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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK) memainkan peran  penting

dalam proses pembangunan, khususnya sebagai sarana pertumbuhan

pendidikan dalam hal menghadapi kemajuan teknologi dan

mentransformasikan ilmu terhadap dunia kerja, serta untuk

mempersiapkan sumber daya  manusia  siap  berpikir  rasional  sehingga

mampu  bersaing dalam  era  global.

Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia yang dikembangkan untuk meningkatkan relevansi Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK), yaitu dengan menyeimbangkan kebutuhan

dunia kerja dan industri di era global dengan meningkatkan   sarana dan

prasana, pembaharuan model belajar. Salah satu metode yang akan

digunakan sebagai strategi pembaharuan model belajar adalah dengan

meningkatkan partisipasi siswa dan hasil belajar dengan

mengimplementasikan media pembelajaran video.

Pada hakekatnya pembaharuan model belajar merupakan suatu

strategi yang mendekatkan peserta didik ke dunia kerja dan ini adalah

strategi yang menuntut perubahan sikap dan pola pikir serta fungsi pelaku

pendidikan di  tingkat  SMK,  masyarakat  dan  dunia  usaha/industri

dalam  menyikapi perubahan dinamika tersebut. Untuk  itu perlu

diciptakan adanya keterpaduan peran dan fungsi siswa, guru serta

instruktur sebagai pelaku pendidikan yang terlibat langsung dalam proses

pembelajaran.
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1. Belajar dan Pembelajaran

a. Belajar

Belajar  menurut  Sugihartono,  dkk  (2007:  74),  belajar

adalah suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman

dalam  wujud  perubahan  tingkah  laku  dan kemampuan

bereaksi yang  relatif  permanen  atau  menetap  karena  adanya

interaksi individu dengan lingkungan. Dalam dunia pendidikan,

belajar diartikan sebagai suatu yang dilakukan seseorang secara

terencana untuk  memperoleh  sesuatu perubahan  tingkah  laku

yang  baru secara keseluruhan sebagai hasil pengenalan sendiri

dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan seseorang

dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mampu menjadi

mampu, dan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Perubahan

tersebut menuntut siswa untuk mencari tahu dari yang belum

diketahui melalui belajar. Siswa yang tekun dan sungguh-

sungguh belajar akan mampu mengetahui dan memahami materi

yang dipelajari, sehingga siswa akan meraih hasil belajar yang

memuaskan. Hal ini terkait dengan salah satu unsur-unsur yang

esensial dalam pendidikan yang dijelaskan oleh Dwi Siswoyo, dkk

(2008: 19-20), yaitu:

Pendidikan terkandung pembinaan (pembinaan kepribadian),

pengembangan (pengembangan kemampuan-kemampuan

atau potensi-potensi yang perlu dikembangkan) peningkatan

(misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan tidak tahu tentang

dirinya menjadi tahu tentang dirinya) serta tujuan (ke arah
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mana peserta didik akan diharapkan dapat mengaktualisasi

dirinya seoptimal mungkin).

Pendidikan ini terwujud dari hasil belajar yang dipengaruhi

oleh perilaku aktivitas belajar siswa. Perilaku belajar yang rutin,

tidak pernah menyerah untuk berusaha, dan memperhatikan

secara cermat  pelajaran yang  sedang diajarkan oleh gurunya.

Menurut Sugihartono, dkk (2007: 74-76), perilaku belajar disiplin

memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

1) Perubahan tingkah laku terjadi secara sadar.

2) Perubahan bersifat kontinyu dan fungsional.

3) Perubahan bersifat positif dan aktif.

4) Perubahan bersifat permanen.

5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah.

6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.

Sikap disiplin belajar siswa akan mempengaruhi terhadap

perkembangan siswa. Perubahan dari yang tidak tahu menjadi

tahu, dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang tidak

mampu menjadi mampu. Pengetahuan yang didapat secara

maksimal akan memudahkan siswa memahami dan menerapkan

pelajaran yang telah didapatkan. Selain itu siswa dapat

menanggulangi faktor lingkungan yang dapat membawa dampak

buruk atau negatif, sehingga siswa tidak melakukan tindakan

buruk dari pengetahuan yang telah didapat. Hal ini dibutuhkan

bimbingan guru untuk memberikan pengetahuan dengan baik,
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serta didukung dari lingkungan keluarga yang kondusif dalam

mendidik anaknya.

Siswa yang dibimbing oleh guru dibutuhkan figur pendidik

yang profesional. Guru sebagai sumber utama yang tak

tergantikan dalam kegiatan belajar mengajar harus mampu

memberikan pelajaran dengan jelas dan mudah dipahami siswa.

Jika hal itu terjadi maka akan terjadi miskonsepsi dalam

memahami pelajaran antara siswa dengan guru. Pemahaman

siswa yang hanya bergantung pada buku tanpa adanya

bimbingan dari guru bisa menimbulkan   salah   pemahaman   dari

materi   yang   dipelajari, sehingga tidak semakin pintar.

b. Pembelajaran

Menurut Hamzah B Uno (2006: 2) pembelajaran atau

pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa.

Pengertian secara implisit dalam pengajaran terdapat kegiatan

memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai

hasil pengajaran yang diinginkan. Pendapat Sudjana dalam

Sugihartono, dkk (2007: 80) mengungkapkan pembelajaran

adalah setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta

didik yang dapat menyebabkan siswa melakukan kegiatan belajar.

Definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pembelajaran

merupakan proses usaha yang dilakukan secara sadar dan

sengaja oleh pendidik agar terjadi suatu kegiatan belajar yang

dilakukan oleh siswa. Pembelajaran yang efektif terdapat

klasifikasi variabel- variabel  yang  mempengaruhi
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keberlangsungannya.  Menurut Hamzah B Uno (2006: 16)

variabel-variabel pembelajaran yaitu:

1) Variabel  kondisi  pembelajaran  :  Faktor  yang

mempengaruhi efek metode dalam meningkatkan hasil

pembelajaran.

2) Variabel metode pembelajaran : Cara-cara yang berbeda

untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda dibawah

kondisi yang berbeda.

3) Variabel hasil pembelajaran : Semua efek yang dapat

dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan

metode pembelajaran di bawah kondisi yang berbeda.

Tujuan pembelajaran menurut Hamzah B Uno (2006: 35- 39)

adalah taksonomi pembelajaran yang digagas oleh Benyamin S.

Bloom dan D.Krathwohl yang  biasa  dikenal dengan taksonomi

Bloom. Isi dari taksonomi pembelajaran tersebut adalah sebagai

berikut:

1) Kognitif : Tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman, tingkat

penerapan,   tingkat analisis, tingkat sintesis, dan tingkat

evaluasi.

2) Afektif    : kemauan    menerima,    kemauan    menanggapi,

berkeyakinan, penerapan karya, serta ketekunan dan

ketelitian.

3) Psikomotorik : persepsi, kesepian melakukan suatu kegiatan,

mekanisme, respon terbimbing, kemahiran, adaptasi, dan

originasi.
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Perencanaan dan strategi belajar yang  dilakuakan  oleh

guru  bertujuan  agar siswa mampu memahami dengan mudah

materi yang diajarkan. Proses pembelajaran ini akan menentukan

hasil belajar yang didapatkan oleh siswa. Jika pembelajaran yang

diberikan oleh guru sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka

akan diperoleh hasil belajar siswa yang memuaskan. Sebaliknya

bila pembelajaran yang diberikan oleh guru tidak sesuai dengan

tujuan yang diinginkan, maka akan diperoleh hasil belajar siswa

yang tidak memuaskan.

Keterkaitan faktor guru dengan siswa sangat menentukan

proses  pembelajaran dikelas. Guru merupakan subyek mengajar

yang memiliki kemampuan menyampaikan materi dengan konsep

PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan).

Bila konsep ini berjalan dengan baik maka materi yang diajarkan

akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Siswa sebagai subyek

dalam belajar dituntut mampu sungguh-sungguh memahami

materi yang disampaikan oleh guru. Agar tujuan yang diinginkan

dapat tercapai, siswa harus rajin belajar sehingga dapat meraih

prestasi akademik yang memuaskan. Bahkan tidak hanya itu,

prestasi dalam hal meningkatkan kecerdasan spiritual dan

emosional juga tumbuh berkembang dengan baik.

2. Otomotif Dasar

Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif (PDTO) merupakan mata

pelajaran yang mempunyai Komptensi Inti (KI) dan Kompetensi

Dasar (KD) antara lain adalah dari pengenalan handtools, spesial
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tools, kemudian pembahasan K3 (keselamatan dan kesehatan

kerja) dan juga pengenalan alat ukur mekanik ataupun elektrik.

Alat ukur merupakan salah satu alat bantu untuk mengukur suatu

benda atau produk untuk mengetahui karakteristik dar suatu

benda tersebut, kerataan dari suatu benda tersebut,

ketegaklurusan dari suatu benda tersebut, kelurusan dari benda

tersebut dan yang lainnya.

Kualitas   produk   merupakan   masalah   yang   tidak   bisa

diabaikan. Oleh karenanya pengetahuan tentang pengukuran

yang dilakukan terhadap benda kerja merupakan produk yang

sangat vital dalam menjamin kualitas dari produksi yang dihasilkan.

Pengetahuan tentang pengukuran yang dimaksud adalah

pengetahuan teknik untuk melakukan pengukuran atas bagian-

bagian dan suatu benda hasil produksi, baik mengukur dimensi

ataupun sifat geometris, berat, temperature, kekerasan dari suatu

produk atau bagian mesin dengan alat dengan cara yang tepat,

sehingga hasil pengukurannya dianggap sebagai hasil yang paling

dekat dengan ukuran sesungguhnya.

Pengukuran dalam bidang otomotif adalah menyangkut

pengukuran linier atau pengukuran panjang (jarak). Diameter

poros, diameter silinder, tinggi nok, kedalaman alur ring piston

merupakan contoh dari dimensi panjang (linier). Untuk itu perlu

dipelajari bagaimana cara mengukurnya dan alat-alat ukur apa

saja yang dapat digunakan untuk mengukurnya (Agus Y.A., 2013:

5). Yang dimaksud dengan alat ukur di sini adalah alat yang



19

dipergunakan untuk mengukur secara presisi, yang diperlukan di

dalam kita melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan

otomotif khususnya dan peralatan teknik   atau pekerjaan logam

lainnya. Alat ukur yang banyak dipergunakan di otomotif dapat

diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu alat ukur mekanis; alat

ukur pneumatic; alat ukur elektris dan digital.

Mengukur adalah proses membandingkan ukuran (dimensi)

yang tidak diketahui terhadap standart ukuran tertentu. Alat ukur

yang baik merupakan kunci dari proses produksi massal. Tanpa

alat ukur, elemen mesin tidak dapat dibuat cukup akurat. Pada

waktu merakit, komponen yang dirakit harus sesuai satu sama lain.

Pada saat ini, alat ukur merupakan alat penting dalam proses

pemesinan dari awal pembuatan sampai dengan kontrol kualitas di

akhir produksi (Agus Y.A., 2013: 15).

3. Hakikat Media Dalam Pembelajaran

a. Pembelajaran Sebagai Proses Komunikasi

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang

melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan,

keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan

berbagai sumber untuk belajar. Pembelajaran melibatkan dua

pihak, yaitu siswa sebagai pembelajar dan guru sebagai

fasilitator. Kaitannya bahwa belajar membutuhkan  interaksi,

di  dalamnya  terjadi  proses  komunikasi, yaitu penyampaian

pesan dari seseorang (sumber pesan) kepada seseorang atau
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sekelompok orang (penerima pesan) (Arief S. Sadiman, dkk,

2003: 11).

Arief S. Sadiman (2003: 13) mengemukakan ada dua

jenis hambatan dalam komunikasi, yaitu: hambatan kultural

seperti perbedaan  adat-istiadat,  norma-norma  sosial,

kepercayaan  dan nilai-nilai panutan, dan hambatan

lingkungan yaitu hambatan yang ditimbulkan oleh situasi dan

kondisi keadaan sekitar. Karena adanya berbagai jenis

hambatan tersebut baik dalam diri guru maupun siswa, proses

komunikasi belajar mengajar seringkali berlangsung secara

tidak efektif dan efisien.

Media  pembelajaran  sebagai  salah  satu  sumber

belajar yang dapat menyalurkan pesan dapat membantu

mengatasi hal tersebut. Perbedaan gaya belajar, minat,

intelegensi, keterbatasan daya indera, cacat tubuh atau

hambatan jarak, waktu dan lain-lain dapat dibantu diatasi

dengan pemanfaatan media pembelajaran.

Baik buruknya sebuah komunikasi ditunjang oleh

penggunaan saluran atau media dalam komunikasi tersebut.

Pada dasarnya pembelajaran merupakan proses komunikasi,

maka media termasuk dalam media pembelajaran.

b. Kedudukan Media dalam Sistem Pembelajaran

Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri dari sejumlah

komponen atau bagian yang saling berkaitan dan saling

mempengaruhi   satu   dengan   lainnya. Pembelajaran
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dikatakan sebagai sebuah sistem karena di dalamnya

mengandung komponen yang saling berkaitan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan (Afrizal Fadhilah, 2008: 2). Media

sebagai sistem terdiri atas subsistem, yaitu komponen-

komponen seperti peserta didik, tujuan, metode, dan penilaian

(Dewi Salma Prawiradilaga, 2007: 28). Masing-masing

komponen secara sinergi bergerak dan bekerja sama agar

tujuan pembelajaran dapat tercapai. Seandainya salah satu

dari komponen tersebut terhambat maka akan berdampak

terhadap proses belajar. Dengan demikian tujuan

pembelajaran tidak akan tercapai.

c. Pengertian Media

Kata media berasal dari bahasa latin, merupakan bentuk

jamak dari kata “medium”. Secara harfiah mempunyai arti

tengah, perantara, atau pengantar. Media pembelajaran

mempunyai peran utama sebagai alat bantu guru mengajar.

Salah satu ciri media pembalajaran adalah mengandung dan

membawa pesan kepada penerima.

Para  ahli  telah  mengemukakan  batasan  tentang

media yang sebagian di antaranya sebagai berikut.

Assosiation of Education and Communication Technology

(AECT, 1977) memberi batasan media sebagai bentuk dan

saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau

informasi. Azhar Arsyad (2010: 4) mengemukakan istilah

medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara
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sumber dan penerima. Apabila media itu membawa pesan-

pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau

mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu

disebut media pembelajaran.

Sejalan dengan batasan itu, Azhar Arsyad (2010: 4)

memberi batasan media sebagai semua bentuk perantara

yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau

menyebar ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide, atau

gagasan yang disampaikan itu sampai kepada penerima yang

dituju.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian

media di atas dapat disimpulkan bahwa media adalah suatu

alat yang digunakan  untuk  menyampaikan  pesan  atau

komunikasi  dari sumber pesan kepada penerima pesan.

Sedangkan media pembelajaran adalah suatu alat atau proses

yang digunakan dalam rangka  mengefektifkan  komunikasi

dan  hasil  interaksi  dalam menyampaikan pesan dari sumber

pesan kepada penerima pesan, yang berlangsung dalam

proses pembelajaran.

d. Manfaat dan Fungsi Penggunaan Media Pembelajaran

Dalam suatu proses belajar mengajar, metode mengajar

dan media pembelajaran adalah dua unsur yang  amat

penting. Kedua aspek ini saling berkaitan. Secara umum,
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media mempunyai kegunaan sebagai berikut: (1) memperjelas

pesan agar tidak terlalu verbal; (2) mengatasi keterbatasan

ruang, waktu, tenaga, dan daya indera; (3) menimbulkan

gairah belajar; (4) memungkinkan anak belajar  mandiri  sesuai

dengan  bakat  dan  kemampuan  visual, auditori, dan

kinestetikanya; dan (5) memberi rangsangan yang sama,

mempersamakan  pengalaman  dan  menimbulkan  persepsi

yang sama.

Kontribusi media pembelajaran menurut Azhar Arsyad

(2010: 19), dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media

itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok

pendengar yang besar jumlahnya, yaitu (1) memotivasi minat

atau tindakan; (2) menyajikan informasi; dan (3) memberi

instruksi.

Nana Sudjana dan Ahmad Rivai(2009:2)

mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses

belajar siswa, yaitu: (1) Pembelajaran akan lebih menarik

perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi

belajar; (2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya

sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan

memungkinannya menguasai dan mencapai tujuan

pembelajaran; (3) Metode mengajar akan lebih bervariasi,

tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-

kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak

kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap
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jam pelajaran; (4) Siswa dapat lebih banyak melakukan

kegiatan belajar sebab  tidak  hanya mendengarkan uraian

guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan,

mendemonstrasikan,  memerankan,  dan lain-lain.

Azhar Arsyad (2010: 15) menambahkan, bahwa

pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan

belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis

terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap

orientasi pembelajaran akan sangat membantu  keefektifan

proses  pembelajaran  dan  penyampaian pesan  dan  isi

pelajaran  pada  saat  itu.  Selain  membangkitkan motivasi

dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik

dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan

memadatkan informasi.

Kaitan dengan fungsi media pembelajaran, menurut

Azhar Arsyad (2010: 15), bahwa salah satu fungsi utama

media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang

turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang

ditata dan diciptakan oleh guru. Selain fungsi-fungsi tersebut,

media pembelajaran memiliki nilai dan manfaat sebagai

berikut: (1) membuat konkret konsep-konsep yang abstrak; (2)

menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar
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didapat dalam lingkungan belajar; (3) menampilkan objek yang

terlalu besar atau kecil;  dan  (4)  memperlihatkan  gerakan

yang  terlalu  cepat  atau terlalu lambat. Berdasarkan pendapat

beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media

memegang peranan yang sangat penting dan menjadi salah

satu faktor penentu akan keberhasilannya suatu pembelajaran.

Manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di

dalam  proses  belajar  mengajar  adalah,  (1)  Media

pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan

informasi sehingga dapat memperlancar  dan  meningkatkan

proses  dan  hasil  belajar;  (2) Media pembelajaran dapat

meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga

dapat menimbulkan motivasi dan minat belajar, interaksi yang

lebih dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri

sesuai dengan kemampuan dan minatnya; (3) Media

pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang,

dan waktu; (4) Media pembelajaran dapat memberikan

kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-

peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan

lingkungannya.



26

4. Media Jangka Sorong

a. Pengertian

Alat  ukur  ini dalam praktik  sehari-hari  mempunyai

banyak sebutan antara lain : mistar geser, jangka sorong,

mistar ingsut, sketmat, sigmat, atau vernier caliper. Jangka

sorong adalah alat ukur yang sering digunakan di bengkel

mesin. Jangka sorong berfungsi sebagai alat ukur yang

biasa dipakai operator mesin yang dapat mengukur

panjang  sampai  dengan  200  mm,  ketelitian  0,05  mm.

Jangka   sorong   dapat   mengukur   panjang   dengan

rahangnya,

kedalaman dengan ekornya, mengukur lebar celah

dengan sensor bagian atas. Jangka sorong memiliki skala

ukur (vernier scale) dengan cara baca tertentu. Jangka

sorng terditi dari dua jenis jangka sorong digital dan jangka

sorong analog (mekanik).

Gambar 1. Jangka Sorong Digital

Gambar 2. Jangka Sorong Analog (Mekanik)
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b. Cara Penggunaan

Fungs dari Jangka sorong adalah Untuk mengukur sisi

luar dari suatu benda, misalkan untuk diameter batang

besi. Cara menggunakanya yaitu:

1) Putar pengunci berlawanan arah dengan arah jarum

jam.

2) Geser rahang kanan

3) Masukan benda yang akan diukur ke antara kedua

rahang bawah jangka sorong.

4) Geser rahang sampai tepat pada tepi benda.

5) Putar pengunci searah jarum jam agar rahang tidak

bergeser. (f)   Baca skala utama dan skala noniusnya.

Untuk mengukur sisi dalam suatu benda. Cara

pengukuran :

1) Putar pengunci berlawanan arah dengan arah jarum

jam

2) Masukkan rahang bagian atas kedalam benda yang

akan diukur.

3) Geser rahang tepat pada benda dan putar pengunci

searah jarum jam agar rahang tidak bergeser.
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4) Bacalah skala utama dan skala noniusnya.

Untuk mengukur kedalaman suatu benda. Cara

pengukuran :

1) Putar pengunci berlawanan arah dengan arah jarum

jam.

2) Buka rahang jangka sorong hingga ujung lancip

menyentuh dasar benda

3) Putar pengunci searah jarum jam agar rahang tidak

bergeser.

4) Bacalah skala utama dan skala noniusnya.

Pembacaan Hasil Pengukuran Jangka Sorong

Mistar geser yang banyak beredar pada umumnya

mempunyai dua sistem satuan yaitu sistem metrik dan

sistem inci. Sistem metrik terdapat pada bagian bawah,

sedang sistem inci terletak pada bagian atas. Masing-

masing sistem mempunyai dua skala, yaitu skala utama

dan skala nonius atau skala vernier. Skala utama terdapat

pada badan mistar geser atau pada skala tetap, sedang

skala nonius terdapat pada rahang  geser.  Pedoman

umum  membaca  skala  pengukuran  pada mistar  geser

yaitu  (1)  Lihat  angka  nol  skala  nonius  ada  dimana, (2)

cari garis yang lurus antara skala utama dengan skala

nonius. Perhatikan contoh berikut ini.
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Gambar 4. Cara Membaca Skala Jangka Sorong Ketelitiian

0,05 mm.

Sekarang perhatikan cara membaca skala jangka

sorong mulai dari ketelitian 0,1 mm sampai dengan 0,001

inchi berikut ini.

1) Mistar geser dengan ketelitian 0,1 mm

Gambar 5. Jangka Sorong Ketelitian 0,1 mm

Pembacaan : pada skala utama : = 11 mm

Pada skala vernier : 8 x 0,10 = 0.80 mm +

= 11,80 mm
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c. Kelebihan Jangka dan kekurangan

1) Kelebihan Jangka Sorong :

a) Memliki kecermatan pembacaan yang lumayan

bagus umumnya kecermatan pembacaannya

berkisar 0.05-0.01 mm.

b) Dapat mengukur diameter sisi luar dengan cara

dijapit.

c) Dapat mengukur diameter sisi dalam dengan cara

di ulur.

d) Dapat mengukur kedalaman

2) Kekurangan Jangka Sorong :

a) Tidak bisa mengukur benda yang besar

b) Bisa terjadi pemuaian pada alat

c) Karena sensor berkontak langsung dengan benda

kerja memungkinkan terjadinya goresan

atau benturan yang bisa menyebabkan

ketidakrataan pada kedua sensor ataukedua

rahang.

d. Media Jangka Sorong Dalam Pembelajaran Otomotif

Dasar.

Sebagian besar pengukuran dalam bidang otomotif

adalah meyangkut  pengukuran  linier  atau  pengukuran



31

panjang  (jarak). Diameter poros,  diameter silinder, tinggi

nok, kedalaman alur ring piston merupakan contoh dimensi

panjang (linier). Untuk itu perlu dipelajari cara

mengukurnya dan alat-alat ukur apa saja yang dapat

digunakan untuk mengukurnya. Berdasarkan cara

mengukurnya maka dapat dibedakan menjadi dua jenis

pengukuran yaitu pengukuran langsung dan pengukuran

linier tak langsung. Demikian juga dengan peralatan

ukurnya, ada alat ukur linier langsung dan alat ukur linier

tak langsung.

Pengukuran  tak  langsung yaitu  pengukuran

menggunakan alat ukur tidak langsung, alat ukur jenis

pembanding atau pembantu dan standar. Pengukuran

langsung adalah pengukuran yang hasil pengukurannya

dapat langsung dibaca pada skala ukur dari alat ukur yang

digunakan. Dengan demikian alat ukur yang digunakan

adalah alat ukur yang mempunyai skala yang bisa

langsung dibaca skalanya. Alat  ukur  linier  langsung  yang

banyak  digunakan  dalam  bidang otomotif antara lain :

mistar geser dan mikrometer.
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B. Penelitan Yang Relevan

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang terdapat kaitannya dengan

penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Riya Agustina (2009) yang berjudul “Pengembangan

Video Pembelajaran Pengolahan Cake Dengan Substitusi Labu

Kuning Pada Mata Pelajaran Pengolahan Kue dan Roti Di SMK N

2 Godean Yogyakarta” menunjukkan bahwa tingkat validasi video

pembelajaran pengolahan cake dengan substitusi labu kuning

berdasarkan ahli media, materi dan guru adalah valid dan layak,

uji coba video pada kategori sangat layak sebesar 16,67% dan

kategori layak sebesar 83,33%.

2. Penelitian Septi Widiastuti (2011) yang berjudul “Pengembangan

Video Pembelajaran Pewarnaan Serat Daun Suji Dengan Zat

Warna Alam Untuk Siswa SMK N 5 Yogyakarta” menunjukkan

bahwa 80% peserta didik telah mencapai nilai minimal (batas

kriteria ketuntasan minimal) 70. Yaitu 96% peserta didik

mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan dan telah

dinyatakan tuntas dan 4% masih mendapat nilai kurang dari 70.

3. Penelitian Betri Cahyani (2006) yang berjudul “ Pengaruh Video

Compact Disc (VCD) Terhadap Pengusaan Materi Topik Tahapan

Pelaksanaan Pelayanaan Restoran Pada Siswa Kelas 1 SMK N 1

Sewon Bantul Yogyakarta” menunjukkan bahwa minat belajar

kelompok eksperimen dengan rerata sebesar 75,412% lebih

tinggi dari pada kelompok kontrol sebesar 72,118%. Penguasaan
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keterampilan siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan

VCD pada kelompok eksperimen lebih tinggi yaitu dengan rerata

keterampilan sebesar 77,631%.

C. Kerangka Berfikir

Proses pembelajaran menjadi suatu hal yang penting dalam

tercapainya tujuan pembelajaran yang berakhir pada pencapaian hasil

belajar siswa. Pencapaian hasil belajar sangat berkaitan dengan metode

yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan pembelajaran.

Pembelajaran menggunakan implementasi media video pada mata

pelajaran Menggunakan alat-alat ukur (measuring tools) akan melatih

siswa untuk bersikap logis, kritis, kreatif, jujur, sistematis. Tujuan dari

pembelajaran pada mata pelajaran menggunakan alat-alat ukur

(measuring tools) ini adalah membekali siswa agar dapat menggunakan

dan merawat alat-alat ukur berbagai jenis yang digunakan pada bengkel

otomotif maupun di industri.

Penerapan metode ceramah pada pembelajaran mata diklat

menggunakan alat-alat ukur (measuring tools) sudah sangat tepat untuk

diterapkan tetapi siswa cenderung lebih bersikap pasif dimana siswa

hanya mendengar dan  mencatat  materi  tanpa melakukan  banyak

aktivitas  dalam menerima pelajaran. Pada menit-menit awal pelajaran

siswa masih dapat menyerap pengetahuan yang disampaikan oleh guru

dengan menggunakan metode ceramah, tetapi selang beberapa saat

akan terjadi kejunuhan pada diri siswa akibat tidak adanya aktifitas yang

dapat dilakukan selain mendengarkan dan mencatat apa yang
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disampaikan oleh guru. Oleh karena itu perlu adanya perpaduan atau

modifikasi ceramah dengan metode lain.

Implementasi media video adalah  bentuk pendekatan

pembelajaran menggunkan media pembelajaran, yang anggotanya

homogen dari aspek prestasi, jenis kelamin, dan lain-lain. Guru sebagai

fasilitator yang akan membimbing siswa dengan menggunakan media

untuk mempermudah siswa dalam menentukan ketelitian dan juga

ketepatan dalam pembacaan alat ukur jangka sorong.

Dari  uraian  tentang  kerangka  berfikir  yang  telah  dijelaskan

diatas maka dapat digambarkan dalam skema seperti dibawah ini:

D. Hipotesis Penelitan

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, dapat

dirumuskan hipotesis tindakan adalah terdapat peningkatan kualitas

pembelajaran (kecermatan,ketelitian,ketepatan) di pembelajaran otomotif

dasar pada mata diklat Menggunakan Alat-alat ukur (Measuring Tools)

siswa kelas X SMK Piri 1 Sleman.

Pembelajaran Otomotif Dasar

Media

Jangka SorongKetelitian Ketepatan


