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KEMAMP(II\N MEMEACA DI.AGRrlll{ RANGKAIAN KIILISTRIKAN SEPEDA MOTOR PADA
SISWA KE:LAS TIGA PR"OGII.AM ft:D.{HLIAN TEKNIK MEKAI{IK OTOMOTIF SMKN DI

KO'IIA,MADYA YC}GYAKARTA

Budi Harto *)
lludi Tri Siswanto i*)

Ahstralr

Tujuan penelitian ini adillah un,tuh mengetahui seberapa besar kemampuan membaca diagtam
ra4gkaian kelistrikan sepeda motor pada si,swa l@las tiga program keahlian teknik mekqnik otomotif SMKN
di Kotamadya l/ogtakartu. Kemanpuan membaca diagram rangkaian kelistrikan sepeda motor diwujudkan
dalam : (l) kzr,nampuan menggatnltar sistttm kelistrikan sepeda motor dari diagram rangkaian kelistrikan
sepeda molor a{on (2) kernarnpuan menjelaskan caro kerja sistem kelistrikan sepeda motor dqri diagram
r angkaian ke I istrikan s epeda motor,

Menurut pendekatannya penelitia,n ini termasuk penelitian evaluasi, dan menurut tingkat
eluplanasinya Fenelitian ini termasuk peneiitiwn desbiptif. Populasi penelitian ini adqlah siswa kelas tiga
program keah,lian teknik mekanik otanotif S|MKN di Kotamadya Yogtakarta yang berjumlah 160 siswa yang
terdiri dari siswa SMKN 2 dan SIMKN j fbgtakarta. Menurut tabel Krejcie sampel yang diperlukan untuk
penelitian ini adalah ;,12 siswa dengan ting:lmt kpsalahan 5 ok. Sampel diambil dengan telwik simple random
sampling. Data kemampuen membat:a atiagrarn rangkaian kelistrikan sepeda motor dilrumpulkan dengan
menggunokan instrunenyang berupa tes ta,tulis,yakni : (l) tes menggambar sistem kclistrikan sepeda motor
dari diag'am ra:ngkaian kelistrikan sepeda ynoiar, dan (2) tes essry menjelaskan cara kerja sistem kelistrikan
sepeda motor dari diagratn ranglu'ian keliutrikan sepeda motor. Hasil pengujian voliQitas isi menyatakan
kedua tes valial. Reliabilitas tes mengg,nmbar sebesar 0,53 dianalisis dengan rumus Spearman Brown.
Reliabilitas tes wsay sebesar 0,87 dittnallisfu dengan rumus Alpha. Statistik deslriptif berupa penyajian data
dalam tabel disivibwi frekuensi, ltenSykuram tendensi sentral berupa mean, pengukuran variabilitas berupa
standar deviasi, penyajicm data dalam bewfitk histogram, dan perhitungan prosentsse, digunakan untuk
m enj el as kan ha; i I p enel it ii an.

Hasil penelitian ini menunjuW:an: (t) kemampuan mengg:ambar sistem kelistrikan sepeda motor dari
diagram rangkaian kelistt'ikan sepeda mcttor pada ruponden dinyatakan tidak lulus, karena baru mencapai
39,82 % dari Ariteria yang ditehzpkan, (2) kemampuan menjelaskan cara kerja sistem kelistrikan sepeda
motor dari diagrml ranglntan kelistr,ikan sepeda motor po:da responden dinyatakan tidak lulus, karena baru
mencapai 35,63 % dari l:viteria yang dit'etapkan, (3) kemampuan membaca diagram rangkaian kelistrikan
sepeda motor p.ada responden dinl,atakam tidak lulus, ksrena baru mencapai 37,72 %o dmi lriteria yang
ditetapkan.

Kata Kunci: Kemampuan, mennbaca, diagralp; rangkaian lcelistrikan sepeda motor, SMKN

Fendahuluan peserta didik SMK program keahlian teknik
SMK progranr lseahlian teknik mekanik rrt,omotif mekanik otomotif, kompetensi-kompetensi kunci
sebagai salah satu program keahlian y3ng tersebut meliputi kompetensi normatif, adaptif dan
diselenggarakan oleh S}MK, diharapkan dapat produktif.
diandalkan dan berE:ran stategis untuk Kompetensi normatit adaptif, dan produktif
mengembangkarr sumbenlaya manusia Indonesia tersebut diharapkan dapat dikuasai oleh peserta
dalam program keahlian tetrmik rnekanik otomotif. diklat SMK prograrn keahlian teknik mekanik
Mengacu kepada .kompe:tensi-kompetenriri kunci otomotif agar tujuan SMK program keahlian
yang harus dimiliki SMFI agar dapat dirm,clalkan teknik mekanik otomotif tercapai. Tetapi dalam
untuk mengenrbangkan sumberdal,a manusia kenyataannya di lapangan, kami menemukan hal
Indonesia, dan berdasarkrr hasil analisis jabatan yang tidak sejalan dengan harapan tersebut. Hal
yang dilakukan secara cermat dan un{jngacu yang tidak sejalan dengan harapan tersebut adalah
kepada standir intemas:ional, maka dihasilkan pelaksanaan diklat sepeda motor. Pelaksanaan
kompetensi-kompetensi kunci yang harus dimiliki diklat sepeda rnotor di SMK-SMK program

*) Mahasiswa Jurusan ]'endidikan Tekn,ik Otoruotif F.T. UNY
* * ) Dosen Jurusan F endi dikan TeWrik Otanr,otif F. T. U NY
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keahlian teknik mekanik otomotif belum seperti
yang diharapkan. Porsi perhatian terhadnp dildat
ini sangat minirn jika ditrandingkan dentri;an porsi
perhatian yang rliberikan pada otomotril.
Menurut para guru hirl tersebut diseb,abkan
karena: (1) adariya asumsi bahwa siswa yi;rng telah
menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam
sistem-sistem otomobil akan dengan rnuclah
menguasai pengetahuan,lan keterampilan dalam
sistem-sistem sr:peda motoq dengan a:lasan bahwa
sistem-sistem plda otornobil lebih mmit dian dapat
dijadikan pengalaman urrtu"k mengpasai sistem-
sistem pada sep,lda motor, (2) masalah pengiatu.an
waktu diklat sepeda motor, (3) kurang
memadainya .iumlah dan kualitas sarara
penunjang diklet sepeda nrotor, $eperti;: bllku-
buku teks tentang sep,eda motor, buiku-buku
pedoman perawatan dan :oerbaikan serpeda molor,
chart sistem-sistem sepeda rnotor, alat-alat
simulasi sistern.sistem sepeda motor, dan trnfuing
object sepedamotor.
Keseniangan antal'a harapan dan krmyatrmn
tersebut, dikhawatirkan a,kan mbny,ebabkat
kompetensi siswa SMK plogram keahtian telffrik
mekanik otomotif dalanr sistem-sistem sepfrda
motor belum s€perti yang diharapkan. trJrrtuk
mengetahui telah seberapa besar selrcrnarn.ya
kompetensi siswa SMK program keahliarn teknik
mekanik otomotif dalanr sistern-sistem sepeda
motor, maka diperlukan sruatu penelilian. N{elalui
penelitian ini akan dikaji masaliah tentang
seberapa besar kernampuan membaca diagrnrn
rangkaian kelistrikan sepeda motor paila si$wa
kelas tiga program keahlian teknik mekanik
otomotif SMKII di Kotamadya Yogyakarta. Hal
tersebut akan diukur dan dinilai rnelalui rurnusan
sebagai berikut: (l) seberrapa besar kenlampuan
menggambar sis,tem kelislrikan sepeda rnr:ltc.rr dari
diagram rangkaian kelistrikan sepeda mo$or pada
siswa kelas tiga program keahlian teknik rnrlkanik
otomotif SMKN di Kctamadya Yogyakrurra2 (Z)
seberapa besar kemamFluan menl€laskan cara
kerja sistem kelistrikan sepeda motor dari diagram
rangkaian kelisrikan sepreda motor pad,a siswa
kelas tiga program keahlian teknik mekanik
otomotif SMKN di Kotamadya Yogl'akarta?
SMK program .keahlian t,:knik mekarrik,utcrmcrtif
sebagai salah satu program keahlian yang
diselenggarakan oleh Sl\4K, dihanapkarr dapat
diandalkan dan berpcran $rategis untuk
mengembangkan sumberdaya manu.sia Ind,crnesia
dalam program l<eahlian tr:knik mekanrik crtolrnotif.
Mengacu kepacla kompetensi:kompetens;i kunci
yang harus dimiliki SMK. agar dapat ditmrnakan

untuk mengembangkan sumberdaya manusia
Indonesi4 dan berdasarkan hasil analisis jabatan
yang clilakukan secara cermat dan mengacu
kepada standar intemasional, maka dihasilkan
kornpetensi-kompetensi kunci yang harus dimiliki
peserta didik sMK program keahlian teknik
mekanik otomotif, kompetensi-kompetensi kunci
tersebut meliputi kompetensi normatif, adaptif dan
produktif,
Kompetensi normatif, adaptif, dan produktif
tersebut, diharapkan dapat dikuasai oleh peserta
diklat SMK program keahlian teknik mekanik
otomotif agar tujuan SMK program keahlian
teknik mekanik otomotif tercapai. Tetapi dalam
kenyataannya di lapangan, kami menemukan hal
yang tidak sejalan dengan harapan tersebut. Hal
yang tidak sejalan dengan harapan tersebut adalatt
pelaksanaan diklat sepeda motor. Pelaksanaan
diklat sepeda motor di SMK-SMK program
keahlian teknik mekanik otomotif belum seperti
yang diharapkan. Porsi perhatian terhadap diklat
ini sangat minim jika dibandingkan dengan porsi
perhatian yang diberikan pada otomobil.
Menurut parc guru hal tersebut disebabkan
karena: (l) adanya asumsi bahwa siswa yang telah
menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam
sistem-sistem otomobil akan dengan mudah
rnenguasai pengetahuan dan keterampilan dalarn
sistem-sistem sepeda motor, dengan alasan bahwa
sistem-sistem pada otomobil lebih rumit dan dapat
dijadikan pengalaman untuk menguasai sistem-
sistem pada sepeda motor, (2) masalah pengaturan
vaktu diklat sepeda motoro (3) kurang
memadainya jumlah dan kualitas sarana
penunjang diklat sepeda motor, seperti: buku-
buku leks tentang sepeda motor, buku-buku
pedoman perawatan dan perbaikan sepeda motor,
chart sistem-sistem sepeda motor, alat-alat
simulasi sistem-sistem sepeda motor, dan training
object sepeda motor.
Kesenjangan antara harapan dan kenyataan
tersebut, dikhawatirkan akan menyebabkan
kompetensi siswa SMK program keahlian teknik
mekanik otomotif dalam sistem-sistem sopeda
motor belum seperti yang diharapkan. Untuk
mengetahui telah seberapa besar sebenarnya
kornpetensi sisrva SMK program keahlian teknik
mekanik otomotif dalam sistem-sistem sepeda
rnotor, maka diperlukan suatu penelitian. Melalui
penelitian ini akan dikaji masalah tentang
seberapa besar kemampuan membaca diagram
rangkaian kelistrikan sepeda motor pada siswa
kelas tiga program keahlian teknik mekanik
otomotif SMKN di Kotamadya Yogyakarta. Hal
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tersebut akan dlukur dan clinilai rnelalui rulnusan
sebagai berikut: (l) seberapa besar kemarnpuan
menggambar sistern kelistrikan sepeda mrrtcrr clari
diagram rangkaian kelistrikan seprecla motor pada
siswa kelas tiga program keahlian teknik rmekanik
otomotif SMKI.{ di Kotamadya yogyakrufi? (2)
seberapa besar kemamlruan mr:nielaskan cara
kerja sistem kelistrikan sepeda motor dari dingram
rangkaian kelistrikan sepeda mc,tor pacla siswa'kelas tiga program keahlian teknik rnnekanik
otqnotif SMKN di Kotanradya yogyakarta?

Tinjauan Pustaka
Menurut UU RI No.2 Tahun 1989, pp RI No. 29
Tahun 1990, Kepmendikbud RI No. 0490,,U/lgg2,
Suharsimi Arikunto (1988), Soenarto, clkk (tr994),
1g W-ardimarr Djojorregoro (199g), dapat
disimpulkan balhwa sekolah menengah lkeiuruan
(SMK) adalah satuan pendidikan yang
diselenggarakan pada jalur pend.idikan sekolatl
berjenjang pendidikan nrenengah, clan be,rjenis
pendidikan ke,iuruan, yang secara langqr"nng
mempersiapkan peserta rtidiknya .untuJk dapat
memasuki lapangan pekeriaan tertontu.
Menurut tirn penyusun kamus besar bahasa
lndqegia (1990), Hemry Guntur (X983),
Rooijakkers (1990), Suhartin Citrobnoto (1992),
Sujanto (1988), Suyitno (l9g5), dan Warrlirnan
Djojonegoro (199S), dapat disirnpulkan trahwa
kemampuan mernbacn adalah fingkat
kesanggupan fisik dan lnental pembacr:r dalam
memahami baha.sa tulisan, secara tepat dzn kritis,
dengan menggunakan teknik-te.knik me:rnbaca
yang disesuailan deng;an tujuan mernbaca.
Kemampuan ini ditandai oleh tingkat peniahaman
!?.* dan kecepatan mernbaca yang ring1;i.
Menurut tim litenyusun kamus Uesai-- tlahasa
Indonesia (1990), Echols dan Ilassan Shaditv
(1996), Purbo Hadiwidj,ryti (1979), Baer dan
Ottaway (1980), Buban dan Schmitt (19g2),
Mitchell Automotive (1987), Thiessen da.n Dales
(1989), Bllinger (1981), Hill (1977), dan TEAM
(1996), dapat disimputkan bahwa diagram
rangkaian kelistikan :rdalah diagram yung
me_nunjukkan thubungan komponen-kornponen
dalam suatu sistem kelistrikan.

\fenurut TEAM (1996), witring diagram
digambarkan menurut aturan tertentu. Untuk dapat
menggunakan wiring dtagram denrgan betrar,
pertama-tarna hilrus mengctahui aturan tenrcbut.
Aturan-aturan tersebut rneliputi sirnbol-sfrmtlol
yang digunakan dalam diragram mngkaia.n, yang
dimaksudkan urrtuk menyederhanakan <tiagram.
Menurut Bubarr dan Sc:hmitt (19g2), simb,rl-

simbol itu adalah huruf-huruf, gambar-gambar,
dan angka-angka yang berarti sesuatu.
Menunit Mitchell Automotive (1987), ada
beberapa aturan yang mengatur bagaimana wiring
diagram digambar. Saklar-saklar ditunjukkan
dalam posisi istirahat/tidak beroperasi, konektor
ditunjuk*an bersebelahan satu sama lain, warna
utama kabel ditulis pertama dengan wama strip
atau tracer ditulis kedua. Biasanya, bagian
atas/kiri diagram mewakili bagian depan
kendaraan, dan bagian bawah/kanan diagram
mewakili bagian belakang kendaraan.
Menurut Jim Horner (1986), sebelum
menggambar diagram rangkaian kelistrikan,
tentukan komponen-komponen yang akan ada
dalam setiap sistem, meliputi. surnber, alat
kontroVsaklar, dan beban. Menurut Jim Homer
( I 986),'pedoman menggambar diagram rangkaian
kelistrikan adalah sebagai berikut: (1) sebelum
arus dapat mengalir, setiap sirkuit harus lengkap,
dari terminal positif sumber sarnpai terminal
negatif sumber. Flubungan pendek mencegah arus
untuk mendapatkan beban, yakinkan anda tidak
sengaja menggambar hubungan pendek, A)
engine kendaraan, rangka, dan bodi rnetal
bertindak sebagai ground atau jalur kembali dari
sirkuit, gunakan simbol ground untuk mencirikan
tli mana sirkuit digroundkan ke engine, rangfta,
atau bodi metal, (3) komponen-komponen yang
diikat pada/D erglass membutuhkan kabel ground
yang terpisah menuju rangka, tandai ini dalam
diagram, (4) saklar harus dirangkai seri dengan
beban yang dikonfolny4 (5) beban-beban selalu
dirangkai paralel dengan setiap beban lainnya, (6)
yakinkan setiap kabel yang bertegangan berakhir
dalam konektor betina untuk mencegah hubungan
singkat jika tiba-tiba kabel tidak berhubungan,
cara yang baik untuk mengingatnya adalah
meyakinkan simbol bentuk panah konektor jantan
dan betina mengarah ke sumber tenaga.
Menurut Buban dan Schmitt (1982), saran-saran
untuk membuat diagram yang rapih dan terbaca
adalatr sebagai berikut (l) gunakan simbol-simbol
standar untuk semua komponen, jika tidak ada
standar, catat artinya dalam catatan sinnbol, (2)
tempatkan sirnbol-simbol sedemikian rupa
sehingga garis-garis yang akan menunjukkan
konduklor-konduktor yang menghubungkannya
tidak terlalu berdekatan satu sama lain, gunakan
sedikit persilangan-persilangan dan belokan-
belokan garis sedapat mungkin, (3) jangan
rnenggambar simbol-sirrrbot terlalu berdekatan
satu sama lain yang membuat diagram sesak dan
sulit dibaca, (4) gunakan kertas tak bergaris untuk

44



mencegah kebirtgungan antara ganis-garis g;ambar
dengan garis-garis kerftn yang tencetrirk pada
kertas, (5) sett'lah menggambar simbol-simbol,
hubungkan simbol-simbol tersebut denganr garis
vertikal dan horizontal 1'ang lums, (6) ,gmakan
simbol titik untuk menunjuh:kan bahwa
konduktor-konduktor dihubungkan $ecil'a
elektrik.
Cara membaca rliagram nl€nurut lSoedarsqr (1989)
'adalah 

sebagai trerikut: (1) nrembaca judultnya, (2)
meinbaca infonnasi yang ada di atas, di bawah,
atau di sisinya; (3) mongubah judul mreqiadi
pertanyaan untuk mengetrdrui tujuan diagram, (4)
membaca diagram sesuni tujuan menrbaca.
Menurut Mitchell Autc,motive (1987) secara
praktis langkah pertama dalam nrembac* wiring
diagram adalah meyakinkan bahwa diagrryun itu
benar untuk kendaraan yarrg bersangkutan,, dengan
memeriksa bulan dan lahun peneibitarn, serta
nomor seri alau model kendaraan tersebut.
Menurut Ellin:ger (1981), cara lermudah unluk
mengikuti sirkuit d,alan wiring diagranr adalah
menutup wiring diagrarn dengan selembar kert4s
tipis. Sirkuit dapat diidentifikasi dengr,ur jelas
dengan memulai pada simbol komponen yang
akan dibaca, kcmudian mengikuti sirkuit dengan
menjiplak garis-garis sirkr-rit pada k*rtas di
atasnya dan mengidentifikasi kocte warna kabel.
Garis itu akan menuju saklar, jwnclians
(persi langan-pers ilangan/prertemuan-porternu an),
sekring, dan surnber tenaga (b,ateri:ri atau
generator).
Berdasarkan kr:simpulan definisi kerrampuan
membaca dan kesimpulan definisi diagam
rangkaian kelisrrikan, maka dap,at disirnpulkan
bahwa kemamp'uan membaca diagrarn rarngkaian
kelistrikan adalah tingkat kesanggupan fiisik dlan
mental pembaca dalam memahami bahasri lnlisan
yang berwujud gambar 

'diagram 
rarngkaian

kelistrikan, yang diwrfudkan oleh tingkat
kesanggupan rnenggambar clan menjelaskan cara
kerja sistem kelistrikan rlari diagrarn raingkaian
keiistrikan.
Sistem kelistrikrm sepeda, motor yang d,igarntrar
dalam diagram rangkaian .tkelistrikan sepecla motor
adalah: (l) sistcm pengisian baterai, (2.1 sistem
pengapian, (3).sistem starter listrik, (4.t, sistem
klakso4 (5) sistem meter bensin, (6) sistetn lampu
depan dan belal:ang term,asuk lampu penerangan
meter, (7) sistem larnpu tanda belok, (8) sistem
lampu rem, (9) sistem lampu indikator posisi gigi,
dan (10) sistem lampu indikator le,vel oli sarmping
sepeda motor dua langlah. Agar siswa SMK
progrcm keahlian teknik rnekanik otomotif dapat
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menggunakan diagram rangkaian kelisfrikan
sepeda motor sebagai pedoman dalam pekerjaan
perawaian dan perbaikan sistem kelistrikan sepeda
motor, maka siswa harus dapat menggambar dan
menjelaskan cara kerja sistem kelisfiikan sepeda
motor dari diagram rangkaian kelisrikan sepeda
motor.

Cara Penelitian
Menurut pendekatannya penelitian ini termasuk
penelitian evaluasi, dan menurut tingkat
eksplanasinya penelitian ini termasuk penelitian
deskripif. Definisi operasional variabel
kemampuan membaca diagram rangkaian
kelistrikan sepeda motor adalah tingkat
kesanggupan fisik dan mental pembaca
(responden) dalam memahami bahasa tulisan yang
berwujud gambar diagram rangkaian kelistrikan
sepeda motor, yang diwujudkan dalam tingkat
kesanggupan menggambar dan menjelaskan cara
kerja sistem kelistrikan sepeda motor dari diagrant
rangkaian kelistrikan sepeda motor.
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas tiga
program keahlian teknik mekanik otomotif SMKN
di Kotamadya Yogyakarta yang berjumlah 160
siswa dari SMKN 2 dan SMKN 3 Yogyakarta.
Jumlah sampel sebesar I 12 siswa ditentukan
dengan Tabel Krejcie, dan sampel diambil dengan
telrnrirr simple random sampling. Data kemampuan
membaca diagram rangkaian kelistrikan sepeda
motor dikumpulkan dengan menggunakan
instrumen yang berupa tes tertulis, yakni: (1) tes
menggambar sistem kelistrikan sepeda motor dari
diagram rangkaian kelistrikan sepeda motor, dan
(2) tes essay menjelaskan cara kerja sistem
kelistrikan sepeda motor dari diagram rangkaian
kelisrikan sepeda motor.
Tes menggambar terdiri dari l0 item, jawaban

benar mendapat skor l, dan jawaban salah
mendapat skor 0, sehingga skor maksimal
idealnya adalah 10. Tes essay terdiri dari l0 item,
jawaban benar dan lengkap skor 1, benar kurang
lengkap skor 0,5, dan salah skor 0, sehingga skor
maksimal idealnya adalah 10. Skor maksimal
ideal kemampuan membaca diagram rangkaian
kelistrikan sepeda motor adalah penjumlahan skor
maksimal ideal tes menggambar dan tes essay'
yakni sebesar 20.
i"engu.jian validiks kedua tes menggunakan
validitas isi. Reliabilitas tes menggambar
dianalisis dengan rumus Spearman Brown dan
reliabilitas tes €ssay dianalisis dengan rumus
Alpha. Untuk menjelaskan hasil penelitian
digunakan statistik deskriptif yakni: ( I ) penyaj ian
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data dalarn tabel diritribusi frekuensi dan
histagram, (2) pengukuran tendensi sentriil berupa
nean, (3) pengukuran variabilitas b€rnrp:i standar
deviasi, dan (4!) perhitungan prosentasc). Untuk
menginterpretas,ikan hasil perrelitian dlgunakan
penilaian acuan patokan IIPAP). Bata,s lulusr untuk
dinyatakan Lulus dalam rnembaca diagram
rangkaian kelistrikan s€rpeda motor ditelapkan
sebesar 70 Vo dari kiteria yang dilelapkan.
Artinya, kemanrpuan 7A o/o a.tau lebit'r dinyatakan
lulus, dan kemampuan di bawah'/0 96 dirrl'ratalmn
tidak lulus. Pengambilan patokan tensehut
berdasarkan nilai batas lulus program ;roduktif
yang digunakan secara :nasional di SMK-SMK,
yakni sebesar 7lj %o dxi kriteria yrurg ditel;apkan.

Hasil Fenetritiarr dan Fcnnbnhasan
Skala pengukuran instrumen tes rnengp;ambar
sistem kelistrikan sepecla motor dari diagram
rangkaian kelistrikan sepr:da motor adalalir 0 - 10,
nilai yang diperoleh resporrden, terenrdah adalah I
dan tertinggi adalah 10., skor rata-rata sebesar
3,98, dan starrdar deviasi sebesar 1,94. Iika
dibandingkan dengan ls'iteria yang dit;etipkan,
maka kemampuan menggambar s:istem kelirstrikan
sepeda motor dari diagrarm rangllaian kerlis,trikan
sepeda motor baru mencapai 39,82 o/o dari kriteria
yang ditetapkan. Menumt pedoman inlsrlpretasi,
kemampuan tersebut dinyatakan tidak lulus,
dengan distribus;i 14 responden (12,5 W lulus dan
98 responden (87,5W tidak lulus.
Skala pengukunHr instrunren tes menjelaskan cara
kerja sistem keliish'ikan sepeda motor dari dingnam
rangkaian kelistrikan sepeda motor adalah 0 - 10,
nilai yang diperoleh responden, terendah adalah 0
dan tertinggi adalah 8,5, skor rcta-rata sebesar
3,56, dan standar devi;asi sebesar 2,].6. .lika
dibandingkan clengan krriteria yang dite'tapkan
maka kemampuan noenjelaskan cara kerjil t;istem
kelistrikan sepe'da rnotor dari diagram nrrngkaian
kelistrikan sepeila rnotor banu rnencapai .35,$3 yo
dari kriteria yang ditetap,kan. Menurut perloman
interpretasi, kemannpuan tersebut dinyatak.an ticlak
lulus, dengan distribusi 1l responden (11,82 %)
lulus dan l0l rerryonden (l)0,18 %) tidak hdus.
Skor kemampuan membaca dialyann rtLnp;kaian
kelistrikan sepetta moton adalah penlurnldnan skor
kemampuan me,nggambar dan skor kerrarrrpuan
menjelaskan caa kerja sjistem kelis,trikan. sepeda
motor dari diagram ranglcaian kelistrikarr seperda
luotor, rnaka skala pengukurannya adalatr (l - 20.
Nilai yang diperoleh reslnnden, tercndalt arda{ah
1,5 dan tertinggi adalah 15,5, skorrata-rata
sebesar 7,54, dan standar deviasii sclbesar 3.tJ?.

Jika dibandingkan dengan kriteria yang
rlitetapkan, maka kemampuan membaca diagram
rangkaian kelistrikan sepeda motor baru mencapai
37,72 o/o dari kriteria yang ditetapkan. Menurut
pedoman interpretasi, kemampuan tersebut
dinyatakan tidak lulus, dengan distribusi 5
responden (4,46 Vo) lulus dan 107 responden
(95,54 %) tidak lulus.
Dalam penelitian ini ditemukan kesalahan
responden dalam menggambar sistem kelisBikan
sepeda motor dari diagram rangkaian kelistrikan
sepeda motor, yakni: (l) tidak menggambar
sumbm listrik dengan benar, (2) tidak
menggambar kunci kontal,r:/saklar dengan benar,
(3) tidak berhasil mengidentifikasi beban dengan
lengkap, (4) tidak berhasil mengidentifikasi kaki-
kaki komponen, dan (5) kurang teliti dalam
menggambar massa.
Kesalahan responden dalam menggambar sistern
kelisa'ikan sepeda motor dari diagram rangkaian
kelistrikan sepeda motor dapat disebabkan karena:
(l) belum dipahaminya aturan-aturan dalam
menggambar diagram rangkaian kelistrikan, (2)
adanya ketidakseragaman aturan'aturan
menggambar diagram rangkaian kelistrikan antara
satu pabrik pemtruat dengan pabrik pembuat yang
lain, (3) belum dipahaminya langkah-langkah
menggambar diagram rangkaian kelistrikan'
Berdasarkan pendapat Buban dan Schrnitt (1982),
Mitchell Automotive (1987), dan TEAM (1996)'
kesalahan responden dalam menggambar sistem
kelistrikan sepeda motor dari diagram rangkaian
kelistrikan sepeda motor, dapat disebabkan karena
o-esponden belum memahami aturan-aturan yang
berupa simbol-simbol gambar, simbol-simbol
huruf,.dan simbol-simbol angka yang digunakan
dalam diagram rangkaian kelistrikan sepeda
motor, serta belum dipahaminya aturan-aturan
yang berupa: penggambaran posisi saklar,
penggambaran konektor, penulisan warna kabel,
dan penunjukkan bagian depan dan belakang
sepeda motor dalarn diagram rangkaian kelistrikan
sepeda motor.
Berdasarkan pendapat Mitchell Automotive
(1987), kesalahan responden dalam menggambar
sistem kelistrikan sepeda motor dari diagram
rangkaian kelistrikan sepeda motor dapat
clisebabkan karena adanya ketidakseragaman
aturan-aturan dalam penggambaran diagram
rangkaian kelistrikan sepeda rnotor antara satu
pabrik pembuat dengan pabrik pembuat yang lain,
ketidakseragaman tersebut meliputi
ketidakseragaman penggunaan simbol gambar,
simbol hurul dan simbol angka, serta
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ketidakseragarnan dalam penggambararr posisi
.ullt-t, pengganrbaran konei<tor, penulisan warna
IUP:I, dan pr:nunjukkan bagian deparr dan
belaleng sepeda motor dalam diagram n;urgfaian
kelistrikan seperla motor.

lerallartg pei:dapat Bu.ban dan Schmitr (19g2)
dan Jim Horn,er (1986), kesalahan re,sionden
dalam menggambar sisr;em kelistrikan sepeda
motor dari diagrarn rangikaian kelis0.ikau sepeda
molor dapat disebabkan karena respondrm ticlak
melaksanakan langkah-langkah rnenrgg;arnbar
diagram rangkaian kelistrikan yang beru[a: (l)
tidak melaksanakan langkah V*g 

'tur,,p"

menggambar sistern dengan lengkap (sumber, aiat
kontrol, dan treban), (:l) tidak 

'melaksanakan

langkah yang br:rupa men.ggamban simbol ,tround
dengan benar, (3) tidak melaksanakan la"ungkah
yang berupa. rnenggamtrar seri saldar clengan
bebannya, (4) tidak melarl.sanakan langkahr yang
berupa menggambar paralel bebarr-bilnn yang
seharusnya diparalel, ($) tidak rneialsanakai
langkah _ yang berupa menggambar konektor
dengan benar, (6) tidak melaksanalcan langkah
yang berupa rnenggambar dengan sirmbol_simtrol
standar, (7) ticlak melalsanakan nangkth yang
berupa menggambar garis dengan ,alin 6iictat
terlalu berdekatan, tidak terlalu-ban;yal be,iokan
dan persilangan, (S) tidak melakanakan langkah
Png berupa ntenghrrgungl$n kornpoien-
komponen yan:g seharusnya 

- 
dihubungl;:an, (9)

tidak melaksanakan langkah yant b,irupa
menggambar riimbol titik padi [o.nd.uktor-
konduktor yang berhubungan secara elektrik,
Berdasarkan pentlapat Depdikbud (X999),
kesalahan responden da.lam menjelaskan cam
kerja sistem kelistikan sepeda motor rlari diagrnm
rangkaian kelistikan sepeda motor d'apat
disebabkan karelna respo;nden belum memaharni
ftngsi dan konstruksi sistem kelistrikan sepeda
motor. Berdasarkan penrlapat Saifurtdin *iwar
(2001-), kesalahan responden dalarn rnen.ielaskan
cara kerja sistem kelistrikan sepeda mcitor: dari
9lug.u* rangkaian ketistrjikan sepeda motor dapat
disebabkan kan:na responden bilum merngluasai:
istilah, fakta spesifik, perjanjiall (konvensi),
kecenddrungan l.trend) dan uruta-n, klasifikasi dan
kategori, kriteriq metodologi, prinsiip dan
generalisasi, serta teori dan struktur sistem
kelistrikan sepecla rnotor.
Tidak lulusnya responden da.lam rnernbaca
{lagram rangktian kelistrikan sepeda rnotor,
ditandai oleh tidak lulusnya respor:rden datram
menggambar dan menjel*kan cara kerji:r sistem
kelistrikan seperla rnotor dari diagram iang;kaian

kelistrikan sepeda motor. Menurut Ellinger (l9gl)
tidak lulusnya responden dalam membaca diagram
rangkaian kelistrikan sepeda motor dapat
disebabkan karena responden tidak memahami
cara membaca diagram rangkaian kelistrikan, hal
ini ditandai oleh tidak berhasilnya responden
dalarn mengidentifikasi simbol kelistrikan yang
akan dibacq dan tidak berhasil mengikuti sirkuii
kelistrikan yang akan dibaca.
Proses penguasaan dan penguasaan kemampuan
membaca diagram rangkaian kelistrikan sepeda
rnotor pada responden, merupakan proses dan
hasil belajar. Dengan demikian faktor-faktor yang
mempengaruhi proses penguasaan dan
penguasaan kemampuan membaca diagram
rangkaian kelistrikan sepeda motor pada
responden adalah faktor-faktor yang
mempengaruhi proses dan hasil belajar.
Faklor-faktor yang mempengaruhi proses dan
hasil belajar menurut Winkel (19S3) rerdiri dan
faktor pada pihak siswa dan faktor di luar sisu,a.
Falcor pada pihak siswa terdiri dari faktor psikis
dan faklor fisik. Faktor psikis terdiri dari faktor
psikis intelektual dan faktor psikis non intelektual.
Faklor psikis intelektual adalah: taraf intelegensi,
kernantpuan belajar, dan cara belajar. Fakror
psikis non intelektual adalah: motivasi belajar,
perasaan, sikap, minat, kondisi psikis, dan kondisi
akibat keadaan sosio kultural. Faktor fisik adalah
kondisi fisilg kesehatan jasmani, dan keadaan alat-
alat indera. Faktor di luar siswa terdiri dari faktor
pengatur proses belajar di sekolah, fal;tor sosial di
sekolah, dan faktor situasional. Faktor pengatur
proses belajar di sekolah terdiri dari: kurikulum
pengajaran, disiplin sekolah, keefektifan guru,
fasilitas b"lajar, dan pengelompokan siswa. Faktor
sosial di sekolah terdiri dari: sistem sosial, status
sosial siswa" dan interalcsi guru siswa. Faktor
situasional terdiri dari: keadaan politik ekonomis,
keadaan waktu dan tempat, serta keadaan musim
dan iklim.
Menurut Sumadi Suryabrata (1994), faktor-faktor
yang mempengaruhi proses dan hasil belajar
terdiri dari fakror yang berasal dari luar diri
pelajar dan faktor yang berasal dari dalam diri
pelajar. Faktor yang berasal dari luar diri pelajar
terdiri dari faktor non sosial dan faktor sosial.
FakJor non sosial misalnya adalah: keadaan udara,
suhu udara, cuaca, waktu (pagi, siang, atau
rnatrarn), tempat (letakny4 pergedungannya), alat-
alat yang dipakai untuk belajar (seperti alat tulis
menulis, buku-buku, alat peraga, dan sebagainya
yang biasa disebut alat-alat pelajaran). Faktor
sosial adalah faktor manusia (sesama manusia)
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baik manusia itu hadir ert&u pun tidak larrgsung
hadir. Faktor yang berasal dari dalam diri pelajar
terdiri dari faklor fisiologls dan fzrktor psiikologis.
Faktor fisiologis terdiri dari keadaar tonus
jasmani pada umumnya (misalnya keadailn segar
atau tidak segar), dan keadaarn f'ungrri-fungsi
fisiologis teltentu, misalnya pancia inderer. Faktor
psikologis mivrlnya adarlah adcmya, kebr"rtuhan
anak untuk belajar dan citl-cita.'Selaqiutnya menurut tim penulis bruku [usikologi
Pendidikan FIP IKIP Yogyalmrta (1993), lfbktor-
faktor yang nrempengaruhi proses &rn hasil
belajar terdiri dari faktor yang be:rasal darri dalam
diri individu yang sedang belajar dan faktor yang
berasal dari luar dirji individu. Faktor yang berasal
dari dalam diri individu rterdlri drlri faktnr psihis
dan fisik. Fa.ktor psikis artara lairr ialah: kognitif,
afektif, psikomotor, camlf,uran, dara keplibadian.
Faktor fisik antara lain adalatr kondisi: indera,
anggota badan, kelenjar, syaraf, dan orgirn-organ
lain dalam tubuh. Faktor psikis drm lisiik ini
keadaannya ad;l yang ditcntukan oleh falctor
keturunan, oleh faktor lingkungan, . atau oleh
falxor keturunan dan lirrgklngan. Faktor yang
berasa! dari luar: diri individu antara lain adalah:
faktor lingkungan alam, faktor sosial ekonomi,
guru, metode mengaja.r, kwikulum, materi
pelajaran, sarailtr, dan pras,arana.
Selanjutnya m€:nurut Furwanto (1993 : 107),
faktor-faktor yang rnempengaruhi pro$es dar:rr hasil
belajar terdiri dari faktor luar dan dalam. Iraktor
lum terdiri dari ftktor lingkungan dan faktor
instrumental. F'aktor lingkungan terdiri dari faktor
alam dan faktor sosial. Faktor instrumentirl ferdiri
dari faktor kurikulum, faktor gurwpengaja,r, faktor
sarana dan prasarana, dan :Faktor
administrasi/manajemen. liaktor dalzr:m terdit'i rlari
faktor fisiologi dan fahor psikologi. Itaklor
fisiologi terdiri dari faktor Xroirdisi fisik dan faktor
kondisi panca indera. Faktor psikologi terdiri drlri
faktor bakat, fal:tor minat, falctor kecerdagan, d,an
faktor motivasi.
Diagram ran6'jaian kelistrikan sepeda rnotor
merupakan salah satu g',anlbar telmik rlalam
program keahlian teknik mekanil: cfo,rnotif.
Penelitian yang relevan, vakni penelitian lvluslim
(1995) pada siswa kelas satu nxnpun teknologi
pengerjaan logan STMN I Madfum menl'etrutkan
bahwa: (l) terdapat huburgan posili{' dan
signifikan antara falctor elssternal dmgan prestasi
belajar menggarlbar teknil< mesin, (2) terdapat
hubungan positif dan signifikan antara, minat
belajar dengan prestasi betajar rnenggambar
teknik mesin, dan (3) terdapat huburngan ;positif

,rtan signifikan anlara cara belajar dengan prestasi
belajar menggambar teknik mesin. Fakor
ekstgrnal yang dimaksud dalam penelitian ini
meliputi: faktor lingkungan belajar di sekolah,
faktor lingkunga.n belajar di luar sekolah, sistem
instruksional pada kurikulum, bahan belajar, dan
metode penyajian. Minat belajar yang dimaksud
dalam penelitian ini meliputi: perasaan senang,
perhatian, tanggapan pilihan, kesadaran, keinginan
untuk mengetahui, dan partisipasi. Cara belajar
yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi cara:
mengikuti pelajaran, menelaah buku, membuat
contoh, belajCI sendiri, belajar kelompok,
menggunakan perpustakaan, dan menghadapi
ujian.
Hasil penelitian lain yang relevan yakni penelitian
Phillip Soegiharto (1993) pada siswa jqrysan
rnesin STM Swasta di Kotamadya Yogyak4da"
rnenyebutkan bahwa: (l) ada hubungan positifdan
signifikan antara prestasi gambar teknik mesin
dengan kemampuan gambar teknik, dan (2) ada
hubungan positif dan signifikan antara motivasi
belajar dengan kemampuan gambar teknik.
Motivasi belajar yang dimaksud dalam penelitian
ini meliputi: perhatian dan kesungguhan siswa
dalam mengikuti pelajaran teori maupun praktek,
usaha siswa untuk memecahkan masalah yang
dihadapi, usaha siswa untuk membuat tugas atau
belajar sendiri di rumah, dan usaha siswa untuk
berprestasi sebaik mungkin.
Hasil penelitian lain yang relevan yakni penelitian
L,ia Harjanti (2000) pada siswa kelas dua jurusan
bangunan SMKN 3 Yogyakarta, menyebutkan
bahwa: (l) ada hubungan positif dan signifikan
antara komunikasi guru-siswa dengan 'prestasi

belajar. gambar teknik, dan (2) ada hubungan
positif dan signifikan antara lingkungin fisik
ruang gambar dengan prestasi belajar garnbar
teknik. Komunikasi guru-siswa yang' dimaksud
dalam penelitian ini meliputi: kepercayaan siswa
kepada guru, dukungan guru kepada siswa, dan
keterbukaan siswa kepada guru. Lingkungan fisik
ruang gambar yang dimaksud dalam penelitian ini
rneliputi: tempat belajar, alat belajar, waktu
belajar, keadaan udara, penerangan, dan
kebisingan.
Selain itu, faktor-faktor pada responden dan di
luar responden berikut ini, juga dapat
menyebabkan tidak lulusnya responden dalam
membaca diagram rangkaian kelistrikan sepeda
rnotor. Faktor pada responden dapat berupa: (l)
tingkat pengetahuan dan keterampilan sistem
kelisfi"ikan sepeda motor yang rendah, dan (2)
kondisi fisik dan psikis responden pada saat
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mengerjakan instrumetr penelitian (tes), hal ini
akan dijelaskan lebih lanjut dalarn kr:te,rbatasan
penelitian.
Pelaksanaan diklat sepeda motor yiirng belum
sesuai denga:n haraparq termaluk fakton di luar
responden yang dapat menyebabkan nrsponden
tidak lulus elalam membaca diagrarn rangkaian
kelisfikan sepeda motor, hal ini mcililluti: (l)
adanya asurnrii bahwa sisrva yang telah rnenguasai
pengetahuan dan keterampilan dalam sistem-
sistem otonlc,bil akan dengan mudah rnenguasai
pengetahuan dan ket,erarnpilan dalam sistem-
sistem sepeda motor, (2) alokasi wrfttu diklat
sepeda motor yang tr:rlalu minim, (3) kurang
rnemadainya jumlah dan kuali&rs sarana
penunjang diklat sepeda mot{)r, sepr:rrti: buku-
buku teks tentang sepeda rnotor, buku-buku
pedoman perilwatan dan perbaikan sep,ecla notor,
chart sistem-sistern sepeda motor" alat-alat
simulasi siste;m-sistem sepeda rnotor, dnn training
ab.ieet sepedamotor.

Kesimpulan dan Sarau
Kemampuan mengga:rrbar sistern kr:listrikan
sepeda motor dari dialpam rangkaian kelistxikan
sepeda motor pada siswa ke,las tigt program
keahlian tekirik mekernik otomotif :Sl,flKt{ di
Kotamadya Yogyakarta dinyartalian tiidak lulus,
karena baru rnencapai .39,82 o/o dui k,iteria yang
ditetapkan.
Kemampuan rnenjelarikan cara kerja sistem
kelisnikan sepeda mot')r dari diagram rangkaian
kelistrikan sepeda motor pada siswa kelas tiga
program keahlian teknik mekanilk otomr:tif SMKN
di Kotamadyer Yogyakarta dinyatalcan tidak lulus,
karena baru rnencapai :15,63 Vo dari kriteria yang
ditetapkan.
Dengan demiJrian, kemampuan memba;a diagram
rangkaian kelistrikan sepeda motor prada siswa
kelas tiga Flrogram lceahlian teknik, nnekanik
otomotif Sb{KN di Kotamadya lfogyakarta
dinyatakan tidak lulu:i, karena baru rnencapai
37,72yo dari lcriteria yang ditetapkan.
Keterbatasan penelitian ini terlEi;al( pafu
penyelengganran tes (pengambilan dntif, yang
dilaksanakan berdekatan dengan pelaksanaan
EBTA/EBTANAS, sehingga ada kernungkinan
responden ticlak terlat-r serius menge,rjakan tes
(insfumen p,enelitian), hal ini bisa di:mallumi
karena men:ka tentu lebih menrreutingkan
EBTA/EBTANAS.
Dalam penelilian ini disarankan :
l Untuk pengelola dikldt sistern kelistrikan

sepeda m'otor:

Dalam merencanakan diklat sistem kelistrikan
sepeda motor, disarankan untuk
merencanakan diklat membaca diagram
rangkaian kelistrikan sepeda motor.
Asumsi bahwa siswa yang telah menguasai
sistem kelistikan otornobil akan dengan
mudah menguasai sistem kelistrikan sepeda
motor, hendaknya tidak digunakan. Artinya,
pelaksanaan diklat sistem kelistrikan sepeda
motor harus sama seriusnya dengan
pelaksanaan diklat sistem kelistrikan
otomobil.
Untuk keberhasilan pengelolaan diklat sistem
kelistrikan sepeda motor pada khususnya, dan
untuk keberhasilan pengelolaan diklat sepeda
motor pada umurnnya, terdapat sejumlah
faktor yang harus diperbaharui. Faktor-faktor
yang harus diperbaharui di antaranya adalah:
faktor pengaturan waktu diklat sepeda motor,
dan faktor sarana penunjang diklat sepeCa
motor, seperti: buku-buku teks tentang se:-,€da
motor, buku-buku pedoman perawatan dan
perbaikan sepeda motor, chart sistem-sistem
sepeda motor, alat-alat simulasi sistem-sistem
sepeda motor, dan training object sepeda
motor.
Untuk peneliti selanjutnya:
Untuk melengkapi hasil penelitian ini, maka
judul penelitian ini dapat digunakan pada
SMK-SMK program keahlian teknik mekanik
otomotif yang lain.
Penelitian ini baru menyentuh aspek
pengetahuan yang berupa kemampuan
menggambar/membaca gambar dan
kemampuan rneqielaskan cara kerja sistem
kelistikan sepeda motor. Maka, aspek
pengetahuan lain, yakni kemampuan
menerapkan perhitungan, kemampuan
menjelaskan fungsi, konsffuksi, cara
mendiagnosa, cara membongkar, cara
memeriksa, cara memperbaiki/mengganti, dan
cara memasang kembali sistem kelistrikan
sepeda motor, dapat dljadikan sebagai bahan
penelitian. Selain itu, aspek keterampilan
yang berupa kemampuan: mendiagnos4
membongkar, memeriksa,
memperbaiki/mengganti, dan
memasang/merangkai kembali sistem
kelistrikan sepeda motor, juga perlu diteliti.

c. Perlu diteliti juga tingkat pengetahuan dan
keterampilan dalam sistem motor, chasis,
pemindah tenaga, dan bodi sepeda motor.

b.

z .

d .
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