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BAB IV 

PROSES, HASIL, DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pembuatan Training Object 

1. Observasi kebutuhan pembuatan training object 

Langkah pertama untuk membuat training object yaitu 

melakukan observasi ke SMK Muhammadiyah 1 Jatinom tentang 

kendala-kendala dalam proses pembelajaran dan akhirnya didapat 

permasalahan tentang sistem kelistrikan sepeda motor khususnya 

sistem penerangan sepeda motor. Kemudian melakukan penganmatan 

tentang komponen apa saja yang dibutuhkan dalam sistem penerangan 

sepeda motor dengan melihat sistem penerangan sepeda motor yang 

ada pada kendaraan untuk mempertimbangkan dalam pembuatan 

training object sistem penerangan dan lampu isyarat sepeda motor 

Honda Megapro. Setelah data komponen utama yang dibutuhkan 

sudah didapat maka langkah selanjunya besarnya komponen atau 

dimensi komponen menjadi dasar untuk mempertimbangkan besarnya 

ukuran papan peraga dan ukuran rangka meliputi panjang lebar dan 

tinggi rangka. 

 

2. Proses Pembuatan Bidang Training Object 

Bidang training object dibuat dari acrylic bening dengan tebal 3 

mm dan ukuran 935 mm x 900 mm. Proses pembuatan training object 

sebagai berikut : 

a. Memotong acrylic sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. 

Pemotongan acrylic ini menggunakan alat gerinda tangan. 

Adapun foto pada saat memotong acrylic menggunakan gerinda 

tangan ditunjukkan pada gambar dibawah : 



39 
 

 
 

 

Gambar 16. Proses Pemotongan acrylic 

b. Membuat lubang-lubang yang diperlukan untuk tempat 

komponen-komponen sistem penerangan sepeda motor dan 

dudukan banana connector menggunkan mesin bor tangan. 

c. Menempelkan cutting stiker pada acrylic sesuai dengan letak 

komponen. 

 

3. Pembuatan Rangka Training Object 

pembuatan rangka training object  ini menggunakan bahan besi 

pipa persegi dengan ukuran 20 mm x 20 mm x 2 mm dengan 

pertimbangan lebih rapid an kuat. Sedangkan papan trining object 

menggunakan acrylic putih bening dengan ketebalan 3 mm yang 

cenderung ringan. Untuk lebih jelasnya rangka dan ukuran dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini : 



 

 
 

Gambar 17. Rangka tampak depan

Gambar 18. Rangka tampak belakang
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tampak depan 

 

. Rangka tampak belakang 



 

 

Adapun langkah pembentukan rangka 

berikut : 

a. Memotong pipa dengan ukuran masing

1) Potongan pipa untuk rangka 

a)

b)

c)

d)

b. Menyambungkan potongan besi balok menggunakan las listrik.

Sesuai dengan gambar rangka 

dirancang ,penyambungan besi balok sebagai rangka dan plat besi 

sebagai dudukan aki menggunakan metode pengelasan, yaitu las 

listrik. Hal ini didapat hasil sambungan yang kuat dan rapi. 

Dibawah ini adalah foto proses pengelasan :

 

Gambar 19. Rangka tampak samping

Adapun langkah pembentukan rangka training object 

Memotong pipa dengan ukuran masing-masing 

Potongan pipa untuk rangka training object : 

a) 94 cm sebanyak 4 batang. 

b) 149,5 cm sebanyak 2 batang. 

c) 49,5 cm sebanyak 2 batang. 

d) 30 cm sebanyak 4 batang. 

Menyambungkan potongan besi balok menggunakan las listrik.

Sesuai dengan gambar rangka training object

dirancang ,penyambungan besi balok sebagai rangka dan plat besi 

sebagai dudukan aki menggunakan metode pengelasan, yaitu las 

listrik. Hal ini didapat hasil sambungan yang kuat dan rapi. 

Dibawah ini adalah foto proses pengelasan : 
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Rangka tampak samping 

training object adalah sebagai 

Menyambungkan potongan besi balok menggunakan las listrik. 

training object yang telah 

dirancang ,penyambungan besi balok sebagai rangka dan plat besi 

sebagai dudukan aki menggunakan metode pengelasan, yaitu las 

listrik. Hal ini didapat hasil sambungan yang kuat dan rapi. 
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Gambar 20. Proses pengelasan 

 

c. Menggerinda dan mengamplas rangka 

Proses ini bertujuan agar permukaan rangka dan bagian yang 

dilas menjadi lebih rata dan bersih dari kotoran. 

 

Gambar 21. Proses penggerindaan rangka 
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d. Melubangi rangka 

Proses ini dilakukan untuk member lubang pada bagian 

rangka yang akan diberi baut sebagai dudukan acrylic pada 

rangka. 

e. Mengecat rangka 

Proses ini adalah proses akhir dari rangkaian proses 

pembuatan rangka training object. Proses pengecatan diawali 

dengan pembersihan rangka dari segala macam kotoran dan karat 

kemudian langsung dicat. Cat yang digunakan adalah cat besi 

avian berwarna biru. Adapaun langkah dalam pengecatan adalah 

sebagai berikut : 

1) Mendempul bagian – bagian sudut rangka hasil 

pengelasan. 

2) Mengamplas semua permukaan rangka. 

3) Membersihkan sisa-sisa pengamplasan. 

4) Melakukan pengecatan menggunakan kuas sampai 

merata. 

 

Gambar 22. Proses pengecatan 



 

 

4. Proses perakitan 

a. Memasang 

8 mm.

b. Memasang komponen sistem

Megapro pada tempat yang telah disediakan.

c. Memasang 

disediakan.

d. Merangkai rangkaian kelistrikan sistem

Honda 

5. Hasil Traini

B.  Hasil Pengujian

1. Hasil Uji fungsional Komponen 

Dari komponen 

Honda Megapro yang telah di uji didapatkan hasil sebagai berikut :

 

 

Proses perakitan Training Object 

Memasang acrylic pada rangka dengan menggunakan baut ukuran 

8 mm. 

Memasang komponen sistem penerangan sepeda motor Honda 

egapro pada tempat yang telah disediakan. 

Memasang banana connector pada lubang-lubang yang telah 

disediakan. 

Merangkai rangkaian kelistrikan sistem penerangan sepeda motor 

Honda Megapro. 

Training Object 

Gambar 23. Hasil Media 

Hasil Pengujian 

Hasil Uji fungsional Komponen Training Object 

Dari komponen training object sistem penerangan sepeda motor 

Honda Megapro yang telah di uji didapatkan hasil sebagai berikut :

44 

pada rangka dengan menggunakan baut ukuran 

penerangan sepeda motor Honda 

lubang yang telah 

penerangan sepeda motor 

 

sistem penerangan sepeda motor 

Honda Megapro yang telah di uji didapatkan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 06. Hasil uji komponen 

No Komponen Spesifikasi Hasil kesimpulan 

1 Baterai Baterai 12,4 v 12,7 baik 

2 
Saklar 

Penerangan 

Harus ada 

kontinuitas 
ada Baik 

3 Saklar dimmer  
Harus ada 

kontinuitas 
ada Baik 

4 Saklar sein 
Harus ada 

kontinuitas 
ada Baik 

5 Kunci kontak 
Harus ada 

kontinuitas 
ada Baik 

6 Switch rem 
Harus ada 

kontinuitas 
ada Baik 

7 Fuse 
Harus ada 

kontinuitas 
ada Baik 

8 Lampu kepala 
Harus ada 

kontinuitas 
ada Baik 

9 
Lampu sein 

kanan 

Harus ada 

kontinuitas 
ada Baik 

10 Lampu sein kiri 
Harus ada 

kontinuitas 
ada Baik 

11 Lampu belakang 
Harus ada 

kontinuitas 
ada Baik 

 

a. Baterai 

Dari hasil pengukuran tegangan baterai diatas didapatkan 

hasil tegangan baterai sebesar 12,8 volt yang berarti baterai tersebut 

layak digunakan untuk menghidupkan lampu kepala, lampu sein 
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dan lampu rem, batas minimal baterai yang digunakan adalah 

sebesar 12,4 Volt. 

b. Saklar penerangan 

 

Gambar 24. Pengukuran kontinuitas saklar penerangan lampu kota 

Dari pengukuran kontinuitas saklar penerangan lampu kota 

menggunakan multimeter, didapatkan hasil adanya kontinuitas. 

Pengukuran ini dilakukan saat saklar pada posisi 1, dan dari hasil 

pengukuran kontinuitas diatas maka saklar penerangan lampu kota 

masih dalam keadaan baik dan masih bisa digunakan sebagai saklar 

untuk menghidupkan lampu kota. 
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Gambar 25. Pengukuran kontinuitas saklar penerangan 

headlamp 

Dari pengukuran kontinuitas saklar penerangan lampu 

headlamp, didapatkan hasil adanya kontinuitas. Pengukuran ini 

dilakukan saat saklar penerangan pada posisi 2, dan hasil 

pengukuran kontinuitas diatas maka saklar penerangan lampu 

headlamp masih dalam keadaan baik. 
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c. Saklar dimmer 

 

Gambar 26. Pengukuran kontinuitas saklar dimmer lampu high 

Dari hasil pengukuran kontinuitas saklar dimmer lampu high 

diatas didapatkan hasil masih adanya kontinuitas antara terminal 

sumber dan terminal HI saat HI ditekan. 

 

Gambar 27. Pengukuran kontinuitas saklar dimmer lampu low 
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Dari hasil pengukuran kontinuitas saklar dimmer lampu low 

diatas didapatkan hasil masih adanya kontinuitas antara terminal 

sumber dan terminal LO saat sakalr LO ditekan. 

d. Saklar sein 

 

Gambar 28. Pengukuran kontinuitas saklar sein kiri 

 

Gambar 29. Pengukuran kontinuitas saklar sein kanan 
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Dari hasil pengukuran kontinuitas saklar sein kanan dan sein 

kiri diatas didapatkan hasil yang baik saat saklar digeser ke kanan  

maka terdapat kontinuitas antara terminal sumber dan terminal R 

juga dan juga sebaliknya saklar digeser ke kiri maka terdapat 

kontinuitas antara terminal dan terminal L. 

e. Kunci Kontak 

 

Gambar 30. Pengukuran kontinuitas kunci kontak 

Dari hasil pengukuran kontinuitas kunci kontak didapatkan 

hasil yang baik yaitu masih adanya kontinuitas pada saat kunci 

kontak posisi on dan tidak terdapat kontinuitas pada saat kunci 

kontak posisi off. Jadi fungsi kuncikontak disini merupakan 

sebagai saklar utama dari rangakain training object sepeda motor 

honda megarpo. 
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f. Switch rem 

 

Gambar 31. Pengukuran kontinuitas switch rem 

Hasil pengujian kontinuitas switch rem munggunkan 

multimeter,menunjukkan adanya kontinuitas pada saat pedal switch 

rem ditekan dan tidak adanya kontinuitas pada saat pedal rem 

dilepas, ini menandakan bahwa switch rem masih dalam keadaan 

baik dan layak digunakan sebagai saklar rem. 

 

g. Fuse 

 

Gambar 32. Pengukuran kontinuitas fuse 
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Dari hasil pengukuran fuse diatas didapatkan hasil kontinuitas 

yang baik. Hal ini menandakan fuse dapat bekerja dengan baik 

sebagai sistem pengaman ketika dialiri arus listrik. 

h. Lampu kepala 

 

Gambar 33. Pengukuran kontinuitas lampu kepala high 

Dari hasil pengukuran kontinuitas filament lampu kepala high 

dan low diatas didapatkan hasil bahwa masih adanya kontinuitas 

pada filament lampu kepala high dan low sehingga lampu kepala 

high dan low masih dalam keadaan baik dan bisa digunakan 

sebagai penerangan. 
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i. Lampu sein 

 

Gambar 34. Pengukuran kontinuitas lampu sein kanan 

 

Gambar 35. Pengukuran kontinuitas lampu sein keri 

Hasil pengukuran kontinuitas lampu sein kanan dan lampu 

sein kiri diatas didapatkan bahwa hasil masih adanay kontinuitas 
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lampu sein kanan dan lampu sein kiri sehingga lampu sein kanan 

dan lampu sein kiri masih bisa digunakan sebagai lampu isyarat. 

 

j. Lampu belakang 

 

Gambar 36. Penggukuran kontinuitas lampu rem pada taillamp 

 

Gambar 37. Pengukuran kontinuitas lampu kota pada taillamp 

Hasil pengukuran kontinuitas lampu rem dan lampu kota 

pada taillamp diatas didapatkan hasil bahwa masih adanya 
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kontinuitas lampu rem dan lampu kota pada taillamp sehingga 

lampu rem dan lampu kota pada taillamp masih bisa digunakan. 

 

2. Hasil Uji Fungsional Sistem Training Object 

Setelah dilakukan uji funsional pada training object sistem 

penerangan sepeda motor Honda Megapro, hasilnya menyatakan 

bahwa training object sistem penerangan sepeda motor Honda 

Megapro dapat bekerja dengan baik dan dapat digunakan sebagai 

training object, hal tersebut berdasarkan dari beberapa hal yaitu : 

a. Ketika kunci kontak diposisikan dalam posisi ON dan saklar 

lampu kepala digeser pada posisi lampu kota, maka lampu kota 

depan sebelah kanan, kiri dan lampu belakang akan menyala. Hal 

tersebut membuktikan bahwa lampu kota dapat berkerja dengan 

baik. 

 

Gambar 38. Hasil pengujian lampu kota 

b. Ketika kunci kontak diposisikan dalam posisi ON dan saklar 

lampu kepala diposisikan pada lampu utama, maka lampu kepala 

akan hidup. Setelah itu saklar untuk mengatur lampu jarak jauh 

dan dekat dipindah-pindahkan dan lampu kepala nyalanya 

berubah-ubah maka saklar dan lampu bekerja dengan normal. Hal 

tersebut membuktikan bahwa sistem lampu utama bekerja dengan 

baik. 
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Gambar 39. Hasil pengujian lampu kepala 

c. Ketika kunci kontak diposisikan dalam posisi ON dan saklar 

tanda belok digeser kekanan dan kekiri, maka lampu tanda belok 

akan menyala dan berkedip. Hal tersebut membuktikan bahwa 

sistem tanda belok bekerja dengan baik. 

 

Gambar 40. Hasil pengujian lampu sein 
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d. Ketika kunci kontak diposisikan dalam posisi ON dan tuas rem di 

tekan,maka lampu belakang menyala lebih terang. Hal tersebut 

membuktikan bahwa sistem tanda rem dapat bekerja dengan baik. 

 

Gambar 41. Hasil pengujian lampu rem 

C. Kalkulasi Biaya Akhir 

Perhitungan biaya dibuat sebelum mulai melakukan pengerjaan 

proyek akhir. Hal ini bertujuan agar biaya yang dibutuhkan dapat 

dipersiapkan terlebih dahulu dan dapat disesuaikan dengan data yang ada. 

Berikut rincian biaya yang dibutuhkan untuk proses pengerjaan proyek 

akhir pembuatan trainong object sistem penerangan Honda Megapro 

dengan sumber arus DC ditunjukan pada tabel dibawah : 
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Tabel 07. Kalkulasi biaya akhir 

No 
Nama 

Komponen/Bahan 
Jumlah  Harga   Total  

1 Lampu Kepala 1 unit  Rp                200.000   Rp                  200.000  

2 Tail Lamp 1 unit  Rp                100.000   Rp                  100.000  

3 Lampu Sein 4 buah  Rp                  60.000   Rp                  240.000  

4 Kunci Kontak 1 buah  Rp                  50.000   Rp                    50.000  

5 Lampu Indikator 3 buah  Rp                  20.000   Rp                    60.000  

6 Flasher 1 buah  Rp                  10.000   Rp                    10.000  

7 Fusebleink 1 buah  Rp                     2.000   Rp                      2.000  

8 swit rem belakang 1 buah  Rp                  13.000   Rp                    13.000  

9 acrilic bening 94 cm x 90 cm  Rp                275.000   Rp                  275.000  

10 Besi Balok 8 meter  Rp                  80.000   Rp                    80.000  

11 Elektroda 10 buah  Rp                     3.000   Rp                    30.000  

12 Tenol 1 gulung  Rp                     7.000   Rp                      7.000  

13 Isolasi Bakar 1 meter  Rp                     3.000   Rp                      3.000  

14 Kabel Body 3 meter  Rp                     2.500   Rp                      7.500  

15 Banna jack 1 pack  Rp                  65.000   Rp                    65.000  

16 baut dan mur 30 buah  Rp                        500   Rp                    15.000  

17 Cat besi Avian 1/4 liter  Rp                  30.000   Rp                    30.000  

18 Dempul 2 komponen 1/4 liter  Rp                  13.000   Rp                    13.000  

19 Thinner 1/2 liter  Rp                  15.000   Rp                    15.000  

20 Kabel 1,5 10 meter  Rp                     2.500   Rp                    25.000  

21 Amplas 1 meter  Rp                     6.000   Rp                      6.000  

Total  Rp              1.246.500  

Biaya yang digunakan untuk pengerjaan proyek akhir ini ditanggung 

oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan kalkulasi 70% pihak pertama 

yaitu mahasiswa dan 30% pihak kedua yaitu SMK Muhammadiyah 1 

Jatinom. Kesepakatan ini sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak di 

dalam surat perjanjian yang terlampir pada laporan proyek akhir. 

D. Pembahasan  

1. Proses Pembuatan Training Object 

Proses pembuatan trining object sistem penerangan sepeda 

motor Honda Megapro ini melalui beberapa tahap sebagai berikut. 

 



59 
 

 
 

a. Pemilihan bahan 

Berikut ini merupakan proses pemilihan bahan-bahan 

komponen utama yang digunakan dalam pembuatan training 

object sistem penerangan dan lampu isyarat sepeda motor 

Honda Megapro sesuai dengan kondisi sebernarnya : 

1) Bola Lampu 

Bola lampu yang akan digunakan pada trining object 

ini sesuai spesifikasi Honda Megarpo. Berikut ini 

spesifikasi bola lampu yang digunakan : 

 

Table . spesifikasi bola lampu Megapro 

2) Fuse  

Fuse digunakan sebagai pengaman pada training 

object sistem penerangan sepeda motor Honda Megapro 

dan pada trining object ini menggunakan fuse  sebesar 10 

A dengan perhitungan sebagai berikut : 

 Tegangan yang digunakan 12 V 

 Beban maksimal yang digunakan pada setiap 

sistem sebesar 166 watt 

Perhitungannya P/V = I 

Jadi fuse yang digunakan sebesar 15 A 
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3) Kabel  

Jenis kabel yang akan digunakan pada pembuatan 

trining object sistem penerangan ini adalah jenis NYAF. 

Kabel ini merupakan jenis kabel serabut fleksibel dan 

berisolasi PVC dengan penghantar tembaga jenis serabut 

untuk mempermudah bergerak fleksibel. Kabel NYAF 

yang digunakan pada training object sistem penerangan 

ini berukuran 1,5���. 

 Tabel 08. Karakteristik Kabel NYAF 

 

 

 

 

 

 

 

4) B 

Baterai pada trining object sistem penerangan sepeda 

motor Honda Megapro ini digunakan untuk menyalakan 

semua sistem kelistrikan. Spesifikasi baterai yang 

digunakan adalah 12 V/ 3,5 Ah yang berarti baterai hanya 

mampu mensuplai arus dengan beban maksimal 42 watt, 

jika lebih dari beban maksimal maka baterai akan cepat 

habis. Pada sistem penerangan sepeda motor Honda 

Megapro ini beban sebesar 166 Watt. 

 

jumlah 
ukuran 

(mm2) 

uji 

tegangan 

arus 

Hubung 
Resistansi pada 20 C 

kV/5min kA 
penghantar 

(ohm/km) 

penyekat 

( m 

ohm.km 

) 

1 0.5 2.5 0.06 37.1 65 

  0.75 2.5 0.09 24.7 58 

  1 2.5 0.12 18.5 53 

  1.5 2.5 0.17 12.7 50 

  2.5 2.5 0.29 7.6 46 
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5) Kunci kontak 

Kunci kontak yang digunakan pada training object 

sistem penerangan sepeda motor Honda Megapro ini 

mempunyai fungsi untuk memutus dan menyambungkan 

arus listrik dari sumber tegangan sehingga dipilih kunci 

kontak Honda Megapro sebagai kunci kontak pada 

training object sehingga training object ini benar-benar 

seperti kondisi Honda Megapro sebenarnya. 

 

6) Flasher 

Flasher yang digunakan pada training object sistem 

penerangan ini menggunakan flasher tipe kapasitor yang 

merupakan tipe yang digunakan pada Honda Megapro 

sehingga training object ini benar-benar seperti kondisi 

Honda Megapro yang sebernarnya. 

7) Switch rem 

Switch rem yang digunakan dalam training object 

sistem penerangan ini menggunakan switch rem belakang 

dikarenakan switch rem belakang lebih mudah dalam 

pemasangan dan pembuatan dudukannya. 

 

b. Pembuatan papan peraga training object 

Proses pembuatan papan peraga training object 

melalui beberapa tahap yaitu : 

Langkah pertama acrylic dipotong sesui dengan 

ukuran sesuai dengan layout, kemudian membuat lubang-

lubang yang digunakan sebagai dudukan komponen-komponen 

yang akan dipasang seperti lubang untuk fuse¸kunci kontak, 

flasher, lampu indicator, saklar penerangan, dudukan sein, 

lampu kepala dan lampu belakang serta lunbang jack banana. 

Dalam pembuatan lubang sebagai dudukan ini menggunakan 
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bor tangan dan kikir halus untuk meratakan hasil pelubangan 

dengan bor. 

c. Proses pembuatan rangka  

Proses pembuatan rangka dimulai dari pemotongan 

besi yang akan dibuat untuk pembentukan kerangka training 

object sesuai dengan ukuran pada desain. Proses pemotongan 

besi dilakukan agar dapat memudahkan dalam proses 

pengelasan. Pemotongan dilakukan menggunkan mesin potong 

besi. Selanjutnya dilakukan pengelasan yaitu proses 

penyambungan potongan besi yang sudah dipotong besi yang 

sudah dipotong menjadi kerangka yang sesuai dengan 

rancangan yang telah dibuat.pengelasan dilakukan dengan 

menggunakan las listrik. 

Setelah rangka sudah jadi langkah selanjutnya 

dilakukan perataan dan pendempulan pada bagian sudut-sudut 

sambungan las yang tidak rata agar dapat hasil yang rata, 

kemudian dilakukan pengamplasan keseluruh rangka untuk 

menghilangkan karat-karat dan menghaluskan bagian yang 

didempul. Proses selanjutnya yaitu pengecatan finishing adalah 

proses dimana pemberian warna pada rangka media yang 

dibuat. Pengecatan ini dilakukan agar rangka media yang 

dibuat tidak mudah berkarat dan mempunyai nilai estetika 

sehingga dapat menambah minat belajar siswa. 

d. Proses perakitan 

Setelah pembuatan papan peraga dan rangka training 

object sudah jadi langkah selanjutnya dilakukan adalah proses 

perakitan yaitu dimulai dari pemasangan papan peraga pada 

rangkan dengan menggunakan baut kemudian pemasangan 

komponen-komponen pada dudukan yang telah disediakan lalu 

menyambung kabel komponen dengan jack banana 

menggunakan solder dan tenol sebagai bahan tambah. Setelah 
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selesai keseluruhan rapikan sambungan kabel dengan 

menggunakan solasi bakar agar aman dan bahaya konsleting 

dapat dikurangi. 

2. Pembahasan Uji Fungsional Training Object 

a. Training oject dapat difungsikan dengan baik sebagai sistem 

penerangan sepeda motor ketika dioperasiakan. Penerangan 

dapat menyala karena rangkaian kelistrikan dirangkai dengan 

benar. Rangkaian dinilai aman,karena selama digunakan fuse 

dan kabel-kabel rangkaian tidak terjadi hubungan arus pendek. 

 

b. Komponen-komponen training object 

1) Dari hasil pemeriksaan kontinuitas, secara keseluruhan 

kondisi kunci kontak, saklar-saklar, lampu-lampu dalam 

keadaan normal dan baik. Hal ini ditunjukan dengan dapat 

bekerjanya semua komponen. 

2) Dari hasil pemeriksaan kontinuitas, kondisi fuse masih 

dalam keadaan baik dan dapat digunakan sebagai pengaman 

karena masih ada kontinuitas antar terminal. 

3) Baterai yang dapat digunakan untuk menghidupkan lampu 

kepala, lampu belakang, lampu sein dan lampu rem adalah 

baterai yang mempunyai minimal tegangan 12,4 V. Apabila 

tegangan baterai dibawah batas tersebut maka baterai dapat 

menghidupkan lampu sein dan lampu rem tapi sein dan rem 

tidak akan bekerja secara maksimal. 

3. Pembahasan Uji Kelayakan 

Hasil yang diperoleh melalui angket (terlampir pada 

bagian lampiran) yang telah dibuat pada Bab III dimasukkan pada 

rumus berikut ini :       

Rata-rata hasil penilaian = 	
�����	�����	���������

	�����	����	����	�������	�	������	�������
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1) Dosen Ahli 

Total hasil penilaian = 80 

Total item yang dinilai = 12 item 

Jumlah penguji  = 2 orang 

Maka, Rata-rata hasil penilaian = 80 / 12.2 = 80 / 24 = 3,33 

 
Dari hasil perhitungan di atas di peroleh total hasil penilaian 

sebesar 3,3 Berdasarkan acuan yang telah ditetapakan pada bab III hasil 

tersebut termasuk dalam kelompok interval tertinggi yaitu kelompok nilai 

A maka dapat disimpulkan bahwa training object sistem penerangan dan 

lampu isyarat sepeda motor honda megapro dinyatakan lulus uji dan layak 

digunakan dalam proses pembelajaran praktik di SMK. 

 

 

 

 




