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Abstrak

Tuiuan penelitian ini adolah untuh mengetahui seberapa besar kemampuan membaca diagram
ra4gkaian kelis*ikan sepeda motor pada siswa kelas tigs program keahlian telmik mekanik otomotf SMKN
di Kotamadya )'ogtaleartu. Kemanpuan membaca diagram rangkaian kelistrikan sepeda motor diwajudkan
dalam : (l) ker'nampuan menggatnbar sistem kelistrikan sepeda motor dari diagram rangkaian kelistrikan
sepeda motor clan (2) kwanpuan menjelaskan cara lcerja sistem kelistrikan sepeda motor dari diagram
rangkaian kelistrikan sepeda motor.

Menurut' pendelutawrya penelitian ini termasuk anluasi, dan merarut tingkat
eluplanasinya penelitian ini termasuk penelitian deskiptif, Populasi penelitian ini adalah siwa kelas tiga
program keahlim teknik mekanik otowotif SMKN di Kotamadya Yogtakarta yang berjumlah 160 siwa yang
terdiri dari siswa SMKN 2 dan SMKN 3 Yogtakarta. Merwrut tabel Krejcie sampel yang diperlukan untuk
penelilian ini a(lslah I 12 siswq dengan tingkat kesalqhan 5 %o. Sampet diambil dengai tekntk-simple random
sampling. Data kemampuan membaca diagram rangkaian kelistrikan sepeda motor dilampulkan dengan
menggunakan instrumenyang berupa tes tertulis, yakni : (l) tes menggambar sistem k4listrikan sepeda motor
dari diagram rangkaian kelistrikan sepeda motor, dan (2) tes essry ienjelaskan cara kcrja sistei kettstrikan
sepgda motor dari diagtum rangkaian kelistrikan sepeda motor. Hasil pengujian vatittjtas isi menyatakan
kedua tes valia!- Reliabilitas tes menggnnrbar sebesar 0,53 dianolisis- dengan rumus Spearman Brown
$l.tabiltty tes essoy sebesar 0,87 dicnatisis dengan rumus Alpha. Statistik desbiptif berupa penyajian data
dalam tabel disitribusi frekuensi, ltenguhtran tendensi sentral berupa mean, penggthtran iariabiiUas berupa
standar deviasi, penyajkm data dalnm bentuk histogram, dan perhitungan piosentase, digunakan untuk
menj elas kon has il peneliti: an.

Hasil penelitian ini menunjuk*an: (l) kemampuan menggambar sistem ket*trtkan sepeda motor daTi
diagram rangka'ian kelish'ikan selteda motor pada responden dinyatakan tidak lulus, kareni baru mencapai
39'82 % dari hriteria yang ditetapkan, (2) kemampuan menjelaskan cara kerja sistem kelistrikan sepeda
motor dari diagram rengkaian kelistrikan sepeda motor poda responden dinyatakan tidak lulus, karena baru
mencapai 35,63 % dari lbiteria yang ditektpkan, (3) kemampuan membaca diagram rangkaian kelistrikan
sepeda motor p'ada responden dinyatalcan tidsk lulus, lrarena baru mencapai 37,72 % ttari biteria yang
ditetapkan.

Kata Kunci: Kemampucn, melnbaca, diagram rangkaian kelistrikan sepeda motor, sMKN

Pendahuluan peserta didik SMK program keahlian teknik
SMK program keahlian teknik mekanik otomotif mekanik otomotifi, kompetensi,kompetensi kunci
sebagai salah satu plogram keahlian ygng iersebut meliputi kompetensi normatif, adaptif dan
diselenggarakan oleh SMK, diharapkan dapat produktif.
diandalkan dan berprlran strategis untuk Kompetensi normatif, adaptif, dan produktif
mengembangkan sumbentaya manusia Indonesia tenebut, diharapkan dapat diluasai oleh peserta
dalam program .keahlian teknik mekanik otomotif. diklat SMK program keahlian teknik mekanik
Mengacu kepada .kompe:tensi-kompetensi kunci otomotif agar tu;uan SMK program keahlian
yang harus dimiliki SMFI agar dapat dirmclalkan teknik mekanik oiomotif tercapai. Tetapi dalam
untuk mengembangkan sumberdaya manusia kuryataannya di lapangan, kami menemukan hal
lndonesia, dan berdasarkan hasil analisis jabatan yang tidak sejalan dengan harapan tersebut. Hal
yang dilakukan secara cennat dan mengacu yang tidak sejalan dengan harapan tersebut adalah
kepada standar internasional, maka dihasilkan pelaksanaan diklat sepeda motor. Pelaksanaan
kompetensi-kompetensi kunci yang harus dimiliki diklat sepeda motor di SMK-SMK program
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keahlian teknik mekanik otomotif belum seperti
yang diharapkan. porsi perhatian terhadrry diklat
ini sangat minirn jika diirandingkan dengan porsi
perhatian yang rliberikan pada otornobil. 

-

Menurut para guru hal tersebut dirrebabkan
karena: (l) adanya asumsi bahwa siswa yimg telah
ryenguasai pengetahuan dan keterampiian dalam
sistem-sistem otomobil akan dengan mudah
me,nguasai pengetahuan dan keteranrpilan dalam'sistem-sistem 

sepeda motor, dengan aiasan bahwa
sistem-sistem pada otomobil lebih rumit dan dapat
dljadikan -pengirlaman untuk menguasai sistem-
ri.tg* pada sepeda motor, (2) masaiatr pensaturan
waktu. .diklat sepeda motor, (3) 

-lru*ng

memadainya .iumlah dan kualiia's sarana
pelunjang diklat sepeda. motor, seperti: buku-
DuKu teks tentang sepeda motor, buku-buku
pedoman perawatan dan perbaikan sepeda motor,
chart sistem-sistem sepeda rnotor, alat-alat
simulasi sistem-sistem sepeda motor, dan training
object sepedamotor.
Kesenjangan antara harapan dan kr;nyataan
tersebuq dikhawatirkan akan menyebabkan
kompetensi siswa SMK program keahliin teknik
mekanik otomotif dalanr sistem-sistem sepeda
motor belum seperti yang diharapkan, Untuk
mengetahui telah seberapa besar sebenamya
kompetensi sisvra SMK progftlm keahlian teknik
mekanik otomotif dalanr sistern-sistem sepeda
motor, maka diperlukan sruatu penelilian. Iv{elalui
penelitian ini akan dikaji masalah tentang
seberapa besar kemampuan membaca diagram
rangkaian kelistrikan sepeda motor pacla jswa
kelas tiga program keahlian teknii mekanik
otomotif SMKN di Kotamadya yogyakarta, Hal
tersebut akan diukur dan dinilai rnelatui rumusan
sebagai berikut (l) seberapa besar kenrampuan
menggambar sistem keligrikan sepeda motor dari
djagrap rangkaiian kelistrikair seplda moror pada
siswa kelas tiga program keahlian teknik mekanik
otomotif SMKN di Kotamadya lfogyakarta? (2)
seberapa besar kemamF,uan meniliaskan cara
kerja sistem kelisfiikan sepeda moto, dari diagrarn
rangkaian kelisnikan sepda motor pada s'lswa
kelas tiga pogram keahlian teknit mekanik
otomotif SMKN di Kotamadya yogyakarta?
SMK program -lceahlian teknik meianik otomotif
sebagai salah satu program keahlian yang
diselenggarakan oleh SlvlK, diharapkan japat
diandalkan dan berperan $rategis untuk
mengembangkan sumberdaya manusia Indonesia
dalam program keahlian tr;lnik mekanik otomotif.
Mengacu kepada kompetensi:kompe,tensi kunci
yang harus dimiliki SMX. agar dapat diandalkan

untuk nengembangkan sumberdaya manusia
Indonesia, dan berdasarkan hasil analisis jabatan
yang ililakukan secara cermat dan mlngacu
kepada standar internasional, maka dihasilkan
kornpetensi-kompetensi kunci yang harus dimiliki
peserta didik sMK program keahlian teknik
mekanik otomotif, kompetensi-kompetensi kunci
t€rsebut meliputi kompetensi normatif, adaptif dan
produktif.
Kompetensi normatifl 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 adalatr
pelaksanaan diklat sepeda motor. pelaksanaan
diklat sepeda motor di SMK-SMK progmm
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 para guru hal tersebut disebabkan
karena: (l) adanya asumsi bahwa siswa yang telah
menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam
sistem-sistem otomobil akan dengan mudah
menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam
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 p€ngaturan
waktu diklat sepgda motor, (3) kurang
rnemadainya jumlah dan kualitas sarana
penunjang diklat sepeda motor, seperti: buku-
buku .teks 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 sepedamotor.
Kesenjangan antara harapan dan kenyataan
tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan
kompetensi siswa SMK program keahlian teknik
mekanik otomotif dalam sistem-sistem sepeda
motor belum seperti yang diharapkan. U.ntuk
mengetahui telah seberapa besar sebenarnya
kompetensi siswa SMK program keahlian teknik
mekanik otomotif dalam sistem-sistem sepeda
motor, 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
otornotif SMKN di Kotamadya Yogyakarta. Hal
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tersebut akan diukur dan dinilai rnelalui rurnusan
sebagai berikut: (l) seberapa besar kemarnpuan
menggambar siritern kelisrikan sepeda motor dari
{ugu- rangkaian kelistrikan sepeda motor pada
siswa kelas tiga program keahlian teknik rnekanik
otomotif SMKN di Kotamadya yogyakarta? (2)
seberapa besar kemamgruan menjelaskan cara
kerja sistem keli.strikan sepeda motor dari diagram
rangkaian kelistrikan sepeda motor pacla siswa'kelas tiga program ker*lian teknik mekanik
otqmotif SMKN di Kotanradya yogyakarta?

TinJauan Pustaka
Menurut UU RI No.2 Tahun 19E9, pp RI No.29
Tahun 1990, Kepmendikbud RI No. 0490,U/1992,
Suharsjmi Arikrrnto (l9BB), Soenartq dkk (X994),

9g Wardimarr Djojonegoro (199g), dapat
disimpulkan balhwa sekolah menengah lkejuruan
(SMK) adalah saruan pendidikan yang
diselenggarakan pada jalur pendidikan sekolah-,.
berjenjang pendidikan nrenengah, dan berjenis
pendidikan kejuruan, yang secara langlung
mempersiapkan peserta didiknya untullc dapat
rnemasuki lapangan pekerjaan tertentu.
Menurut tim penyusun kamus besar bahasa
lndolesla (1990), Henry Guntur (XgBl),
looijakkers (19'90), Suharrin Citrobroto (1992),
Sujanto (1988), Suyitno (19g5), dan Wardirnan
Djojonegoro (1998), dapat disirnpulkan trahwa
kemampuan membam adalah tingkat
kesanggupan fi::ik dan mental pembaca dalam
memahami baha.sa tulisan, secara tepat dan kritis,
dengan menggunakan teknik-teknik mernbaca
yang disesuaikan deng;an tujuan membaca.
Kemampuan ini ditandai oleh tingkat pernahaman
bacaan dan kecepatan mernbaca yang tingi.
Menurut tim penyusun kamus besar- bahasa
Indonesia (1990), Echols dan Ilassan Shadilv
(1996), Purbo Hadiwidjoyo (t9?9), Baer dan
Ottaway (1980), Buban dan Schmitr (l9BZ),
Mitchell Automotive (198?), Thiessen dan Dales
(1989), Ellinger (1981), Hilt (19?Z), dan TEAM
(1996), dapat disimpulkan bahwa diagram
rangkaian kelistrikan :rdalah diagraru iung
menunjukkan lirubungan komponen-komponen
dalam suatu sistem kelishikan.
Menurut TEAM (199,6), wiring ,Ciagram
digambarkan menurut atuian tertentu. Untr.rk danat
menggunakan wiring diagram dengan bedar,
pertama-tama hiuus -mengetahui afiran fer$ebut.
Aturan-atwan lersebut rneliputi simbol-simbol
yang digunakan dalam d:iagram rangkaia.n, yang
dimaksudkan untuk menycdethanakan <[iagmm.
Menurut Bubar, dan Sc,hmitt (19g2), simb,cl-

simbol itu adalah huruf-huruf, gambar-gambar,
dan angka-angka yang berarti sesuatu.
Menunit Mitchell Automotive (1987), ada
beberapa aturan yang mengatur bagaimana wiring
diagrom digambar. Saklar-saklar ditunjukkan
dalam posisi istirahaVtidak beroperasi, koneklor
ditunjukkan bersebelahan satu sama lain, warna
utama kabel ditulis pertama dengan warna 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 kelishikan,
tentukan komponen-komponen yang akan ada
dalam setiap sistem, meliputi. sumber, alat
kontoUsaklar, dan beban. Menurut Jim Horner
(1986), pedoman menggambar diagram rangkaian
kelistrikan adalah sebagai berikut: (l) sebelum
arus dapat mengalir, setiap sirkuit harus lengkap,
dari terminal positif sumber sampai terminal
negatif sumber. llubungan pendek mencegah arus
untuk mendapatkan beban, yakinkan anda tidak
sengaja menggambar hubungan pendek, Q)
engine kendaraan, rangka, dan bodi metal
bertindak sebagai ground atau jalur kembali dari
sirkuit, gunakan simbol ground untuk mencirikan
di mana sirkuit digroun&,an ke engine, rangka,
atau bodi metal, (3) komponen-komponen yang
diikat pada ft bergl ass membutuhkan kabel gr ound
yang terpisah menuju rangka, tandai ini dalam
diagram, (a) saklar harus dirangkai seri dengan
beban yang dikontrolnya, (5) beban-beban selalu
dirangkai paralel dengan setiap beban lainnya, (6)
yakinkan setiap kabel yang bertegangan berakhir
dalam koneltor betina untuk mencegah hubungan
singkai jika tiba-tiba kabel tidak berhubffigil,
cara yang baik untuk mengingatnya adalah
meyakinkan sirnbol bentuk panah konektor Jantan
dan betina mengarah ke sumber tenaga.
Menurut Buban dan Schmitt (1982), saran-saran
untuk mernbuat diagram yang rapih dan terbaca
adalah sebagai bcrikut (l) gunakan simbol-simbol
standar untuk semua komponen, jika tidak ada
standar, catat artinya dalam catatan simbol, (2)
tempatkan simbol-simbol sedemikian rupa
sehingga garis-garis yang akan menunjukkan
konduktor-konduktor yang menghubungkannya
tidak terlalu berdekatan satu sama lain, gunakan
sedikit persilangan-persilangan dan belokan-
belokan garis sedapat mungkin, (3) jangan
menggambar simbol-simbol terlalu berdekatan
satu sama lain yang membuat diagram sesak dan
sulit dibaca, (4) gunakan kertas tak bergaris untuk
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rnencegah kebirtgungan antara garis-garis gambar
dengan garis-garis kertrs yang tercetak pada
kertas, (5) setelah menggambar sirnbol-simbol,
hubungkan simbol-simbol tersebut dengan garis
vertikal dan horizontal y.ang lurus, (6) gunakan
simbol titik untuk menunjukkan bahwa
konduktor-konduktor dihubungkan secara
elektrik.
Cara membaca rliagram nlenurut Soedarso (19S9)'adalah 

sebagai berikut (l) membaca judulnya, (2)
rnembaca infonnasi yang ada di atas, di bawah,
atau di sisinya; (3) mengubah judut menjadi
pertanyaan untuk mengetrrhui tujuan diagram, {4)
membaca diagram sesuai tujuan membaca.
Menurut Mitchell Auta,motive (l9SZ) secara
praktis langkah pertama dalam membaet wiring
diagram adalatr meyakinkan bahwa diEpam itu
benar untuk kenCaraan yarrg bersangkutan, dengan
memeriksa bulan dan lahun penerbitan, serta

. nomor seri atau modtd kendaraan tersebut.
Menurut Ellinger (1981), cara termudah untuk
mengikuti sirkuit dalam wiring diagrant. adalah
menutup wiring diagram dengan selembar kertas
tipis, Sirkuit dapat diidentifikasi dengm jelas
dengan memulai pada simbol kornponen yang
akan dibacq kemudian nrengikuti sirkuit dengan
menjiplak garh-garis sirkuit pada kertas di
atasnya dan mengidentifikasi kode warna kabel.
Garis itu akan menrrju saklar, junctiow
(persi langan-persilangan/prertemuan-psrternuan),
sekring, dan sumber tenaga (baterai atau
generator).
Berdasarkan kr:simpulan definisi kenrampuan
membaca dan kesimpulan definisi diagram
rangkaian kelisrlrikan, maka dapat disilnpulkan
bahwa kemampuan membaca diagram rangkaian
kelistrikan adalah tingkat kesanggupan flsik dan
mental pembaca dalam memahami bahasa tr"rlisan
yang berwujud gambar diagram rarngkaian
kelistrikan, yang diwrdudkan oleh tingkat
kesanggupan mcnggambar dan menjelasltan cara
kerja sistem kelistrikan rlari diagrarn rangkaian
kelistrikan.
Sistem kelistrikan sepeda, motor yang digambar
dalam diagram rangkaian kelistrikan sepeda motor
adalah: (l) sistr:m pengir;ian baterai, (2.1 sistem
pengapian, (3). sistem sturter lisrik, (4.1 sistem
klakson, (5) sistern meter bensin, (6) sisterur lampu
depan dan belakang term,asuk lampu penerangan

. meter, (7) sistern lampu tanda belok, (8) sistem
lampu renr" (9) sistem lampu indikator posisi gigi,
dan (10) sistem lampu indikator level oli samping
sepeda motor dua langkah. Agar siswa SMK
program keahlian teknik mekanik otomotif dapat

menggunakan diagram rangkaian kelistrikan
sepeda motor sebagai pedoman dalam pekedaan
peralvatan dan perbaikan sistem kelisrikan sepeda
motor, maka siswa harus dapat menggambar dan
menjelaskan cara kerja sistem kelistrikan sepeda
motor dari diagram rangkaian kelistrikan sepeda
motor.

Cara Penelitian
Menurut pendekatannya penelitian ini termasuk
penelitian evaluasi, dan menurut tingkat
eksplanasinya penelitian ini termasuk penelitian
deskriptif. 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 cam
kerja sistem kelistrikan sepeda motor dari diagrarn
rangkaian kelistikan 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 Tabcl firejcig dan sampel diambil dengan
teklnl/rr simple random sampling. Data kemampuan
membaca diagram rangkaian kelistrikan sepeda
motor dikumpulkan dengan menggunakan
irctrumen yang berupa tes tertulis, yakni: (l) 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
kelistrikan 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 l, benar kurang
lengkap skor 0,5, dan salah skor 0, sehingga skor
maksimal idealnya adalah 10. Skor maksimal
ideal kemampuan membaca diagram rangkaian
kelishikan sepeda motor adalah penjumlahan skor
maksimal ideal tes menggambar dan tes essay,
yakni sebesar 20.
Pengujian validitas kedua tes menggunakan
validitas isi. Reliabilitas tes menggambar
dianalisis dengan rumus Spearman Brown dan
reliabilitas tes essay dianalisis dengan rumus
Alpha. Untuk menjelaskan hasil penelitian
digunakan statistik deskriptif yakni: (l) penyajian
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data dalarn tabel distribusi frekue:nsi dan
histogram, (2) pengukuran tendensi srpnh'rl berupa
mean, (3) pengukuran vsriabilitas berupl standar
deviasi, dan (Q pe*ritungan prosentaso. Untuk
menginterpretasikan hasil penelitian digunakan
penilaian acuan patokan (PAP). Batas lulus untuk
dinyatakan lulus dalam membaca diagram
rangkaian kelisrikan s€:peda motor d:itetapkan
sebesar 70 o/o dari kriteria yang ditetapkan.
Artinya, kemantpuan 70 o/o atau lebih dinyntakan
lulus, dan kemampuan di bawah ?0 % dinl'ntakan
tidak lulus. Pengambilan patokan tersebut
berdasarkan nilai batas lulus program pnrduktif
yang digunakan secara :nasional di SMK'SMK,
yakni sebesar 70 o/o dafi kriteria yemg ditetapkan.

Hasil Fenelitian dan Fennbahasan
skala pengukuran instrumQn tes rnenggambar
sistem kelistrilan sepecla motor dari diagram
rangkaian kelistrikan sepr:da motor atlalalh $ - 10,
nilai yang diperoleh resErnden, te;rendah adalah'l
dan tertinggi adalah 10' skor rata'rata sebesar
3,98, dan starrdar deviasi sebesar 1,94. Jika
dibandingkan dengan lo'iteria yang ditetapkan,
maka kemampuan menggambar sistem kelistrikan
sepeda motor dari diagram rangliaian kelirs'trikan
sepeda molor baru mencapai 39,82a/o dari kriteria
yang ditetapkan. Menuntt pedoman inte4netasi,
kemampuan tersebut dirryatakan tidak lulus,
dengan distribur;i 14 responden (12,5 W lulus dan
98 responden (87,5 %) tidak lulus.
Skala pengukunrn instrunten tes menjelaskan cara
kerja sistem keliistrikan sepeda motor dari diagram
rangkaian kelistrikan sepeda motor adalah 0 - 10,
nilai yang diperoleh responden, terendatr adalatr 0
dan tertinggi adalah 8,5, skor rata-rata sebesar
3,56, dan standar deviasi sebesar 2,16. Jika
dibandingkan dengan kniteria yang dite'tapkan
maka kemampuan menje;lasli:an cara' kerja sistem
kelistrikan sepeda rnotor dari diagram nrrngkaian
kelistrikan sepeda motor baru mencapai 35',63 o/o

dari kriteria yarg ditetapkan. Menutut pedoman
interpretasi, kemampuan tersebut dirryatal.an tidak
lulus, dengan distribusi II responden (9,ti2 7o)
lulus dan l0l rerlponden (90,18 %) tidak lulus.
Skor kemampu,an membaca diagrarn rangkaian
kelistrikan sepeda motor adalah penjumlalnan skor
kemampuan m€,nggambal' dan sllor kenrarnpuan
menjelaskan cata ke4a silstem kelistrikan sepeda
motor dari diagram rangkaian kelistrikan seped4
motor, maka skala pengu.kurannya adalatr 0 - 20.
Nilai yang diperoleh respondeq terendah adalah
1,5 darr tertinggi adalah 15,5, skor rata-rata
sebesar 7,54, dan standax deviasi sebesrer 3,07.

Jika dibandingkan dengan kriteria yang

ditetapkan, maka kemampuan'membaca diagram
*ngkaiun kelistrikan sepeda motor bant lelcapai
37,12 o/o dari kriteria yang ditetapkan' Menurut
oedoman interpretasi, kemampuan tersebut'dinyatakan 

fidtk lulus, dengan distribusi 5

resionden (4,46 o/o\ lulus dan 107 responden
(95,54 o/o) tidak lulus.
balam penelitian ini ditemukan kesalahan
responden dalam menggambar sistem kelisrikan
sepeda motor dari diagram rangkaian kelistrikan
sepeda motor, yakni: (l) tidak menggambar
,urnbtt listrik dengan benar, (2) tidak
menggambar kunci kontak/saklar dengan benar,
(3) tidak berhasil mengidentifikasi beb,an {epan
iengt<ap, (4) tidak berhasil mengidentifilfti .k*L
tak'i iomponen, dan (5) kurang teliti dalam

menggambar massa.
Xesatatran responden dalam menggambar sistern
kelistikan sepeda motor dari diagram rangkaian
kelistrikan sepeda motor dapat disebabkan karena:
(l) belum dipahaminya aturan-aturan- oaram

minggambar diagram rangkaian kelistrikan' (2)

adanya ketidakseragaman aturan-aturan
menggambar diagram rangkaian kelistikan antara

satu pabrik pembuat dengan pabrik pembuat yang

lain, (3) belum dipahamlnya langkah-langkah
menggambar diagram rangkaian kelistrikan' - ̂ .
nerJasarkan pendapat Buban dan Schmitt (1982)'

Mitchetl Automotive (1987), dan TEAM (1996)'

kesalahan responden dalam menggambar sistem

kelistikan sepeda motor dari diagram rangkaian
kelisrikan sepeOa motor, dapat disebabkan karena

responden belum memahami aturan-aturan yang

berupa simbol'simbol gambar, simbol-simbol
nurui dan simbol-simbol angka yang digunakan
dalam diagram rangkaian kelisrikan sepeda
rnotor, serta belum dipahaminya aturan-aturan
yang berupa: penggambaran posisi Tkl*,
penlgamUaran konel*ltor, penulisan -l"qa l<abel'

dan-lenunjukkan bagian depan dan bllakang
sepeda motor dalam diagram rangkaian kelistrikan
sepeda motor.
Birdasarkan pendapat Mitehell Automotive
(198?), kesalahan responden dalam menggambar
iistem kelistrikan sepeda motor dari diagram
rangkaian kelistrikan sepeda motor dapat

disebabkan karena adanya ketidakseragaman
atufiIn-aturan dalam penggambaran diagram
rangkaian kelisrikan sepeda motor antara satu
pa6it pemtuat dengan pabrik pembuat yang.lain,

icetidakieragaman tersebut meliputi

ketidakseragaman penggunaan simbol gambar,

simbol huruf, dan simbol angka, serta
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ketidakseragaman dalam penggambaralr posisi
Itl"-., pengganrbaran konekto{-penulisan warna
Fl9t, dan pr:nunjukkan bag6n depan dan
FluLu.lg sepeda motor dalam aiagram nrngkaian
kelistrikan seperla motor.
Berdasarkan pendapat Bu.ban dan Schmitt (19S2)
!a1 lim Horn,rr (19$6), kesalahan responden
dalam menggambar sisr:em kelistrikan sepeda
motor dari diagram rangikaian kelisuikan sepeda
motor dapat diriebabkan karena responden iidak
melaksanakan langkah.,langkdr rnenggnmbar
{ilqm rangkaian ketisrrikin yrurg befrfa: (t)
tidak melaksanakan l;angkatr i*g berupa
menggambar sistem dengan lengkap (surnber, aiat
kontol, dan treban), (2) tidak 

- 
melalsanakan

langkah yang berupa men.ggambar simbol ground
dengan benar, (3) tidak melaksanakan tangtatl
yang berupa rnenggamt'ar seri satclar dengan
bebannya, (4) tidak melarksanakan langkah yang
berupa menggambar paralel beban-beban yang
seharusnya diparalel, (li) tidak rnelatsanikan
langkah yang berupa menggambar konektor
dengan benar, (6) tidak melaksanalcan langkah
yang berupa rnenggambar dengan sirnbol-simbol
standar, (7) ticlak melalmanakan langkah yang
berupa menggambar garis dengan rAitr liiaat
terlalu berdekatan, tidak terlatu-banydk beiokan
dan persilangan, (8) tidak melakanakan langkah
Fng bempa menghrrbungkan komponen-
\gmponen - yan:g seharusnya dihubungto*, (g)
tidak melalcsanakan langkah yang berupa
menggambar riimbol titik pada konduktor-
kondulctor yang berhubungan secara eleknik.
Berdasarkan pendapat Depdikbud (1999),
kesalahan responden da.lam menjelaskan cara
kerja sistem kelistikan sepeda motor dari diagram
rangkaian kelishikan sepeda motor aup.,
disebabkan kan:na respo;nden belum mem.ahami
ftngsi dan konstruksi si.lem kelistikan sepeda
motor. Berdasarkan penrlapat Saifrrddin .Azwar
(2001), kesalahnn responden dalam menjelaskan
cara kerja sistem kelistrikan sepeda mcito,y 6ar1
9iuryq rangkaian kelistrjikan sepeda motor dapat
disebabkan karena responden betrum menguaiai:
istilah, fakta spesifik, perjar{ian ftc,nvensi),
kecenddrungan ll,trend\ dan urutan, kftrsifika.si dan
kategori, krircria" metodologi, prinsiip dan
generalisasi, se;rta teori dan struktur sistem
kelistikan sepecla motor.
Tidak lulusnya responden dalam nrcrnbaca
diagram rangkrian kelisnikan sepeda rnotor,
ditandai oleh tidak lulusnya responden datam
menggambar dan menjelaskan cara kerjrl sistem
kelistrikan s€peda motor dari diagram rangkaian

kelistikan sepeda motor. Menurut Ellinger (l9Sl)
tidak lulusnya responden dalam membaca diagram
rangkaian kelistrikan sepeda motor dapat
disebabkan karena responden tidak memahami
cara membaca diagram rangkaian kelisnikan, hal
ini ditandai oleh tidak berhasilnya responden
dalam mengidentifikasi simbol kelistrikan yang
akan dibac4 dan tidak berhasil mengikuti sirkuit
kelistrikan yang akan dibaca.
Proses penguasaan dan penguasaan kemampuan
membaca diagram rangkaian kelisfiikan sepeda
motor pada responden, merupakan proses dan
hasil belajar. Dengan demikian faktor-faktor yang
mempengaruhi proses penguasaan dan
penguasaan kemampuan membaca diagram
rangkaian kelistikan sepeda. motor pada
responden adalah faktor-faktor yang
mempengaruhi proses dan hasil belajar.
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan
hasil belajar menurut Winkel (1933) terdiri dari
faktor pada pihak siswa dan faktor di luar sisw;r.
Faktor pada pihak siswa terdiri dari faktor psikis
dan faktor fisik. Faktor psikis terdiri dari faktor
psikis intelektual dan faktor psikis non intelelctual.
Faktor psikis intelektual adalah: taraf intelegensi,
kemarflpuan belajar, dan cara belajar. Faktor
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, faktor sosial di
sekolah, dan faktor situasional. Faktor pengatur
proses belqiar di sekolah terdiri dari: kurikulum
pengajaran, disiplin sekolah, keefektifan gum,
fasilitaS belajar, dan pengelompokan siswa. Faktor
sosial di sekolah terdiri dari: sistem sosial, sJatus
sosial sisw4 dan interalai guru siswa. Faktor
situasional terdiri dari: keadaan politik ekonomis,
keadaan waktu dan tempat, serta keadaan musim
dan iklim.
Menurut Sumadi Suryabrata (1984), faktor-faktor
yang mempengaruhi proses dan hasil belajar
terdiri dari faltor yang berasat 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.
Faktor non sosial misalnya adalah: keadaan udara,
suhu udara, cuaca, waktu (pagi, siang, atau
matam), tempat (letaknya" pergedungannya), alat-
alat yang dipakai untuk belajar (seperti alat tulis
menulis, buku-buku, alat perag4 dan sebagainya
yang biasa disebut alat-alat pelajaran). Faktor
sosial adalah faktor manusia (sesama manusia)
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baik manusia ilu hadir eitau pun tidak langsung
hadir. Faktor yang berasal dari &rlam did prelajar
terdiri dari faktrx fisiologis dan ftrktor psiik'ologis.
Faktor fisiologis terdiri dari keadaar tonus
jasmani pada urnumnya (misalnya keadaan segar
atau tidak segar), dan keadaan firngsi-liungsi
fisiolcgis tert€ntu, misalnya panca inderar. Faktor
psikologis misalnya adalah adanya kebutuhan
anak untuk belajar dan citl-cita.'Selanjutnya menurut tim penulis buliu [nsihologi
Pendidikan FIP IKIP Yogyakarta (1993), faktor-
faktor yang nrcmpenga:ruhi proses dsn hasil
belajar terdiri drri faktor yang berasal dani dalam
diri individu yarrg sedang belajar dan faktor yang
berasal dari luar diri individu. Faktor yang berasal
dari dalam diri individu terdiri dari faktor psikis
dan fisik. Fakton psikis antara lain ialah: kognitif,
afektif, psikomotor, campur?n, dan kepibadian.
Faktor fisik antara lain adalah kondisi: indera,
anggota badan, kelenjar, syaraf, dan orgim-oryan
lain dalam tubuh. Faktor psikis dan fisik ini
keadaannya ada yang ditentukan oleh faktor
keturunan, oletr faktor lingkungan, atau ol€h
fak;tor keturunan dan liugkungan. Faktor yang
berasal dari luar: diri individu antara lain arlalah:
faktor lingkungan alam, faktor sosial ekonomi,
guru, metode mengaja,r, kurikulum, materi
pelajararL saran€L dan pras,arana.
Selanjutnya me,nurut Furwanto (1993 : 107),
faktor-faktor yang mempengaruhi proses tlan hasil
belajar terdiri dmi faktor luar dan dalam. !'aktor
luar terdiri dari faktor lingkungan dan faktor
insffumental. Faktor lingkungan terdiri da,ri fakror
alam dan faktor sosial. Faktor instlmen&il terdiri
dari faktor kurikulum, faktor guru/pengajar, faktor
sarana dan prasarana, dan faktor
administasi/marrajemen. liaktor dalam terdiri dari
faklor fisiologi dan faHor psikologi. Faktor
fuiologi terdiri dari faktor kondisi fisik darn faktor
kondisi panca indera. Faktor psikologi terdiri dari
faktor bakat, fallor minat, faktor kecerdasan, dan
fakxor motivasi.
Diagram rangkaian kel:isnikan sepeda motor
merupakan salirh satu gambar teknik dalam
program keahlian teknik mekanik otoilnolif.
Penelitian yang relevan, yakni penelitian Muslim
(1995) pada siswa kelas satu rtxrpun tekuologi
pengerjaan logam STMN I Madiu menl'ebutkan
bahwa: (l) terdapat hubungan positif dan
signifikan antara faktor el<sternal dengan prestasi
belajar menggarnbar tehdk mesin, (2) terdapat
hubungan positif dan signifikan antara, minat
belajar dengan prestasi betajar mengg*mbar
teknik mesin, dan (3) terdapat hubungan positif

dan sigrifikan antara cara belajar dengan prestasi
belajar menggambar teknik mesin. Faktor
ekstgrnal yang dimaksud dalam penelitian ini
meliputi: faktor lingkungan belajar di sekolah,
faktor lingkungan 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, belajar 

'sendiri, 
belajar kelompolq

menggunakan perpustakaan, dan menghadapi
ujian.
Hasil penelitian lain yang relevan yakni penelitian
Phillip Soegiharto (1993) pada siswa jurusan
mesin STM Swasta di Kotamadya Yogyak4rta"
menyebu*an bahwa: (l) ada hubungan positif {4tt
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 peneliiian
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 penetitian
Lia Harjanti (2000) pada siswa kelas dua jurusan
bangunan SMKN 3 Yogyakarta, menyebutkan
bahwa: (l) ada hubungan positif dari signifikan
antara komunikasi guru-siswa deng:n'prestasi
belajar. gambar teknih dan (2) ada hlbungan
positif dan signifikan antara lingkungin fisik
ruang gambar dengan prestasi belajar gambar
teknik. Komunikasi guru-siswa yang dimaksud
dalam penelitian ini meliputi: kepercayaan siswa
kepada guru, dukungan guru kepada sisw4 dan
keterbukaan siswa kepada guru. Lingkungan fisik
ruang gambar yang dimaksud dalam penelitian ini
meliputi: tempat belajar, alat belajar, waktu
belajar, keadaan udar4 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
motor. Faktor pada responden dapat berupa: (l)
tingkat pengetahuan dan keterampilan sistem
ke{istrikan sepeda motor yang rendah, dan (2)
kondisi fisik dan psikis responden pada saat
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mengerjakan instrumen penelitian (tes), hal ini
akan dijelaskan lebih lanjut dialam keil,rbatasan
penelitian.
Pelaksanaan diktat xpeda motor ymg belum
sesuai dengan harapar6 termasuk fakto; di har
rlpj$gn yang dapat menyebabkan responden
tidak lulus dalam membaca diagram rangkaian
kelistikan s"pgda rnotor, hat ini metipuii: 1t;
adanya asumsi bahwa sisrva yang telah mlnguasai
pengetahuan dan keterampilan dalam sistem-
sistem otomc,bil akan dengan mudah menguasai
pengetahuan dan keterampilan dalam slstem_
sistem sepeda rnotoq (2) alokasi waktu diklat
sepeda. motor yang tr:rlalu minirn, (3) kurang
memadainya jumlah dan kuali&rs sarana
penunjang diklat sepeda motor, sep$rti: buku_
buku teks tentang sepeda motor, buku-buku
pedoman penrwatan dan perbaikan sepeda motor,
chsrt sisten-sistem sepeda motoi, alat-alat
simulasi siste;m-sistem sepeda motclr, dnn rraining
ob.iect seqdamotor.

Kesimpulan dan Saran
Kemampuan menggambar sistem ke listrikan
sepeda motor dari diagam rangkaian ketistrikan
:epg$ rnotor pada siswa ke,las tigrl program
keahlian tehrik mekzrnik otomotif SlviKN di
Kotamadya Ilogyakarta dinyatatcn tldak lulus,
karena-baru rnencapai .!9,82 a/o dari hiteria yang
ditetapkan.
Kemampuan menjelaskan cara kerja sistem
fcefisrikan sepeda motrr dari diagram rangkaian
kelistikan sepeda motor pada siswa kelai tiga
program keahlian teknik rnekanik oromotif SMKN
di Kotamadya Yogyakarta dinyatakan tidak lulus,
karena_baru rnencapai .35,63 o/o dznt kriteria yang
ditetapkan.
Dengal demilrian, kem:ampuan mernbar;a diagram
rangkaian kelistrikan seplda motor ;rada siswa
kelas tiga t'rogram l<eahlian teknik mekanik
otomotif Slv{KN di Kotamadya yogyakarta
dinyatakan tidak lulus, karena baru rnencapai
37,72 o/o dari lcriteria yang diteapkan.
Keterbatasan penelitian ini terlehk pada
penyglengganun tes (pengambilan dntn), yang
dilaksanakan berdekaran dengan pelalcsanaan
EBTA/XBTANAS, sehingga ada kemrrngkinan
responden ticlak terlalu serius mengsrjakan tes
(ins8umen p'rnelitian), hal ini bisa dimaklumi
karena men:ka tentu lebih mementingkan
EBTA/EBTANAS.
Dalam penelitian ini disarankan :
l. Untuk pengelola dikldt sistem kelistrikan

sepeda motor:

a. Dalam merencanakan diklat sistem kelisrikan
sepeda motor, disarankan untuk

. merencanakan diklat membaca diagram
rangkaian kelistrikan sepeda motor.

b. Asumsi bahwa siswa yang telah menguasai
sistem kelistikan otomobil 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.

c. Untuk keberhasilan pengelolaan diklat sistem
kelistrikan sepeda motor pada khususny4 dan
untuk keberhasilan pengelotaan diklat sepeda
motor pada umumnya, terdapat sejumlah
faktor yang harus diperbaharui. Falror-faktor
yang harus diperbaharui di antaranya adalah:
faltor pengaturan waktu diklat sepeda motor,
dan faktor sarana penunjang diklat sepeila
motor, seperti: buku-buku teks tentang se:,.,€da
motor, buku-buku pedoman perawatan dan
perbaikan sepeda motor, clrarf sistem-sistem
sepeda rnotor, alat-alat simulasi sistem-sistem
sepeda motor, dan training object sepeda
motor.

2. Untuk peneliti selanjutnya:
a. Untuk melengkapi hasil penelitian ini, maka

judul penelitian ini dapat digunakan pada
SMK-SMK program keahlian teknik mekanik
otomotif yang lain.

b. Penelitian ini baru menyentuh aspek
pengetahuan yang berupa kemampuan
menggambar/membaca gambar dan
kemampuan menjelaskan cara kerja sistem
kelistrikan sepeda motor. Mak4 aspek
pengetahuan lain, yakni kemampuan
menerapkan perhitungan, kemampuan
menjelaskan fungsi, konstruksi, cara
mendiagnosa, cara membongkar, cara
memeriksa, cara memperbaiki/mengganti, dan
cara memasang kembali sistem kelistrikan
sepeda motor, dapat dijadikan 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.
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