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Lampiran 1.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
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Lampiran 2. Skenario Media Pembelajaran 

Skenario Video media Pembelajaran 

 

Tokoh Animasi = A Man 

(Menggunakan baju berwarna biru wearpack berwarna biru bergambar gerigi 

sambil memegang kunci pas besar dan mengenakan topi biru putih yang 

bergambar gerigi.) 

A. Video Motivasi 1 

Pengambilan video dengan cara zoom in ke cover buku manual vario 150 

2018. Saat zoom in A Man akan berbicara : 

“ Saat kita membeli kendaraan bermotor baru pasti akan mendapatkan 

buku pedoman pemilik seperti ini” saat mengucapkan seperti ini video 

akan berhenti pada bagian cover buku pedoman. 

A Man akan berbicara lagi 

“Seorang pemilik kendaraan diberi buku pedoman tentang cara 

menggunakan fitur yang ada dan perawatan kendaraannya secara mandiri” 

(video sambil membalikan halaman pada buku manual saat A man sudah 

berhenti bicara masih ditampilkan membuka halaman buku pedoman) 

A Man berbicara 

“Seorang pemilik kendaraan saja diberi buku pedoman yang harus dibaca 

supaya dapat mengoperasikan dan merawat kendaraannya dengan baik 

apalagi kita sebagai calon mekanik yang akan melakukan perawatan, 

pemeriksaan bahkan perbaikan pada kendaraan” (disini diperlihatkan 

mekanik melakukan perawatan kendaraan bermotor video menggambil 

dari penggalan video lain dengan efek zoom out) 

“Sebagai mekanik kita tidak hanya bisa membaca dan menggunakan buka 

manual tetapi harus bisa menggunakan buku manual sebagai pedoman  

supaya tidak mengalami kesalahan ataupun kecelakan kerja saat 

melakukan perawatan, pemeriksaan maupun perbaikan karena semua hal 

yang dibutuhkan sudah ada dalam buku manual” (video masih saat 

mekanik melakukan perawatan pada kendaraan) 
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B. Video Motivasi 2 

Terjadi balapan pada moto gp dengan efek zoom in 

A Man berbicara  

“Kalian pernah melihat balapan motor seperti moto gp?” 

“Pastinya kalian pernah melihatnya, sepeda motor pada moto gp performa 

bisa selalu optimal karena apa?” 

(video berasal dari cuplikan balapan pada moto gp setelah pembicaraan 

selesai masih diperlihatan balapan moto gp dan ada potongan penggalan 

valentino rossi menjuarai balapan) 

Memasuki video tentang perawatan atau persiapan kendaran sebelum 

digunakan untuk balapan diambil dari potongan video efek transisi yang 

digunakan yaitu push up. Sambil diperlihatkan video A Man akan 

berbicara  

“Pengaturan dan persiapan kendaraan lah yang membuat sebuah 

kendaraan moto gp dapat dalam performa optimal bahkan dengan 

pengaturan yang tepat dan pembalap yang handal maka akan bisa menjuari 

balapan” 

“Jadi perawatan, pengaturan dan persiapan kendaraan itu sangat penting 

untuk membuat permorfa kendaraan menjadi optimal” 

C. Video Macam-macam Buku 

1. Video Operation & Mainenance Manual 

Memperlihatkan macam-macam OMM dengan efek transisi slide tiap 

pergantian jenis OMM 

Saat awal tayangan A Man akan berbicara 

“Kalian tahu buku apakah ini? Tepat sekali! kalian memang pintar, ini 

adalah Operation Maintenance Manual ” 

Kemudian pada tayangan slide berikutnya A Man akan menjelaskan 

fungsinya 

“Sudah tahukah kalian fungsi Operation Maintenance Manual? Jadi 

fungsi Operation Maintenance Manual atau Buku Panduan Operator 

ini dimaksudkan sebagai panduan bagi penggunaan dan perawatan 
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mesin dengan benar. Dipergunakan dan dipelajari sebelum memulai 

dan mengoperasikan mesin, atau sebelum melakukan segala tindakan 

perawatan berkala. Buku pedoman ini dibuat bertujuan untuk 

menghindari kecelakaan karena mesin sudah dirancang dan 

memproduksi mesin secara efisien dan seaman mungkin.” 

2. Video Service Manual 

Memperlihatkan macam-macam Buku Manual dengan efek transisi 

slide tiap pergantian jenis Buku Manual 

Dari awal video A Man berbicara 

“Sekarang kita akan melihat beberapa contoh service manual” 

“Apa itu Service Manual?” 

“Service manual adalah pedoman untuk memeriksa, memelihara, 

memperbaiki dan memngganti komponen sebuah unit, terdapat 

spesifikasi servis secara lengkap, sehingga pada saat melakukan 

perwatan, perbaikan, perbaikan ataupun penggantian, seorang mekanik 

atau teknisi hendaknya selalu memperhatikan atau bahkan 

mengunakan buku manual. Buku manual dibagi menjadi beberapa 

bagian yaitu Power Train, Engine, Pelumasan dan Pemeliharaan, 

Sistem Kelistrikan, Chassis dan Bodi” 

3. Video Partbook 

Memperlihatkan macam-macam Partbook dengan efek transisi slide 

tiap pergantian jenis Partbook 

A Man berbicara dari awal video 

“Sekarang kita akan membahas tentang Partbook atau Part Catalogue” 

“Ada yang sudah tahu Partbook? Mari kita bahas bersama?” 

“Buku yang menunjukkan daftar komponen lengkap dengan nomor 

komponen yang ada pada sebuah unit kendaraan. Komponen pada 

setiap unit memiliki nomor tersendiri. Nomor tersebut yang akan 

mempermudah seorang partman atau part conter untuk mencarikan 

komponen dari sebuah unit. Pada umumnya part catalogue juga dapat 

dijadikan pedoman untuk memasang (merangkai) sebuah komponen, 
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karena komponen pada part catalogue di rancang sedemikian rupa dan 

saling berangkai.” 

D. Video Penggunaan Service Manual 

Menampilkan halaman sampul service manual Toyota mesin seri K 

dengan efeek zoom in berganti menjadi halaman daftar isi. 

A Man berbicara 

“Saat ingin menggunakan service manual haruslah membuka daftar isi 

terlebih dahulu supaya mempermudah mencari halaman pekerjaan yang 

akan kita lakukan atau cari” 

Halaman terdiam pada daftar isi kemudian pada nama diberi kotakan 

bergaris merah. 

A Man Berbicara 

“Pada bagian di kotak merah atau nama menunjukan bagian pekerjaan atau 

bab pada buku biasa’ 

Halaman terdiam pada daftar isi kemudian pada bagian diberi kotakan 

bergaris merah. 

“Untuk bagian, menunjukan kode halaman setiap pekerjaan atau bab/ 

untuk mempermudah mengetahui bagian pekerjaan, setiap service manual 

berbeda, tidak harus angka tetapi juga bisa huruf” 

Halaman berganti dengan daftar isi tune-up mesin 

“Sekarang kita lihat ada angka 2 strip 2 sudah taukah artinya? 

Pada angka 2 depan dilingkari merah 

“Angka dua didepan menunjukan bagian atau bab buku” 

Pada angka 2 bagian belakang dilingkari merah 

“Angka dua dibelakang menunjukan halaman pada bagian” 

Halaman berganti dengan efek slide pada halaman 2-4 kemudian efek zoom in 

pada  bagian atas halaman dan melingkari angka 2 

“Jika angka dua tersebut berganti menjadi tiga empat atau lainnya berarti sudah 

berbeda bagian atau bab” 

E. Video Simbol dan Singkatan Pada Buku 

Pada awal video ditampilkan halaman depan atau cover dari sebuah buku 

manual Toyota. Kemudian dengan efek zoom in akan berganti menjadi 
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menanyangkan satu halaman Singkatan Yang Dipakai Pada Buku 

Pedoman Reparasi Pedoman. Kemudian menggunakan efek zoom in lagi 

menampilkan 3 baris pada tabel singkatan. Kemudian dengan dengan efek 

push up supaya seperti scorl ke atas menampilkan 3 singkatan berikutnya. 

Seperti itu terus sampai seluruh singkatan ditampilan. 

Saat menampilkan halaman singkatan A Man berbicara 

“Sebelum kita menggunakan service manual, kita harus mengetahui 

singkatan apa saja, yang digunakan pada servis manual tersebut, supaya 

tidak kebingungan dalam menggunakan service manual seperti TMB, titik 

mati bawah, A/T Transmisi otomatis dan lain sebagainya” 

Saat penampilan singkatan sudah selesai menngunakan efek zoom out  dan 

menampilkan halaman simbol. Dari halaman kesulurahan simbol diberi 

efek zoom in untuk memperjelas tiap-tiap simbol. Simbol awal berisikan 4 

simbol kemudian dengan push up menampilkan simbol berikutnya. 

Dari tayangan simbol A Man akan berbicara 

“Setelah mengetahui singkatan dalam buku untuk mempermudah kita, kita 

juga harus tahu tentang simbol-simbol yang ada pada buku supaya kita 

tahu hal apa yang akan dikerjakan seperti pembongkaran, pembersihan 

atau hal lainnya” 

F. Video Bagian-Bagian Buku Manual 

Diperlihatkan 2 halaman buku manual secara bersamaan (seperti sebuah 

buka yang sedang terbuka pada suatu halaman). 

A Man Berbicara 

“Apa yang kalian mengetahui apa saja yang dimaksud dalam buku atau 

halaman ini? Sekarang kita akan membahasnya” 

Tampilan pada halaman bagian-bagian mesin atau engine diperbesar 

sampai angka-angka yang ada didalam halaman tersebut terlihat. 

A Man Berbicara 

“Perhatikan Nomor yang dicetak tebal! Maksud dari nomor yang dicetak 

tebal tersebut untuk menunjukan urutan pekerjaan. Sekarang kalian 

perhatikan nomo-nomor yang lain yang tidak dicetak tebal! Nomor pada 
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gambar tersebut bermaksud untuk menunjukan petunjuk secara terperinci 

dan spesifikasi.” 

Halaman berganti menjadi halaman yang menampilkan isi buku tentang 

pengerjaan tune up 

A Man Berkata  

“Apakah kalian melihat ada gambar juga dalam buku? Ini bertujuan untuk 

memperlihatkan apa yang harus dikerjakan pada setiap langkah. Tadi 

kalian juga sudah membahas tentang simbol disini juga ada simbol untuk 

menjelaskan apa yang harus dilakukan. Selain gambar dan simbol juga 

disertai tulisan tulisan, ada yang dicetak tebal dan ada yang biasa. Kenapa 

dibuat seperti itu? Untuk yang biasa karena sebagai keterangan untuk 

menjelaskan bagaimana melakukan suatu pekerjaan, dan yang dicetak 

tebal agar diingat karena berisikan spesifikasi, catatan dan perhatian.” 

G. Video Tune Up 

Terlihat halaman depan service manual kemudian dengan efek zoom in 

berganti pada halaman tune-up mesin kemudian efek zoom in kembali dan 

berganti menjadi pekerjaan pengencangan baut kepala silinder kemudian 

dengan efek slide menjadi halaman yang lebih rinci tentang spesifikasi 

pengencangan kepala silinder. 

Disini A man akan berbicara 

“Sekarang kita akan melihat cara menggunakan service manual dalam 

pekerjaan itu sendiri. Kita ambil contoh salah satu pekerjaan, yaitu 

pengencangan baut kepala silinder. Perhatikan spesifikasi dan cara 

pengencangan baut kepala silinder”. 

Terlihat sedang melepas tutup kepala silinder 

“Pertama kita lepas tutup kepala silinder dahulu” 

Terlihat video menyetel kunci momen 

“Atur kunci momen dengan momen sesuai dengan spesifikasi” 

Seseorang sedang mengancangkan baut kepala silinder menggunakan 

kunci momen. 
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“Mengencangkan baut kepala silinder dengan urutan sesuai dengan buku 

manual” 

Kemudian diberi penggalan video pengencangan kepala silinder 

menggunakan kunci momen penggalan dari youtube yang dilakukan pada 

kendaraan. 
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Lampiran 3. Surat Validasi Instrumen 
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Lampiran 4. Instrumen Penilaian 
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Lampiran 5. Hasil Penilaian Media oleh Ahli Materi 
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Lampiran 6. Hasil Penilaian Media oleh Ahli Media 
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Lampiran 7. Rekapitulasi Penilaian Ujicoba Produk 
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Lampiran 8. Rekapitulasi Penilaian Ujicoba Pemakaian 
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Lampiran 9. Surat Izin Penelitian Fakultas Teknik 
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Lampiran 10. Surat Pengantar Penelitian dari Disdikpora 
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Lampiran 11. Bukti Selesai Revisi 

 


