary High Speed System 

Primary High Speed System bekerja pada saat mesin bekerja pada beban ringan 

dan jumlah udara yang masuk sedikit. Tetapi bila supply campuran udara bahan 

bakar ke dalam silinder oleh  Primary High Speed System tidak cukup pada 

beban yang berat atau pada kecepatan tinggi maka Secondary High Speed System 

pada saat ini mulai bekerja. 

Secondary High Speed System disusun sama seperti Primary High Speed System, 

tetapi karena Secondary High Speed System direncanakan untuk bekerja bila 

mesin membutuhkan out-put yang besar maka ukuran (diameter) daripada nosel, 

venture dan jet dibuat lebih besar daripada yang diberikan pada system primary. 

Mekanisme dari system Secondary High Speed bekerja bila mesin berputar pada 

kecepatan tinggi dan di bawah beban berat 

 

 

 

 

Nosel utama 
 

Ruang bakar 
 

Ruang pelampung Primary main jet 
 

Main air bleeder 
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3.  Vakum diafragma 

                

 

Pada tipe ini, untuk membuka secondary throttle valve, maka secondary 

throttle valve dihubungkan dengan diaphragma dan diaphragma mengambil 

kevakuman dari venture. 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Kerja Vagum Diaphragma 

Bila mesin berputar pada putaran rendah, vacum yang dihasilkan oleh 

vacuum bleeder pada primary masih lemah, sehingga vakum di dalam rumah 

diaphragma juga masih lemah, dan secondary throttle valve belum bisa 

membuka. Bila secondary throttle valve terbuka, vacuum yang timbul pada 

rumah diaphragma menjadi kuat dan secondary throttle valve membuka 

semakin besar. Hal ini menyebabkan udara mengalir ke secondary ventury 

dan bahan bakar keluar dari secondary nozzle. 

Catatan : 
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Bila gasket diaphragma rusak, vakum yang cukup kuatuntuk 

membuka secondary throttle valve tidak dihasilkan di dalam rumah 

diaphragma, maka tenaga mesin akan turun.  

4.   Sistem Tenaga (Power System) 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Primary high speed system mempunyai perencanaan untuk penakaian 

bahan bakar yang ekonomis, jika masin harus mengeluarkan tenaga yang 

besar, maka harus ada tambahan bahan baker ke Primary high speed system. 

Tambahan bahan baker disupplay oleh power system (system tenaga) 

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

throttle valve hanya terbuka sedikit (pada bagian ringan) kevakuman pada 

intake manifold besar, sehingga power piston akan terhisap pada posisi atas. 

Hal ini akan menyebabkan power valve spring (B) menahan power valve, 

sehingga power vlve tertutup. 

Tetapi bila primary throttle valve dibuka agak lebar (pada kecepatan 

tinggi atau jalan menanjak) maka kevakuman pada intake manifold berkurang 

dan power piston terdoromh ke bawah oueh oleh power valve spring (A) 

sehingga power valve terbuka. Bila hal ini terjadi, bahan baker akan disupply 

dari power jet dan primary main jet ke system kecepatan tinggi sehingga 

campuran menjadi kaya. 
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Alian udara dan bahan baker pada system tenaga ( power system ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Bahan bakar 

                                      Udara  

Catatan : 

Jika power valve tidak menutup dengan baik maka campuran udara 

dan bahan baker yang disalurkan pada system primary high speed 

akan terlalu kaya dan mengakibatkan penakaian bahan bakar boros. 

Jika terdapat kebocoran vakum di sekitar rumah power piston atau 

jika saluran vakum bocor/rusak maka power piston selalu turun 

sehingga mengakibatkan power valve selalu terbuka dan campuran 

udara bahan bakar yang disalurkan ke system primary high speed 

Nosel utama 
 

Ruang bakar 
 

Ruang pelampung power jet 
 

main jet 
 

Main Jet Bleeder 
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terlalu kaya. Hal ini akan menyrbabkan akselerasi tidak baik dan 

tenaga kurang. 

Jika power piston macet pada posisi di atas maka power valve tidak 

akan membuka, sehimgga power system tidak bekerja. Hal ini akan 

menyebabkan akselerasi tidak baik dan tenaga akan kurang. 

Jika power jet rusak/tersumbat, bahan baker tidak akan disalurkan ke 

system primary high speed, walaupun power valve terbuka. Hal ini 

akan menyebabkan akselerasi tidak baik dan tenaga kurang. 

 

5.  System cuk sangat berguna Pada saat mesin dingin, bahan baker tidak akan 

menguap dengan baik dan sebagian campuran udara bahan baker yang mengalir 

akan mengembun di dinding intake manifold karena intake manifold dalam 

keadaan dingin. Dan ini akan mengakibatkan campuran udara bahan baker 

menjadi kurus sehingga mesin sukar hidup. Sistem Cuk membuat campuran 

udara bahan baker kaya (1:1) yang disalurkan ke dalam silinder bila mesin masih 

dingin. Sistem Cuk yang dipakai pada karburator ada 2 tipe, yaitu tipe manual 

dan tipe otomatik. 

c) Tipe Manual (Manual Choke Type) 

Pada manual Choke, untuk membuka dan menutup katup cuk, 

diperginakan mekanisme linkage yang dihubungkan ke ruang pengemudi. 

JAdi bila pengemudi akan membuka dan menutup katup cuk cukup 

menarik atau menekan tombol cuk yang ada pada instrument panel. 

d) Automatic Choke  

Pada automatic choke, katup cuk membuka dan menutup secara otomatis 

tergantung dari temperature mesin dan temperature ruang mesin. PAda 

saat sekarang automatic choke ada 2 macam, yaitu system pemanas dari 

exhaust dan system electric. Marilah kita bahas dua system cuk tersebut. 
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SOAL TES PADA SIKLUS 1 
 

1. Sebutkan sarat agar tenaga mesin yang dihasilkan pada langkah usaha 

dapat maximal! 
2. Jelaskan perbandingan campuran antara bensin dengan udara! 
3. Jelaskan dengan gambar konstruksi sederhana dari karburator! 
4. Apakah yang di maksud dari fenturi dan cara kerjanya? 
5. Apakah fungsi dari sistem pelampung? 

6. Apakah yangterjadi jika needle valve rusak? 

7. Apakah yang terjadi jika air vent tube tersumbat? 

8. Bagaimanakah aliran bahan bakar pada saat throttle valve tertutup? 

9. Apa fungsi dari economizer jet? 

10. Jelaskan mengenai slow jet! 

 

JAWAB 

1. 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mesin bensin, agar tenaga yang 

dihasilkan dapat tercapai dengan baik. 

7. Tekanan kompresi yang tinggi 

8. Waktu pengapian yang tepat dan percikan bunga api busi yang kuat 

9. Campuran udara dan bahan bakar yang sesuai 

2.  

 

 

3. Konstruksi sederhana dari karburator 

KONDISI KERJA MESIN Perbandingan Udara 

dan Bahan Bakar 

Saat start temperatur 0˚ C Kira-kira 1:1 

Saat start temperatur 20˚ C Kira-kira 5:1 

Saat idling Kira-kira 11:1 

Putaran lambat 12-13:1 

Akseleration Kira-kira 8:1 

Putaran max (beban penuh) 12-13:1 

Putaran sedang ( ekonomi) 16-18:1 
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Bila torak bergerak ke bawah di dalam silinder selama langkah hisap 

pada mesin, akan menyebabkan kevakuman di dalam ruang bakar. 

Dengan terjadinya vakum ini udara masuk ke ruang bakar melalui 

karburator.  Besarnya udara yang masuk ke silinder diatur oleh katup 

throttle, yang gerakannya diatur oleh pedal akselerasi. 

Bertambah cepatnya aliran udara  yang masuk melalui saluran yang 

sempit (disebut venturi), tekanan pada venturi menjadi rendah. Hal ini 

menyebabkan bensin dalam ruang pelampung mengalir ke luar melalui 

saluran utama (main nozzle) ke ruang bakar. 

Jumlah udara maksimum yang masuk ke karburator terjadi saat mesin 

berputar pada kecepatan tinggi dengan posisi katup throttle terbuka 

penuh. Kecepatan udara yang bergerak melalui venturi bertambah dan 

memperbesar jumlah bensin yang keluar melalui main nozzle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Venturi 

Misal udara melewati dengan kecepatan tetap dalam tabung yang 

dilengkapi dengan venturi seperti di perlahatkan dalam gambar. Karena 

udara yang keluar dari ujung tabung sama pada saat udara masuk ke 

dakan tabung udara yang melalui venturi harus lebih besar kecepatannya 

dibanding pada tempat lainnya, sebab venturi menyempit. Hal ini juga 

bertujuam agar tekanan udara dalam venturi lebih rendah dibandingkan 

dengan tempat lainnya dalam tabung 

Dalam karburator bahan bakar dasalurkan dari main noozle 

disebabkan tekanan akan lebih rendah (terjadi kevakuman dalam venturi. 
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5. Sistem pelampung 

Untuk menjaga agar pemukaan bensin di dalam ruang pelampung 

selalu tetap karena akibatnya bahan bakar dari ruang pelampung akan 

keluar ke venturi melalui nosel utama. Jika perbedaan tinggi (h) antara 

bibir nosel dan permukaan bahan bakar dalam ruang pelampung telah 

berubah, maka jumlah bahan bakar yang dikeluarkan nosel akan berubah 

juga 

6. Jika needle valve rusak maka bahan bakar akan terus mengalir ke dalam 

karena saluran bahan bakar tersebut tidak dapat disumbat olah needle 

valve. Hal ini mangakibatkan akan terjadi banjir pada karburator. 

7. Jika air vent tube tersumbat maka saringan udara buntu juga, tekanan 

pada air horn menjadi rendah dari pada diruang pelampung maka jumlah 

bahan bakar yang disalurkan oleh nosel utama juga ikut bertambah  ini 

mengakibatkan campuran manjadi kaya dan kemampuan mesin berkurang 

karena proses pambakaran yang kurang sempurna. 

8. Aliran bahan bakar pada saat throttle valve tertutup. 

 

 

 

 

 
Slow jet Economizer jet Katup solenoid 

Ruang pelampung Primeri main jet Primeri air bleeder no. 1 
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                              Bahan bakar 

                                

                             Udara   

9. Funsi dari economizer jet adalah Agar diperoleh campuran yang baik 

antara bahan bakar dan udara dari Air bleeder 1 dan 2 kecepatan aliran 

udara harus ditambah. Untuk menambah kecepatan aliran bahan bakar 

maka digunakan economizer. 

10. Slow jet 

Jumlah bahan bahan bakar yang di suplai untuk primery low speed 

circuit, dikontrol oleh slow jet kemudian melewati sekrup penyetel 

campuran dan masuk kedalam ruang bakar. 

Catatan: 

1. Bila slow jet tidak dikencangkan dengan senpurna maka akan 

terjkadi keboceran di seketar baut slow jet, hal ini akan 

mengakibatkan campuran tidak sesuai dengan yang di inginkan. 

2. Diameter dalam slow jet terlalu kecil, misal akibat adanya kotoran, 

hal ini akan menyebabkan putaran mesin menjadi kasar. 

 

Boyolali, 07 April 2009 
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Idle port Ruang bakar 

Primeri air bleeder no. 2 
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SOAL TES PADA SIKLUS 2 
 
Soal A 

1. Jelaskan fungsi Primary High Speed System! 

2. Jelaskan cara kerja Primary High Speed System! 

3. Jelaskan Secondary High Speed System! 

4. Bagaimanakah cara kerja Tipe Damper Valve (bobot)? 

5. Skema aliran bahan bakar pada Primary High Speed System! 

6. Jelaskan mengenai power system! 

7. Jelaskan mengenai sistem percepatan! 

8. Apakah fungsi dari sistem cuk? 

9. Bagaimanakah kontruksi dari sistem outomatic choke tipe sistem pemanas 

dari exhouse? 

10. Bagaimanakah cara kerja dari sistem outomatic choke tipe sistem 

pemanas dari exhouse? 

JAWAB 

1. Primary High Speed System berfungsi untuk mensupplay bahan bakar 

pada saat kendaraan berjalan pada kecepatan sedang dan tinggi. Sistem ini 

disebut juga “Main System” (Sistem utama). 

High Speed Circuit direncanakan untuk menyediakan campuran udara 

bahan bakar yang ekonomis (16-18 :1) ke mesin selana kondisi normal. 

Untuk mendapatkan output yang tinggi disediakan sistem tambahan yaitu 

sistem akselerasi dan sistem power 

2. Cara kerja Primary High Speed System 
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Cara Kerja: 

Pada saat throttle valve primary dibuka maka kecepatan udara yang 

mengalir pada venturi bertambah, sehingga akan terjadi perbedaan 

tekanan pada ujung nosel dan ruang pelampung di mana tekanan pada 

ujung nosel lebih rendah daripada ruang pelampung. Akibatnya bahan 

bakar dalam ruang pelampung mengalir dan sebelum keluar melalui nosel 

terlebih dahulu dicampur udara dari air bleeder. Setelah keluar dari nosel 

campuran tadi diatomisasikan oleh udara dari air horn dan akhirnya 

masuk ke dalam silinder. 

3. Primary High Speed System bekerja pada saat mesin bekerja pada beban 

ringan dan jumlah udara yang masuk sedikit. Tetapi bila supply campuran 

udara bahan bakar ke dalam silinder oleh  Primary High Speed System 

tidak cukup pada beban yang berat atau pada kecepatan tinggi maka 

Secondary High Speed System pada saat ini mulai bekerja. 

4. Pada tipe ini, bobot dihubungkan dengan poros Throttle Valve di atas 

katup seconder HSV=High Speed Valve). Tipe ini bekerja berdasarkan 

kevakuman pada intake manifold. Tipe ini sudah jarang digunakan. 

Bagian-bagian yang bekerja pada system ini adalah seperti yang 

ditunjukkan pada gambar di bawah. 

 

 

 

 

 

Cara Kerja : 
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Pada saat Primary Throttle Valve membuka sekitar 55, secondary 

Throttle Valve baru mulai membuka. Akibatnya tekanan di bawah high 

speed Valve menjadi rendah, sehingga udara di atas high speed Valve 

cenderung untuk membuka high speed Valve. Akan tetapi karena pada 

high speed Valve dilengkapi dengan bobot, maka high speed Valve pun 

belum dapat membuka. Apabila pada saat itu putaran mesin ditambah, 

tekanan di bawah  high speed Valve akan semakin rendah dan perbedaan 

tekanan di atas dan di bawah high speed Valve akan semakin besar pula, 

sehingga tekanan udara mampu melawan bobot dan terbukalah high speed 

Valve. Setelah high speed Valve terbuka, selain melalui primary ventury, 

udara juga mengalir melalui secondary small ventury dan bahan baker 

mengalir ke small ventury melalui secondary main jet, bercampur dengan 

udara dari main air bleeder dan keluar ke main nosel. 

5. Skema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Bahan bakar 

                                      Udara  

 

 

 

 

6. Primary high speed system mempunyai perencanaan untuk penakaian 

bahan bakar yang ekonomis, jika masin harus mengeluarkan tenaga yang 

besar, maka harus ada tambahan bahan bakar ke Primary high speed 

Nosel utama 
 

Ruang bakar 
 

Ruang pelampung Primery main jet 
 

Main Jet Bleeder 
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system. Tambahan bahan bakar disupplay oleh power system (sistem 

tenaga) sehingga campuran udara bahan bakar menjadi kaya (12-13 : 1). 

Bila primary throttle valve hanya terbuka sedikit (pada bagian ringan) 

kevakuman pada intake manifold besar, sehingga power piston akan 

terhisap pada posisi atas. Hal ini akan menyebabkan power valve spring 

(B) menahan power valve, sehingga power valve tertutup. 

Tetapi bila primary throttle valve dibuka agak lebar (pada kecepatan 

tinggi atau jalan menanjak) maka kevakuman pada intake manifold 

berkurang dan power piston terdorong ke bawah oleh power valve spring 

(A) sehingga power valve terbuka. Bila hal ini terjadi, bahan baker akan 

disupply dari power jet dan primary main jet ke sistem kecepatan tinggi 

sehingga campuran menjadi kaya. 

 

7. Pada saat pedal gas diinjak secara tiba-tiba, throttle valve pun akan 

membuka secara tiba-tiba pula, sehingga aliran udara menjadi lebih cepat. 

Akan tetapi karena bahan bakar lebih berat dari udara maka bahan bakar 

akan datang terlambat sehingga campuran menjadi terlalu kurus, padahal 

pada saat ini dibutuhkan campuran yang kaya. Untuk itu pada karburator 

dilengkapi dengan sistem percepatan. 

 

8. Pada manual Choke, untuk membuka dan menutup katup cuk, 

dipergunakan mekanisme linkage yang dihubungkan ke ruang 

pengemudi. Jadi bila pengemudi akan membuka dan menutup katup cuk 

cukup menarik atau menekan tombol cuk yang ada pada instrument panel. 

 

 

 

9. Sistem pemanas exhaust 
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10. pada saat mesin dingin, coil spring mengembang dan menggerakkan 

vacum piston (5) ke atas sehingga katup cuk tertutup. Dikarenakan ruang 

di bawah vacum piston dihubungkan dengan intake manifold maka vacum 

piston cenderung unruk bergerak ke bawah pada saat mesin hidup. Akan 

tetapi vacum piston belum dapat bergerak karena masih ditahan oleh 

coilspring yang masih mengembang. Sementara itu coil spring dipanasi 

dengan udara dari air cleaner yang mengalir ke coil housing (4) melalui 

pipa pemanas (2) yang terdapat di dalam exhaust manifold (3). Setelah 

panas, coil sprimg mengkerut dan vacum piston dapat bergerak ke bawah 

sehingga katup cuk pun terbuka. Katup cuk tertutup pada temperatur 

25°C. 
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SOAL TES PADA SIKLUS 2 
 
Soal B 
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1. Jelaskan cara kerja Primary High Speed System! 

2. Jelaskan fungsi air bleder! 

3. Jelaskan perbedaan Primary High Speed System  dengan Secondary High 

Speed System! 

4. Bagaimanakah cara kerja tipe vakum diafrakma ? 

5. Skema aliran bahan bakar pada Secondary High Speed System model 

bobot! 

6. Skema aliran bahan bakar pada power system! 

7. Jelaskan mengenai cara kerja sistem percepatan! 

8. Apakah yang dimaksud sistem cuk tipe manual? 

9. Bagaimanakah cara kerja dari sistem outomatic choke tipe sistem electrik 

pada saat mesin distart? 

10. Bagaimanakah cara kerja dari sistem outomatic choke tipe sistem electrik 

pada saat setelah distart? 

JAWAB 

1. Cara kerja Primary High Speed System 

 

 

Cara Kerja: 

Pada saat throttle valve primary dibuka maka kecepatan udara yang 

mengalir pada venturi bertambah, sehingga akan terjadi perbedaan 

tekanan pada ujung nosel dan ruang pelampung di mana tekanan pada 

ujung nosel lebih rendah daripada ruang pelampung. Akibatnya bahan 

bakar dalam ruang pelampung mengalir dan sebelum keluar melalui nosel 

terlebih dahulu dicampur udara dari air bleeder. Setelah keluar dari nosel 

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



 

clvi 

campuran tadi diatomisasikan oleh udara dari air horn dan akhirnya 

masuk ke dalam silinder. 

2. Air bleeder berfungsi untuk mengatomisasikan bahan bakar agar mudah 

bercampur sempurna dengan udara, sebelum dikeluarkan melalui nosel. 

Bila tekanan udara pada bagian ujung nosel turun, maka udara dari air 

bleeder akan masuk dan akan mencampur bahan bakar, sehingga bahan 

bakar tersebut akan menjadi bergelembung-gelembung. Campuran 

tersebut kemudian disemprotkan dari nosel utama dan selanjutnya 

dicampur lagi dengan udara yang masuk dari air horn.   

3. Secondary High Speed System disusun sama seperti Primary High Speed 

System, tetapi karena Secondary High Speed System direncanakan untuk 

bekerja bila mesin membutuhkan out-put yang besar maka ukuran 

(diameter) daripada nosel, venturi dan jet dibuat lebih besar daripada yang 

diberikan pada system primary.  

4. Pada tipe ini, untuk membuka secondary throttle valve, maka secondary 

throttle valve dihubungkan dengan diaphragma dan diaphragma 

mengambil kevakuman dari venturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Kerja Vakum Diaphragma 

Bila mesin berputar pada putaran rendah, vakum yang dihasilkan oleh 

vakum bleeder pada primary masih lemah, sehingga vakum di dalam rumah 

diaphragma juga masih lemah, dan secondary throttle valve belum bisa 
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membuka. Bila secondary throttle valve terbuka, vakum yang timbul pada 

rumah diaphragma menjadi kuat dan secondary throttle valve membuka 

semakin besar. Hal ini menyebabkan udara mengalir ke secondary ventury 

dan bahan bakar keluar dari secondary nozzle. 

Catatan : 

Bila gasket diaphragma rusak, vakum yang cukup kuatuntuk 

membuka secondary throttle valve tidak dihasilkan di dalam rumah 

diaphragma, maka tenaga mesin akan turun.  

5. Skema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Bahan bakar 

                                      Udara  

 

 

 

 

 

6. Skema pada power system 

 

 

 

Nosel utama 
 

Ruang bakar 
 

Ruang pelampung scondary main jet 
 

scondary air bleeder 
 

Main Jet Bleeder 
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                                      Bahan bakar 

                                      Udara  

7. Sistem percepatan. 

 

Cara kerja: 

Pada saat pedal gas diinjak secara tiba-tiba plunger pump bergerak 

turun menekan bahan bakar yang ada pada ruangan di bawah plunger 

pump. Akibatnya bahan bakar akan mendorong steel ball out-let dan 

discharge neight kemudian bahan bakar krluar ke primary ventury 

melalui pump jet. 

Setelah melakukan penekanan tersebut, plunger pump kembali ke 

posisi semula dengan adanya pegas yang ada di bawah plunger 

sehingga bahan bakar dari ruang pelampung terhisap melalui steel ball 

inlot dan sistem percepatan siap untuk dipakai. 

8. Tipe Manual (Manual Choke Type) 

Pada manual Choke, untuk membuka dan menutup katup cuk, 

diperginakan mekanisme linkage yang dihubungkan ke ruang pengemudi. 

Nosel utama 
 

Ruang bakar 
 

Ruang pelampung power jet 
 

main jet 
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Jadi bila pengemudi akan membuka dan menutup katup cuk cukup 

menarik atau menekan tombol cuk yang ada pada instrument panel. 

9. Pada saat mesin di start 

Katup cuk akan tertutup rapat pada saat temperatur mencapai 

sekitar 25°C oleh pegas Thermostatic. Bila mesin dihidupkan dalam 

keadaan katup cuk tertutup, maka akan terjadi kevakuman di bawah katup 

cuk. Hal ini akan menyebabkan bahan bakar disalurkan oleh primary low 

dan high speed system dan  menyebabkan campuran menjadi kaya. 

10. Setelah distart 

Bila mesin distart, pada terminal “L” timbul arus dan voltage 

regulator, arus tersebut akan mengalir ke choke relay, sehingga choke 

relay menjadi “ON”. Akibatnya arus dari nignition switch mengalir 

melewati choke relay menuju ke massa electric heat coil. Bila electric 

heat coil membara/panas maka bametal element akan mengembang dan 

akan membuka ghoke valve.PTC berfungsi untuk mencegah arus yang 

berlebihan yang mengalir dari electric heat coil bila katup cuk telah 

terbuka (temperatur di dalam rumah pegas telah mencapai 100°C 
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                            YAYASAN PUTRA PURNA YUDHA BOYOLALI 
                     S M K   BHINNEKA    KARYA    SIMO 

STATUS 
1. TEKNIK LAS : TERAKREDITASI  A 
2. TEKNIK PEMEL. MEK. INDUSTRI : TERAKREDITASI  A 
3. TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF : TERAKREDITASI  A 
4. TEKNIK KOMPUTER JARINGAN 
 

Alamat : Jl. Tambak Segaran No. 50 Simo, Kab. Boyolali  57377  Telp. (0271) 7080435 - (0276) 3295027 
 

DAFTAR NILAI SIKLUS 1 KELAS XI O 1 

Kelas 
 
 :   XI 
Otomotif 1 
   
Semester             
:  Genap 
Program Keahlian :   
Tehnik Mekanik Otomotif   
Tahun Pelajaran :  
2008/2009 
 

No NIS NAMA NILAI 

1 5062 ADI PRASETYO  
2 5063 ADI PRIYONO  
3 5064 AGUNG SULISTIA  
4 5065 AGUS ARIFIYANTO  
5 5066 AHMAD ABDUL ROSID  
6 5067 AJI ARIF WIDODO  
7 5068 AJI KURNIAWAN  
8 5069 ANDRI NURDIN  
9 5070 ASWAN ANNANTIO  
10 5071 BUDI SANTOSO  
11 5072 CANDRA DWI PRASETYA  
12 5074 DEBBY CAHYO NUGROHO  
13 5075 EKO FATONI  
14 5076 HARIYANTO  
15 5077 HERI PURWANTO  
16 5078 IHSANUDIN  
17 5079 JUMADI  
18 5080 LANGGENG EKO PRASETYO  
19 5081 MAFRUH ARIS MUNANDAR  
20 5082 MUHAMMAD FAHRUDIN  
21 5083 MUHAMMAD FREDI KURNIA  
22 5084 MUHAMMAD NURKHOLIS  
23 5085 MUHAMMAD YULFIKAR  
24 5086 MUNA’IM  
25 5087 NURFIAN HADI APRIYANTO  
26 5088 OLIVIANA  
27 5089 PUJI SANTOSO  
28 5090 RANGGA RIYANTO  
29 5091 RIDWAN DWI SAPUTRO  
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30 5092 SAHRUL GHOFAR  
31 5093 SETO  
32 5094 SRI YANTO  
33 5095 SURYADI  
34 5096 SYARIF HIDAYAH  
35 5097 TABRI SETIAWAN  
36 5098 TRI HARYANTO  
37 5099 TRI WINARTO  
38 5100 WAHYU DANANG SETYO. A .  
39 5101 YOHANES HARI PRAMUDIA  
                                   JUMLAH  
                                   RATA-RATA  

                                                                                                             Boyolali, 07 April 2009 
      Peneliti 
 
                                                                     
Mitra kerja 
 

 
 
 

Rohmad Ependi                                                                                          Bagus Budiyono, 
S.Pd 
 
                            YAYASAN PUTRA PURNA YUDHA BOYOLALI 
                     S M K   BHINNEKA    KARYA    SIMO 

STATUS 
1. TEKNIK LAS : TERAKREDITASI  A 
2. TEKNIK PEMEL. MEK. INDUSTRI : TERAKREDITASI  A 
3. TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF : TERAKREDITASI  A 
4. TEKNIK KOMPUTER JARINGAN 
 

Alamat : Jl. Tambak Segaran No. 50 Simo, Kab. Boyolali  57377  Telp. (0271) 7080435 - (0276) 3295027 
 

DAFTAR NILAI SIKLUS 1 KELAS XI O 1 

Kelas 
 
 :   XI 
Otomotif 1 
   
Semester             
:  Genap 
Program Keahlian :   
Tehnik Mekanik Otomotif   
Tahun Pelajaran :  
2008/2009 
 

No NIS NAMA NILAI 

1 5062 ADI PRASETYO  
2 5063 ADI PRIYONO  
3 5064 AGUNG SULISTIA  
4 5065 AGUS ARIFIYANTO  
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5 5066 AHMAD ABDUL ROSID  
6 5067 AJI ARIF WIDODO  
7 5068 AJI KURNIAWAN  
8 5069 ANDRI NURDIN  
9 5070 ASWAN ANNANTIO  
10 5071 BUDI SANTOSO  
11 5072 CANDRA DWI PRASETYA  
12 5074 DEBBY CAHYO NUGROHO  
13 5075 EKO FATONI  
14 5076 HARIYANTO  
15 5077 HERI PURWANTO  
16 5078 IHSANUDIN  
17 5079 JUMADI  
18 5080 LANGGENG EKO PRASETYO  
19 5081 MAFRUH ARIS MUNANDAR  
20 5082 MUHAMMAD FAHRUDIN  
21 5083 MUHAMMAD FREDI KURNIA  
22 5084 MUHAMMAD NURKHOLIS  
23 5085 MUHAMMAD YULFIKAR  
24 5086 MUNA’IM  
25 5087 NURFIAN HADI APRIYANTO  
26 5088 OLIVIANA  
27 5089 PUJI SANTOSO  
28 5090 RANGGA RIYANTO  
29 5091 RIDWAN DWI SAPUTRO  
30 5092 SAHRUL GHOFAR  
31 5093 SETO  
32 5094 SRI YANTO  
33 5095 SURYADI  
34 5096 SYARIF HIDAYAH  
35 5097 TABRI SETIAWAN  
36 5098 TRI HARYANTO  
37 5099 TRI WINARTO  
38 5100 WAHYU DANANG SETYO. A .  
39 5101 YOHANES HARI PRAMUDIA  
                                   JUMLAH  
                                   RATA-RATA  

                                                                                                             Boyolali, 14 April 2009 
      Peneliti 
 
                                                                     
Mitra kerja 
 

 
 
 

Rohmad Ependi                                                                                          Bagus Budiyono, 
S.Pd 
 
                            YAYASAN PUTRA PURNA YUDHA BOYOLALI 
                     S M K   BHINNEKA    KARYA    SIMO 

STATUS 
1. TEKNIK LAS : TERAKREDITASI  A 
2. TEKNIK PEMEL. MEK. INDUSTRI : TERAKREDITASI  A 
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3. TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF : TERAKREDITASI  A 
4. TEKNIK KOMPUTER JARINGAN 
 

Alamat : Jl. Tambak Segaran No. 50 Simo, Kab. Boyolali  57377  Telp. (0271) 7080435 - (0276) 3295027 
 

DAFTAR NILAI SEBELUM PENELITIAN KELAS XI O 1 

Kelas 
 
 :   XI 
Otomotif 1 
   
Semester             
:  Genap 
Program Keahlian :   
Tehnik Mekanik Otomotif   
Tahun Pelajaran :  
2008/2009 
 

No NIS NAMA NILAI 

1 5062 ADI PRASETYO  
2 5063 ADI PRIYONO  
3 5064 AGUNG SULISTIA  
4 5065 AGUS ARIFIYANTO  
5 5066 AHMAD ABDUL ROSID  
6 5067 AJI ARIF WIDODO  
7 5068 AJI KURNIAWAN  
8 5069 ANDRI NURDIN  
9 5070 ASWAN ANNANTIO  
10 5071 BUDI SANTOSO  
11 5072 CANDRA DWI PRASETYA  
12 5074 DEBBY CAHYO NUGROHO  
13 5075 EKO FATONI  
14 5076 HARIYANTO  
15 5077 HERI PURWANTO  
16 5078 IHSANUDIN  
17 5079 JUMADI  
18 5080 LANGGENG EKO PRASETYO  
19 5081 MAFRUH ARIS MUNANDAR  
20 5082 MUHAMMAD FAHRUDIN  
21 5083 MUHAMMAD FREDI KURNIA  
22 5084 MUHAMMAD NURKHOLIS  
23 5085 MUHAMMAD YULFIKAR  
24 5086 MUNA’IM  
25 5087 NURFIAN HADI APRIYANTO  
26 5088 OLIVIANA  
27 5089 PUJI SANTOSO  
28 5090 RANGGA RIYANTO  
29 5091 RIDWAN DWI SAPUTRO  
30 5092 SAHRUL GHOFAR  
31 5093 SETO  
32 5094 SRI YANTO  
33 5095 SURYADI  
34 5096 SYARIF HIDAYAH  
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35 5097 TABRI SETIAWAN  
36 5098 TRI HARYANTO  
37 5099 TRI WINARTO  
38 5100 WAHYU DANANG SETYO. A .  
39 5101 YOHANES HARI PRAMUDIA  
                                   JUMLAH  
                                   RATA-RATA  

                                                                                                             Boyolali, 24 Maret 2009 
      Peneliti 
 
                                                                     
Mitra kerja 
 

 
 
 

Rohmad Ependi                                                                                          Bagus Budiyono, 
S.Pd 
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                            YAYASAN PUTRA PURNA YUDHA BOYOLALI 
                     S M K   BHINNEKA    KARYA    SIMO 

STATUS 
1. TEKNIK LAS : TERAKREDITASI  A 
2. TEKNIK PEMEL. MEK. INDUSTRI : TERAKREDITASI  A 
3. TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF : TERAKREDITASI  A 
4. TEKNIK KOMPUTER JARINGAN 
 

Alamat : Jl. Tambak Segaran No. 50 Simo, Kab. Boyolali  57377  Telp. (0271) 7080435 - (0276) 3295027 
Faks/Email : (0276) 3294734 / smk_bk_simo@telkom.net 

 

DAFTAR SISWA KELAS XI O 1 

Kelas 
 
 :   XI 
Otomotif 1 
   
Semester             
:  Genap 
Program Keahlian :   
Tehnik Mekanik Otomotif   
Tahun Pelajaran :  
2008/2009 
 

No NIS NAMA L / P 

1 5062 ADI PRASETYO L 
2 5063 ADI PRIYONO L 
3 5064 AGUNG SULISTIA L 
4 5065 AGUS ARIFIYANTO L 
5 5066 AHMAD ABDUL ROSID L 
6 5067 AJI ARIF WIDODO L 
7 5068 AJI KURNIAWAN L 
8 5069 ANDRI NURDIN L 
9 5070 ASWAN ANNANTIO L 
10 5071 BUDI SANTOSO L 
11 5072 CANDRA DWI PRASETYA L 
12 5074 DEBBY CAHYO NUGROHO L 
13 5075 EKO FATONI L 
14 5076 HARIYANTO L 
15 5077 HERI PURWANTO L 
16 5078 IHSANUDIN L 
17 5079 JUMADI L 
18 5080 LANGGENG EKO PRASETYO L 
19 5081 MAFRUH ARIS MUNANDAR L 
20 5082 MUHAMMAD FAHRUDIN L 
21 5083 MUHAMMAD FREDI KURNIA L 
22 5084 MUHAMMAD NURKHOLIS L 
23 5085 MUHAMMAD YULFIKAR L 
24 5086 MUNA’IM L 
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25 5087 NURFIAN HADI APRIYANTO L 
26 5088 OLIVIANA L 
27 5089 PUJI SANTOSO L 
28 5090 RANGGA RIYANTO L 
29 5091 RIDWAN DWI SAPUTRO L 
30 5092 SAHRUL GHOFAR L 
31 5093 SETO L 
32 5094 SRI YANTO L 
33 5095 SURYADI L 
34 5096 SYARIF HIDAYAH L 
35 5097 TABRI SETIAWAN L 
36 5098 TRI HARYANTO L 
37 5099 TRI WINARTO L 
38 5100 WAHYU DANANG SETYO. A . L 
39 5101 YOHANES HARI PRAMUDIA L 
 
 
 

LEMBAR OBSERVASI SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 
”PENDEKATAN KONSTRUKTIVISTIK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN SERVIS SISTEM BAHAN BAKAR 

KELAS XI PADA SISWA PROGRAM KEAHLIAN TEHNIK MEKANIK OTOMOTIF 

SMK BHINEKA KARYA SIMO BOYOLALI TAHUN DIKLAT 2008/2009”  

 
KEAKTIFAN SISWA NO 

SISWA PEMBERIAN APERSEPSI 
PADA AWAL PELAJARAN 

AKTIF DALAM PROSES 
PEMBELAJARAN  

PENGERJAAN 
TUGAS 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
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24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    

 
 
 
                                             

  Boyolali, 31 Maret 2009 
      Peneliti 
 
                                                                     
Mitra kerja 

 
 
 
 

Rohmad Ependi                                                                                     Bagus Budiyono, S.Pd 
 
 

BERDASARKAN ANALISIS PERTEMUAN PERTAMA SIKLUS 1 
DISIMPULKAN: 

 
1) Siswa yang aktif selama pemberian apersepsi sebesar 51,28%, 

sedangkan 48,82% lainnya masih belum dapat memusatkan 

perhatian pada awal pembelajaran. 

2) Siswa yang aktif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung 

sebesar 66,67%, sedangkan 33,33% lainnya kurang 

memperhatikan penjelasan dari guru dan siswa saat melakukan 

demonstrasi.  

3) Siswa yang dapat mengerjakan tugas dari guru dengan tepat dan 

teliti sebesar 79,49%, sedangkan yang lainnya hanya mengerjakan 

sebisa mereka, sehingga masih kurang lengkap. 
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LEMBAR OBSERVASI SIKLUS 1 PERTEMUAN 2 
”PENDEKATAN KONSTRUKTIVISTIK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN SERVIS SISTEM BAHAN BAKAR 

KELAS XI PADA SISWA PROGRAM KEAHLIAN TEHNIK MEKANIK OTOMOTIF 

SMK BHINEKA KARYA SIMO BOYOLALI TAHUN DIKLAT 2008/2009”  

 
KEAKTIFAN SISWA NO 

SISWA PEMBERIAN APERSEPSI 
PADA AWAL PELAJARAN 

AKTIF DALAM PROSES 
PEMBELAJARAN  

PENGERJAAN 
TUGAS 
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1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    

 
 
 
                                             

  Boyolali, 31 Maret 2009 
      Peneliti 
 
                                                                     
Mitra kerja 

 
 
 
 

Rohmad Ependi                                                                                     Bagus Budiyono, S.Pd 
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BERDASARKAN ANALISIS PERTEMUAN KEDUA SIKLUS 1 
DISIMPULKAN: 

 
1) Siswa yang aktif selama pemberian apersepsi sebesar 64,10%, 

sedangkan 35,90% lainnya masih belum dapat memusatkan 

perhatian pada awal pembelajaran. 

2) Siswa yang aktif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung 

sebesar 79,49%, sedangkan 20,51% lainnya kurang 

memperhatikan penjelasan dari guru dan teman saat demonstrasi.  

3) Siswa yang dapat mengerjakan tugas dari guru dengan tepat dan 

teliti sebesar 87,18%, sedangkan yang lainnya hanya mengerjakan 

sebisa mereka, sehingga masih kurang lengkap. 
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LEMBAR OBSERVASI SIKLUS 2 PERTEMUAN 1 
”PENDEKATAN KONSTRUKTIVISTIK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN SERVIS SISTEM BAHAN BAKAR 

KELAS XI PADA SISWA PROGRAM KEAHLIAN TEHNIK MEKANIK OTOMOTIF 

SMK BHINEKA KARYA SIMO BOYOLALI TAHUN DIKLAT 2008/2009”  

 
KEAKTIFAN SISWA NO 

SISWA PEMBERIAN APERSEPSI 
PADA AWAL PELAJARAN 

AKTIF DALAM PROSES 
PEMBELAJARAN  

PENGERJAAN 
TUGAS 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
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35    
36    
37    
38    
39    
40    

 
 
 
                                             

  Boyolali, 31 Maret 2009 
      Peneliti 
 
                                                                     
Mitra kerja 

 
 
 
 

Rohmad Ependi                                                                                     Bagus Budiyono, S.Pd 
 
 

BERDASARKAN ANALISIS PERTEMUAN PERTAMA SIKLUS 2 
DISIMPULKAN: 

 
1) Siswa yang aktif selama pemberian apersepsi sebesar 69,23%, 

sedangkan 30,73% lainnya masih belum dapat memusatkan 

perhatian pada awal pembelajaran. 

2) Siswa yang aktif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung 

sebesar 79,49%, sedangkan 20,51% lainnya kurang 

memperhatikan penjelasan dari guru.  

3) Siswa yang dapat mengerjakan tugas dari guru dengan tepat dan 

teliti sebesar 89,74%, sedangkan yang lainnya hanya mengerjakan 

sebisa mereka, sehingga masih kurang lengkap. 
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LEMBAR OBSERVASI SIKLUS 2 PERTEMUAN 2 
”PENDEKATAN KONSTRUKTIVISTIK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN SERVIS SISTEM BAHAN BAKAR 

KELAS XI PADA SISWA PROGRAM KEAHLIAN TEHNIK MEKANIK OTOMOTIF 

SMK BHINEKA KARYA SIMO BOYOLALI TAHUN DIKLAT 2008/2009”  

 
KEAKTIFAN SISWA NO 

SISWA PEMBERIAN APERSEPSI 
PADA AWAL PELAJARAN 

AKTIF DALAM PROSES 
PEMBELAJARAN  

PENGERJAAN 
TUGAS 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
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14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    

 
 
 
                                             

  Boyolali, 31 Maret 2009 
      Peneliti 
 
                                                                     
Mitra kerja 

 
 
 
 

Rohmad Ependi                                                                                     Bagus Budiyono, S.Pd 
 
 

BERDASARKAN ANALISIS PERTEMUAN KEDUA SIKLUS 2 
DISIMPULKAN: 

 
1) Siswa yang aktif selama pemberian apersepsi sebesar 87,18%, 

sedangkan 12,82% lainnya masih belum dapat memusatkan 

perhatian pada awal pembelajaran. 
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2) Siswa yang aktif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung 

sebesar 92,31%, sedangkan 8,79% lainnya kurang memperhatikan 

penjelasan dari guru.  

3) Siswa yang dapat mengerjakan tugas dari guru dengan tepat dan 

teliti sebesar 97,44%, sedangkan yang lainnya hanya mengerjakan 

sebisa mereka, sehingga masih kurang lengkap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            YAYASAN PUTRA PURNA YUDHA BOYOLALI 
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                     S M K   BHINNEKA    KARYA    SIMO 

STATUS 
1. TEKNIK LAS : TERAKREDITASI  A 
2. TEKNIK PEMEL. MEK. INDUSTRI : TERAKREDITASI  A 
3. TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF : TERAKREDITASI  A 
4. TEKNIK KOMPUTER JARINGAN 
 

Alamat : Jl. Tambak Segaran No. 50 Simo, Kab. Boyolali  57377  Telp. (0271) 7080435 - (0276) 3295027 
 

DAFTAR HADIR KELAS XI O 1 

Kelas 
 
 :   XI 
Otomotif 1 
   
Semester             
:  Genap 
Program Keahlian :   
Tehnik Mekanik Otomotif   
Tahun Pelajaran :  
2008/2009 
 

No NIS NAMA KEHADIRAN 

1 5062 ADI PRASETYO  
2 5063 ADI PRIYONO  
3 5064 AGUNG SULISTIA  
4 5065 AGUS ARIFIYANTO  
5 5066 AHMAD ABDUL ROSID  
6 5067 AJI ARIF WIDODO  
7 5068 AJI KURNIAWAN  
8 5069 ANDRI NURDIN  
9 5070 ASWAN ANNANTIO  
10 5071 BUDI SANTOSO  
11 5072 CANDRA DWI PRASETYA  
12 5074 DEBBY CAHYO NUGROHO  
13 5075 EKO FATONI  
14 5076 HARIYANTO  
15 5077 HERI PURWANTO  
16 5078 IHSANUDIN  
17 5079 JUMADI  
18 5080 LANGGENG EKO PRASETYO  
19 5081 MAFRUH ARIS MUNANDAR  
20 5082 MUHAMMAD FAHRUDIN  
21 5083 MUHAMMAD FREDI KURNIA  
22 5084 MUHAMMAD NURKHOLIS  
23 5085 MUHAMMAD YULFIKAR  
24 5086 MUNA’IM  
25 5087 NURFIAN HADI APRIYANTO  
26 5088 OLIVIANA  
27 5089 PUJI SANTOSO  
28 5090 RANGGA RIYANTO  
29 5091 RIDWAN DWI SAPUTRO  
30 5092 SAHRUL GHOFAR  
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31 5093 SETO  
32 5094 SRI YANTO  
33 5095 SURYADI  
34 5096 SYARIF HIDAYAH  
35 5097 TABRI SETIAWAN  
36 5098 TRI HARYANTO  
37 5099 TRI WINARTO  
38 5100 WAHYU DANANG SETYO. A .  
39 5101 YOHANES HARI PRAMUDIA  

                                                                                                             Boyolali, 31 Maret 2009 
      Peneliti 
 
                                                                   
Mitra kerja 
  

 
 
 

Rohmad Ependi                                                                                           Bagus Budiyono, 
S.Pd 
                            YAYASAN PUTRA PURNA YUDHA BOYOLALI 
                     S M K   BHINNEKA    KARYA    SIMO 

STATUS 
1. TEKNIK LAS : TERAKREDITASI  A 
2. TEKNIK PEMEL. MEK. INDUSTRI : TERAKREDITASI  A 
3. TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF : TERAKREDITASI  A 
4. TEKNIK KOMPUTER JARINGAN 
 

Alamat : Jl. Tambak Segaran No. 50 Simo, Kab. Boyolali  57377  Telp. (0271) 7080435 - (0276) 3295027 
 

DAFTAR HADIR KELAS XI O 1 

Kelas 
 
 :   XI 
Otomotif 1 
   
Semester             
:  Genap 
Program Keahlian :   
Tehnik Mekanik Otomotif   
Tahun Pelajaran :  
2008/2009 
 

No NIS NAMA KEHADIRAN 

1 5062 ADI PRASETYO  
2 5063 ADI PRIYONO  
3 5064 AGUNG SULISTIA  
4 5065 AGUS ARIFIYANTO  
5 5066 AHMAD ABDUL ROSID  
6 5067 AJI ARIF WIDODO  
7 5068 AJI KURNIAWAN  
8 5069 ANDRI NURDIN  
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9 5070 ASWAN ANNANTIO  
10 5071 BUDI SANTOSO  
11 5072 CANDRA DWI PRASETYA  
12 5074 DEBBY CAHYO NUGROHO  
13 5075 EKO FATONI  
14 5076 HARIYANTO  
15 5077 HERI PURWANTO  
16 5078 IHSANUDIN  
17 5079 JUMADI  
18 5080 LANGGENG EKO PRASETYO  
19 5081 MAFRUH ARIS MUNANDAR  
20 5082 MUHAMMAD FAHRUDIN  
21 5083 MUHAMMAD FREDI KURNIA  
22 5084 MUHAMMAD NURKHOLIS  
23 5085 MUHAMMAD YULFIKAR  
24 5086 MUNA’IM  
25 5087 NURFIAN HADI APRIYANTO  
26 5088 OLIVIANA  
27 5089 PUJI SANTOSO  
28 5090 RANGGA RIYANTO  
29 5091 RIDWAN DWI SAPUTRO  
30 5092 SAHRUL GHOFAR  
31 5093 SETO  
32 5094 SRI YANTO  
33 5095 SURYADI  
34 5096 SYARIF HIDAYAH  
35 5097 TABRI SETIAWAN  
36 5098 TRI HARYANTO  
37 5099 TRI WINARTO  
38 5100 WAHYU DANANG SETYO. A .  
39 5101 YOHANES HARI PRAMUDIA  

                                                                                                             Boyolali, 04 April 2009 
      Peneliti 
 
                                                                    
Mitra kerja 
 

 
 
 

Rohmad Ependi                                                                                            Bagus Budiyono, 
S.Pd 
                            YAYASAN PUTRA PURNA YUDHA BOYOLALI 
                     S M K   BHINNEKA    KARYA    SIMO 

STATUS 
1. TEKNIK LAS : TERAKREDITASI  A 
2. TEKNIK PEMEL. MEK. INDUSTRI : TERAKREDITASI  A 
3. TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF : TERAKREDITASI  A 
4. TEKNIK KOMPUTER JARINGAN 
 

Alamat : Jl. Tambak Segaran No. 50 Simo, Kab. Boyolali  57377  Telp. (0271) 7080435 - (0276) 3295027 
 

DAFTAR HADIR KELAS XI O 1 

Kelas 
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 :   XI 
Otomotif 1 
   
Semester             
:  Genap 
Program Keahlian :   
Tehnik Mekanik Otomotif   
Tahun Pelajaran :  
2008/2009 
 

No NIS NAMA KEHADIRAN 

1 5062 ADI PRASETYO  
2 5063 ADI PRIYONO  
3 5064 AGUNG SULISTIA  
4 5065 AGUS ARIFIYANTO  
5 5066 AHMAD ABDUL ROSID  
6 5067 AJI ARIF WIDODO  
7 5068 AJI KURNIAWAN  
8 5069 ANDRI NURDIN  
9 5070 ASWAN ANNANTIO  
10 5071 BUDI SANTOSO  
11 5072 CANDRA DWI PRASETYA  
12 5074 DEBBY CAHYO NUGROHO  
13 5075 EKO FATONI  
14 5076 HARIYANTO  
15 5077 HERI PURWANTO  
16 5078 IHSANUDIN  
17 5079 JUMADI  
18 5080 LANGGENG EKO PRASETYO  
19 5081 MAFRUH ARIS MUNANDAR  
20 5082 MUHAMMAD FAHRUDIN  
21 5083 MUHAMMAD FREDI KURNIA  
22 5084 MUHAMMAD NURKHOLIS  
23 5085 MUHAMMAD YULFIKAR  
24 5086 MUNA’IM  
25 5087 NURFIAN HADI APRIYANTO  
26 5088 OLIVIANA  
27 5089 PUJI SANTOSO  
28 5090 RANGGA RIYANTO  
29 5091 RIDWAN DWI SAPUTRO  
30 5092 SAHRUL GHOFAR  
31 5093 SETO  
32 5094 SRI YANTO  
33 5095 SURYADI  
34 5096 SYARIF HIDAYAH  
35 5097 TABRI SETIAWAN  
36 5098 TRI HARYANTO  
37 5099 TRI WINARTO  
38 5100 WAHYU DANANG SETYO. A .  
39 5101 YOHANES HARI PRAMUDIA  

                                                                                                             Boyolali, 07 April 2009 
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      Peneliti 
 
                                                           
Mitra kerja 
 

 
 
   

Rohmad Ependi                                                                                             Bagus Budiyono, 
S.Pd 
                            YAYASAN PUTRA PURNA YUDHA BOYOLALI 
                     S M K   BHINNEKA    KARYA    SIMO 

STATUS 
1. TEKNIK LAS : TERAKREDITASI  A 
2. TEKNIK PEMEL. MEK. INDUSTRI : TERAKREDITASI  A 
3. TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF : TERAKREDITASI  A 
4. TEKNIK KOMPUTER JARINGAN 
 

Alamat : Jl. Tambak Segaran No. 50 Simo, Kab. Boyolali  57377  Telp. (0271) 7080435 - (0276) 3295027 
 

DAFTAR HADIR KELAS XI O 1 

Kelas 
 
 :   XI 
Otomotif 1 
   
Semester             
:  Genap 
Program Keahlian :   
Tehnik Mekanik Otomotif   
Tahun Pelajaran :  
2008/2009 
 

No NIS NAMA KEHADIRAN 

1 5062 ADI PRASETYO  
2 5063 ADI PRIYONO  
3 5064 AGUNG SULISTIA  
4 5065 AGUS ARIFIYANTO  
5 5066 AHMAD ABDUL ROSID  
6 5067 AJI ARIF WIDODO  
7 5068 AJI KURNIAWAN  
8 5069 ANDRI NURDIN  
9 5070 ASWAN ANNANTIO  
10 5071 BUDI SANTOSO  
11 5072 CANDRA DWI PRASETYA  
12 5074 DEBBY CAHYO NUGROHO  
13 5075 EKO FATONI  
14 5076 HARIYANTO  
15 5077 HERI PURWANTO  
16 5078 IHSANUDIN  
17 5079 JUMADI  
18 5080 LANGGENG EKO PRASETYO  
19 5081 MAFRUH ARIS MUNANDAR  
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20 5082 MUHAMMAD FAHRUDIN  
21 5083 MUHAMMAD FREDI KURNIA  
22 5084 MUHAMMAD NURKHOLIS  
23 5085 MUHAMMAD YULFIKAR  
24 5086 MUNA’IM  
25 5087 NURFIAN HADI APRIYANTO  
26 5088 OLIVIANA  
27 5089 PUJI SANTOSO  
28 5090 RANGGA RIYANTO  
29 5091 RIDWAN DWI SAPUTRO  
30 5092 SAHRUL GHOFAR  
31 5093 SETO  
32 5094 SRI YANTO  
33 5095 SURYADI  
34 5096 SYARIF HIDAYAH  
35 5097 TABRI SETIAWAN  
36 5098 TRI HARYANTO  
37 5099 TRI WINARTO  
38 5100 WAHYU DANANG SETYO. A .  
39 5101 YOHANES HARI PRAMUDIA  

                                                                                                             Boyolali, 11 April 2009 
      Peneliti 
 
                                                                     
Mitra kerja 
 

 
 
 

Rohmad Ependi                                                                                           Bagus Budiyono, 
S.Pd 
                            YAYASAN PUTRA PURNA YUDHA BOYOLALI 
                     S M K   BHINNEKA    KARYA    SIMO 

STATUS 
1. TEKNIK LAS : TERAKREDITASI  A 
2. TEKNIK PEMEL. MEK. INDUSTRI : TERAKREDITASI  A 
3. TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF : TERAKREDITASI  A 
4. TEKNIK KOMPUTER JARINGAN 
 

Alamat : Jl. Tambak Segaran No. 50 Simo, Kab. Boyolali  57377  Telp. (0271) 7080435 - (0276) 3295027 
 

DAFTAR HADIR KELAS XI O 1 

Kelas 
 
 :   XI 
Otomotif 1 
   
Semester             
:  Genap 
Program Keahlian :   
Tehnik Mekanik Otomotif   
Tahun Pelajaran :  
2008/2009 
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No NIS NAMA KEHADIRAN 

1 5062 ADI PRASETYO  
2 5063 ADI PRIYONO  
3 5064 AGUNG SULISTIA  
4 5065 AGUS ARIFIYANTO  
5 5066 AHMAD ABDUL ROSID  
6 5067 AJI ARIF WIDODO  
7 5068 AJI KURNIAWAN  
8 5069 ANDRI NURDIN  
9 5070 ASWAN ANNANTIO  
10 5071 BUDI SANTOSO  
11 5072 CANDRA DWI PRASETYA  
12 5074 DEBBY CAHYO NUGROHO  
13 5075 EKO FATONI  
14 5076 HARIYANTO  
15 5077 HERI PURWANTO  
16 5078 IHSANUDIN  
17 5079 JUMADI  
18 5080 LANGGENG EKO PRASETYO  
19 5081 MAFRUH ARIS MUNANDAR  
20 5082 MUHAMMAD FAHRUDIN  
21 5083 MUHAMMAD FREDI KURNIA  
22 5084 MUHAMMAD NURKHOLIS  
23 5085 MUHAMMAD YULFIKAR  
24 5086 MUNA’IM  
25 5087 NURFIAN HADI APRIYANTO  
26 5088 OLIVIANA  
27 5089 PUJI SANTOSO  
28 5090 RANGGA RIYANTO  
29 5091 RIDWAN DWI SAPUTRO  
30 5092 SAHRUL GHOFAR  
31 5093 SETO  
32 5094 SRI YANTO  
33 5095 SURYADI  
34 5096 SYARIF HIDAYAH  
35 5097 TABRI SETIAWAN  
36 5098 TRI HARYANTO  
37 5099 TRI WINARTO  
38 5100 WAHYU DANANG SETYO. A .  
39 5101 YOHANES HARI PRAMUDIA  

                                                                                                             Boyolali, 14 April 2009 
      Peneliti 
 
                                                                   
Mitra kerja 
  

 
 
 

Rohmad Ependi                                                                                           Bagus Budiyono, 
S.Pd 
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                            YAYASAN PUTRA PURNA YUDHA BOYOLALI 
                     S M K   BHINNEKA    KARYA    SIMO 

STATUS 
1. TEKNIK LAS : TERAKREDITASI  A 
2. TEKNIK PEMEL. MEK. INDUSTRI : TERAKREDITASI  A 
3. TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF : TERAKREDITASI  A 
4. TEKNIK KOMPUTER JARINGAN 
 

Alamat : Jl. Tambak Segaran No. 50 Simo, Kab. Boyolali  57377  Telp. (0271) 7080435 - (0276) 3295027 
 

 
DAFTAR NAMA KELOMPOK PRAKTEK 

 
  
 
 

No NAMA 

1 ADI PRASETYO 

2 ADI PRIYONO 

3 AGUNG SULISTIA 

4 AGUS ARIFIYANTO 

5 AHMAD ABDUL ROSID 

6 AJI ARIF WIDODO 

7 AJI KURNIAWAN 

8 ANDRI NURDIN 

9 ASWAN ANNANTIO 

10 BUDI SANTOSO 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

No NAMA 

1 CANDRA DWI PRASETYA 

2 DEBBY CAHYO NUGROHO 

3 EKO FATONI 

4 HARIYANTO 

5 HERI PURWANTO 

6 IHSANUDIN 

7 JUMADI 

8 LANGGENG EKO PRASETYO 

9 MAFRUH ARIS MUNANDAR 

10 MUHAMMAD FAHRUDIN 

No NAMA 

1 MUHAMMAD FREDI KURNIA 

2 MUHAMMAD NURKHOLIS 

3 MUHAMMAD YULFIKAR 

4 MUNA’IM 

5 NURFIAN HADI APRIYANTO 

6 OLIVIANA 

7 PUJI SANTOSO 

8 RANGGA RIYANTO 

9 RIDWAN DWI SAPUTRO 

10 SAHRUL GHOFAR 

No NAMA 

1 SETO 

2 SRI YANTO 

3 SURYADI 

4 SYARIF HIDAYAH 

5 TABRI SETIAWAN 

6 TRI HARYANTO 

7 TRI WINARTO 

8 WAHYU DANANG SETYO. A . 

9 YOHANES HARI PRAMUDIA 

10  
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K  L  E  G  O

 PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

SMK NEGERI 1 KLEGO 
Alamat: Sidorejo, Desa Karangmojo, Kec. Klego, Kab. Boyolali Telp. (0271) 837523 

 

SURAT KETERANGAN 

                          NO 
:  

 

            Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMK Bhinneka Karya 

Simo Boyolali menerangkan bahwa: 

Nama

 

 

 

: Rohmad Ependi 

NIM

 

 

: K 2504047 

Tempat, Tgl. Lahir

 

: Semarang, 25 Agustus 1986 

Program/Jurusan

 

: Pend. Teknik Mesin / Pend. Teknik dan Kejuruan 

Tingkat/Semester

 

: 4 / X (Sepuluh) 

Alamat 
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: Kadirojo, Papringan, Kaliwungu, Semarang. 

Telah melakukan Observasi di SMK Bhinneka Karya Simo Boyolali untuk 

penulisan skripsi dengan judul: 

 

”PENDEKATAN KONSTRUKTIVISTIK UNTUK 

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN SERVIS 

SISTEM BAHAN BAKAR KELAS XI PADA SISWA PROGRAM 

KEAHLIAN TEHNIK MEKANIK OTOMOTIF SMK BHINEKA 

KARYA SIMO BOYOLALI TAHUN DIKLAT 2008/2009”.  

 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk itu dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Boyolali, 14 April 2009 

 

 

Kepala SMK Bhinneka Karya Simo

  

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Sukiman, S.Pd. 
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