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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini, akan dibahas mengenai implementasi sistem yaitu batasan 

implementasi sistem yang berisi sejauh mana sistem dibuat, implementasi antar 

muka yang berisi cara menggunakan aplikasi metode pembelajaran Perbaikan 

Chassis dan Sistem Pemindah Tenaga kelas XI di SMK Muhammadiah 1 Salam 

dari langkah demi langkah dan di bab ini akan dibahas pula tentang hasil 

pengujian sesuai dengan kuisioner yang telah disebarkan kepada responden serta 

membahas tentang kelebihan dan kekurangan aplikasi. 

4.1 Batasan Implementasi 

  Dalam proses pembuatan aplikasi Perbaikan Chassis dan Sitem 

Pemindah Tenaga Kendaraan Roda Empat terdapat batasan dalam 

pembuatan karena adanya keterbatasan sumber daya, yaitu sumber dari 

materi-materi yang ada di aplikasi diambil dari beberapa materi dan 

internet. 

4.1.1 Tahap Proses Pembuatan 

Pada tahap proses pembuatan, terdapat beberapa langkah-langkah 

yang harus dilalui, diantaranya: 

1. Analisa Data 

Mencari Sumpling dan data tentang aplikasi pembelajaran komputer 

dan data tentang metode pembelajaran teoriPerbaikanChassis dan 

Sistem Pemindah Tenaga kelas XI di SMK Muhammadiah 1 Salam. 

2. Desain 

Merancang dan membuat bagan HIPO yang digunakan sebagai 

media perancangan sistem.Membuat rancangan dasar tampilan 

antarmuka. 
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3. Pemodelan 

Pada proses materi digunakan teks dan gambar untuk mendukung 

kemudahan pemahaman, sedangkan pada proses permainan, user 

mengikuti tata cara permainan yang dijelaskan dalam setiap misi. 

4. Pengkodean 

Sistem dibangun dengan menggunakan Software Adobe Flash CS 6. 

Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa 

Actionscript 3.0 

5. Analisis 

Menganalisis aplikasi dengan materi yang sudah ada terkait aplikasi 

metode pembelajaran tersebut. 

4.1.2 Implementasi Antarmuka 

Implementasi antar muka dari aplikasi metode pembelajaran teori 

Perbaikan Chassis dan Sistem Pemindah Tenaga kelas XI di SMK 

Muhammadiah 1 Salam ini terdiri dari beberapa halaman  yang memilik 

proses berdasar fungsi dari halaman tersebut. Fungsi-fungsi tersebut 

merupakan penjabaran dari hasil analisis kebutuhan sistem.Implementasi 

antarmuka dari aplikasi metode pembelajaran teori Perbaikan Chassis dan 

Sistem Pemindah Tenaga kelas XI di SMK Muhammadiah 1 Salam. 

4.1.2.1 Halaman Home 

Halaman home merupakan halaman awal ketika user 

menjalankan aplikasi metode pembelajaran teori Perbaikan Chassis 

dan Sistem Pemindah Tenaga kelas XI di SMK Muhammadiah 1 

Salam ini, yang sekaligus menjadi halaman utama dari aplikasi ini. 

Dihalaman ini terdapat tombol chassis yang akan menuju pada materi 

chassis, tombol sistem pemindah tenaga akan menuju materi sistem 

pemindah tenaga, tombol kuis akan menuju materi kuis. Halaman ini 

di implementasikan seperti pada gambar 4.1. 
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                    Gambar 4.1 Halaman Home 

Pada bagian ini penulis sengaja membuat desain yang minimalis dan 

simpel, namun pada bagian tombol kuis diberikan sedikit animasi 

gerakan desain tidak begitu monoton. 

4.1.2.2 Halaman Chassis 

Halaman chassis merupakan halaman materi tentang chassis, 

yang didalamnya  berisi pengertian chassis itu sendiri dan terdapat 

beberapa tombol materi-materi yang bersangkutan dengan chassis 

seperti poros penggerak roda, sistem kemudi, sistem rem, balance 

roda, sistem suspense. Lalu terdapat tombol home untuk kembali ke 

halaman utama atau halaman home. Halaman ini diimplementasikan 

seperti pada gambar 4.2  
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                Gambar 4.2 Halaman Chassis 

 

4.1.2.3   Halaman Poros Penggerak Roda 

Halaman poros penggerak roda merupakan materi tentang 

poros penggerak roda, yang didalamnya berisi pengertian dan terdapat 

animasi poros penggerak roda yang diharapkan agar para siswa 

dengan mudah mengerti dan memahami pengertian maupun proses 

cara kerja poros penggerak roda. Halaman ini diimplemetasikan 

seperti pada gambar 4.3 dan gambar 4.4 
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       Gambar 4.3Halaman  Deskripsi Poros Penggerak Roda 
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Gambar 4.4 Halaman Cara Kerja Poros Penggerak Roda 

    (sumber: https://www.youtube.com/watch?v=ashe7POcrgA) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ashe7POcrgA
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Pada bagian ini untuk pindah dari menu halaman deskripsi poros 

penggerak roda ke menu halaman cara kerja poros penggerak roda 

ataupun sebaliknya dengan menggunakan menu tombol berbentuk 

lingkaran berwarna ungu yang berada di pojok kiri atas. 

4.1.2.4 Sistem Kemudi 

Halaman sistem kemudi merupakan materi tentang sistem 

kemudi, yang didalamnya berisi pengertian dan terdapat animasi cara 

kerjasistem kemudi yang diharapkan agar para siswa dengan mudah 

mengerti dan memahami pengertian maupun proses cara kerja sistem 

kemudi. Halaman ini diimplemetasikan seperti pada gambar 4.5 dan 

4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Halaman Deskripsi Sistem Kemudi 
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     Gambar 4.6 Halaman Deskripsi Cara Kerja Sistem Kemudi 

     (sumber: https://www.youtube.com/watch?v=ggr5G-7gyQA) 

Pada bagian ini untuk pindah dari menu halaman deskripsi sistem 

kemudi ke menu halaman cara kerja sistem kemudi ataupun 

sebaliknya dengan menggunakan menu tombol berbentuk lingkaran 

berwarna kuning yang berada di bagian kiri layar. 

4.1.2.5 Sistem Rem 

Halaman sistem rem merupakan materi tentang sistem rem, 

yang didalamnya berisi pengertian dan terdapat animasi cara kerja 

sistem rem yang diharapkan agar para siswa dengan mudah mengerti 

dan memahami pengertian maupun proses cara kerja sistem rem. 

Halaman ini diimplemetasikan seperti pada gambar 4.7 dan 4.8 

https://www.youtube.com/watch?v=ggr5G-7gyQA
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   Gambar 4.7Halaman Deskripsi Sistem Rem 

 

      Gambar 4.8Halaman Deskripsi Cara Kerja Sistem Rem 

  (sumber: https://www.youtube.com/watch?v=k2zqD7rJBFs) 

Pada bagian ini untuk pindah dari menu halaman deskripsi sistem rem 

ke menu halaman cara kerja sistem rem ataupun sebaliknya dengan 
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menggunakan menu tombol berbentuk lingkaran berwarna biru muda 

yang berada di bagian pojok kiri bawah layar 

4.1.2.6 Balance Roda 

Halaman balance roda merupakan materi tentang balnce 

roda, yang didalamnya berisi pengertian dan terdapat animasi cara 

kerja balance roda yang diharapkan agar para siswa dengan mudah 

mengerti dan memahami pengertian maupun proses cara kerja 

balance roda. Halaman ini diimplemetasikan seperti pada gambar 4.9 

dan 4.10 

 

        Gambar 4.9Halaman Deskripsi Balance Roda 
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                  Gambar 4.10Halaman Cara Kerja Balance Roda 

                     (Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=TD1OroERZ3A) 

Pada bagian ini untuk pindah dari menu halaman deskripsi balance 

roda ke menu halaman cara kerja balance roda ataupun sebaliknya 

dengan menggunakan menu tombol berbentuk lingkaran berwarna 

hijau yang berada di bagian pojok kanan atas layar. 

4.1.2.7 Sistem Suspensi 

Halaman sistem suspensi merupakan materi tentang sistem 

suspensi, yang didalamnya berisi pengertian dan terdapat animasi cara 

kerja sistem suspensi yang diharapkan agar para siswa dengan mudah 

mengerti dan memahami pengertian maupun proses cara kerja sistem 

suspense. Halaman ini diimplemetasikan seperti pada gambar 4.11 

dan 4.12 

https://www.youtube.com/watch?v=TD1OroERZ3A
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                   Gambar 4.11 Halaman Deskripsi Sistem Suspensi 

 

 

      Gambar 4.12 Halaman Deskripsi Cara Sistem Suspensi 

(sumber :https://www.youtube.com/watch?v=iNFDeiBrd_U) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iNFDeiBrd_U
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Pada bagian ini untuk pindah dari menu halaman deskripsi sistem 

suspensi ke menu halaman cara kerja sistem suspensi ataupun 

sebaliknya dengan menggunakan menu tombol berbentuk lingkaran 

berwarna merah yang berada di bagian pojok kanan bawah layar. 

4.1.2.8 Sistem Pemindah Tenaga Kendaraan 

Halaman sistem pemindah tenaga kendaraan merupakan 

halaman materi tentang sistem pemindah tenaga kendaraan, yang 

didalamnya terdapat tombol deskripsi yang  berisi pengertian sistem 

pemindah tenaga kendaraan itu sendiri dan terdapat tombol materi 

yang bersangkutan dengan sistem pemindah tenaga kendaraan yaitu 

sistem transmisi. Lalu terdapat juga tombol home untuk kembali ke 

menu utama atau home.  Halaman ini diimplementasikan seperti pada 

gambar 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 4.13 Halaman Sistem Pemindah Tenaga Kendaraan 

 

4.1.2.9 Deskripsi Sistem Pemindah Tenaga Kendaraan 

Halaman deskripsi merupakan halaman deskripsi dari materi 

sistem pemindah tenaga kendaraan. Halaman ini diimplementasikan 

pada gambar 4.14 
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                     Gambar 4.14 Deskripsi Sistem Pemindah Tenaga Kendaraan 

Pada halaman ini, untuk kembali ke halaman sistem pemindah tenaga 

kendaraan atau menu sebelumnya hanya tinggal menekan tombol 

segitiga disamping tombol home.Sedangkan untuk kembali ke menu 

utama, silahkan menekan tombol home. 

4.1.3.10 Sistem Transmisi 

Halaman home sistem transmisi merupakan materi tentang 

sistem transmisi, yang didalamnya terdapat tombol deskripsi dan cara 

kerja. Terdapat juga tombol home untuk kembali ke menu utama 

aplikasi. Halaman ini diimplemetasikan seperti pada gambar 4.15 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.15 Halaman Home Sistem Transmisi 
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Pada bagian ini, didalam tombol deskripsi terdapat deskripsi 

mengenai materi sistem transmisi dan didalam tombol cara kerja 

terdapat cara kerja mengenai materi sistem transmisi. Halaman ini 

diimplementasikan seperti pada gambar 4.16 dan 4.17 

 

 

G 

 

 

 

 

        Gambar 4.16 Halaman Deskripsi Sistem Transmisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 4.17 Halaman Cara Kerja Sistem Transmisi 

       (Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=xgPhfTNR70Y) 

https://www.youtube.com/watch?v=xgPhfTNR70Y
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Pada bagian ini untuk pindah dari menu halaman deskripsi sistem 

transmisi ke menu halaman cara kerja sistem transmisi 

ataupunsebaliknya hanya dengan menggunakan tombol berbentuk 

segitiga disamping tombol home. 

4.1.3.11 Kuis 

Halaman kuis merupakan menu halaman terakhir pada 

aplikasi ini.Pada halaman ini diharapkan para siswa mampu 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan pada menu halaman 

kuis.Tentunya materi dari pertanyaan tersebut diambil dari materi-

materi yang telah diulas sebelumnya. Untuk memulai menjawab 

pertanyaan, pertama-tama para siswa diharapkan untuk mengisi nama 

pada kolom yang telah disediakan. Halaman ini diimplementasikan 

seperti pada gambar 4.18 

 

                Gambar 4.18 Halaman Input Nama Kuis 

Setelah nama diisikan pada kolom yang telah disediakan, untuk 

memulai kuis tekan tombol „go‟. Lalu kuis siap untuk di kerjakan. 

Halaman ini diimplementasikan seperti pada gambar 4.19 
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                      Gambar 4.19 Halaman Pertanyaan Kuis 

Terdapat 20 pertanyaan yang nantinya akan disajikan pada menu 

halaman kuis. yang nantinya setelah selesai menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut, secara otomatis akan keluar nilai dari hasil 

menjawab pertanyaan tersebut, dengan rentang skor dari 0-100. 

Halaman ini diimplementasikan seperti pada gambar 4.20 

 

                       Gambar 4.20 Halaman Skor Kuis 
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Setelah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan, tekan tombol home 

maka secara otomatis akan kembali ke menu utama. 

4.2 Hasil Pengujian 

Hasil pengujian dibuat setelah proses pengujian aplikasi. Hasil 

pengujian aplikasi didapat melalui penyebaran kuisioner kepada 

responden.Berikut ini adalah daftar responden yang telah mengisi 

kuisioner aplikasi metode pembelajaran Perbaikan Chassis dan Sistem 

Pemindah Tenaga kelas XI di SMK Muhammadiah 1 Salam. Untuk lebih 

jelasnya, perhatikan tabel 4.1 dan 4.2: 

Tabel 4.1 Tabel Responden siswa 

No Nama 

1 Budiman  

2 Anto 

3 Agus 

4 Wildan 

5 Budi Nugroho 

6 Suwanto 

7 Agung 

8 Andre Solehudin 

9 Danag 

10 Hanung 

11 Dino 

12 Prayoga Pangestu 
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No Nama 

13 Hanif Irawan 

14 Satria 

15 Khoirul Imam 

16 Maulana 

17 Abdul Majid 

18 Budhi 

19 Raditya 

20 Galih 

21 Rama  

22 Rizky 

 

 

Tabel 4.2 Tabel Responden guru 

No Nama L/P 

1 Subagyo L 

2 Febri Setiawan L 

3 Bambang Tri. W L 

4 Siswanto L 

5 Edi Purnomo L 
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Data-data yang diperoleh dari proses pemberian kuisioner aplikasi 

metode pembelajaran Perbaikan Chassis dan Sistem Pemindah Tenaga 

kelas XI di SMK Muhammadiah 1 Salam kemudian diolah untuk 

mendapatkan perhitungan dari respon yang dikumpulkan dari responden. 

Untuk memudahkan proses perhitungan hasil kuisioner, maka 

setiap jawaban yang diberikan oleh responden diberikan bobot nilai. 

Pembagian bobot nilai tersebut diatur sebagai berikut : 

1. Nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 

2. Nilai 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS) 

3. Nilai 3 untuk jawaban Ragu (R) 

4. Nilai 4 untuk jawaban Setuju (S) 

5. Nilai untuk jawaban Sangat Setuju(SS) 

Bobot nilai tersebut kemudian digunakan untuk menghitung 

nilai rata-rata dari jawaban responden. Rumus untuk menghitung 

rata-rata tersebut adalah : 

)(

)(

ondenjumlahrespresponden

ijawabanjumlahnilaannilaijawab
rataRata  

 

Hasil perhitungan dari kuisioner yang dibagikan pada 

responden tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 Tabel Hasil Kuisioner Siswa 

No Pernyataan 

SKS TS R S SS  

Tot

al 

% 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

Anda merasa aplikasi 

ini mudah dipahami 

dan dimengerti 

0 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

13 

 

 

5 

 

 

89 

 

 

80,9% 
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No 

 

Pernyataan 

SKS TS R S SS  

Tot

al 

 

% 

1 2 3 4 5 

2 Anda merasa aplikasi 

ini membantu daya 

ingat anda dalam 

memahami praktek 

mata pelajaran 

perbaikan chassis 

dan sistem pemindah 

tenaga kendaraan 

roda empat. 

0 1 8 9 4  82 74,5% 

3 Anda merasa aplikasi 

ini dapat 

meningkatkan hasil 

belajar anda. 

0 0 5 12 5 88 80% 

4 Anda merasa aplikasi 

ini menarik dan 

memiliki nilai 

edukasi. 

0 0 1 16 5 92 83,6% 

5 Anda merasa aplikasi 

ini mudah untuk 

dijalankan. 

0 0 6 14 2 84 76,3% 

6 Anda merasa belajar 

dengan aplikasi ini 

sama menariknya 

dengan belajar 

metode teori di kelas. 

0 0 10 9 3 81 73,6% 
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Berdasarkan tabel 4.3 dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pertanyaan no.1 mendapatkan nilai persentase 80,9%, maka 

dapat disimpulkan bahwa responden dari kalangan siswa 

 

No 

 

Pernyataan 

SKS TS R S SS Tot

al 
% 

1 2 3 4 5 

7 Anda merasa  belajar 

dengan aplikasi 

metode pembelajaran 

perbaikan chassis 

dan system 

pemindah tenaga 

sama menariknya 

dengan metode teori. 

0 0 6 13 3 85 77,2% 

8 Anda merasa 

kesulitan menjawab 

pertanyaan pada kuis 

di aplikasi ini. 

0 1 9 18 1 78 70,9% 

9 Anda merasa puas 

dengan desain antar 

muka dan pemilihan 

warna pada aplikasi 

ini.  

0 0 9 11 2 81 73,6% 

10 Anda merasa 

menggunakan 

aplikasi ini lebih 

efektif dari pada 

menggunakan buku. 

0 0 9 8 5 84 76,3% 
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sangatsetuju dengan pernyataan aplikasi ini mudah dipahami 

dan dimengerti. 

2. Pertanyaan no.2 mendapatkan nilai persentase 74,5%, maka 

dapat disimpulkan bahwa responden dari kalangan siswa 

menyatakan setuju dengan pernyataan dari aplikasi ini 

membantu daya ingat  dalam memahami praktek mata 

pelajaran perbaikan chassis dan sistem pemindah tenaga 

kendaraan roda empat. 

3. Pertanyaan no.3 mendapatkan nilai persentase 80%, maka 

dapat disimpulkan bahwa responden menyatakan sangat setuju 

dengan pernyataan isi dari aplikasi ini dapat meningkatkanhasil 

belajar.  

4. Pertanyaan no.4 mendapatkan nilai persentase 83,6%, maka 

dapat disimpulkan bahwa responden menyatakan sangat setuju 

aplikasi ini menarik dan memiliki nilai edukasi. 

5. Pertanyaan no.5 mendapatkan nilai persentase 76,3%, maka 

dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan pernyataan 

bahwa aplikasi ini mudah untuk dijalankan. 

6. Pertanyaan no.6 mendapatkan nilai persentase 73,6%, maka 

dapat disimpulkan bahwa responden menyatakan setuju dengan 

pernyataan belajar dengan aplikasi ini sama menariknya dengan 

belajar metode teori di kelas. 

7. Pertanyaan no.7 mendapatkan nilai persentase 77,2%, maka 

dapat disimpulkan bahwa responden dari kalangan siswa 

menyatakan setuju dengan pernyataan belajar dengan aplikasi 

metode pembelajaran perbaikan chassis dan system pemindah 

tenaga sama menariknya dengan metode teori. 

8. Pertanyaan no.8 mendapatkan nilai persentase rendah dengan 

angka 70,9%, maka dapat disimpulkan bahwa responden dari 

kalangan siswa menyatakan setuju dengan pertanyaan tersebut. 
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9. Pertanyaan no.9 mendapatkan nilai persentase 73,6%, maka 

dapat disimpulkan bahwa responden menyatakan setuju dengan 

pernyataan aplikasi metode pembelajaran perbaikan chassis dan 

system peindah tenaga membantu niat belajar.  

10. Pertanyaan no.10 mendapatkan nilai persentase 76,3%, maka 

dapat disimpulkan bahwa responden dari kalangan siswa 

menyatakan setuju dengan pernyataanmenggunakan aplikasi ini 

lebih efektif dari pada menggunakan buku. 

Tabel 4.4 Tabel Hasil Kuisioner Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Pernyataan SKS TS R S SS 

Total % 1 2 3 4 5 

1 Aplikasi ini sudah 

sesuai dengan 

materi pelajaran 

perbaikan chassis 

dan sistem 

pemindah tenaga. 

0 0 2 2 1 19 76% 

2 Anda merasa 

aplikasi ini sudah 

sesuai untuk 

siswa kelas XI. 

0 0 0 3 2 2  22   88% 

3 Anda merasa 

pertanyaan kuis 

pada aplikasi ini 

sudah sesuai 

untuk siswa kelas 

XI 

0 0 1 3 1 20 80% 
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Berdasarkan tabel 4.4 dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pertanyaan no.1 mendapatkan nilai persentase 76%, maka 

dapat disimpulkan bahwa responden dari kalangan guru  

setuju dengan pernyataan aplikasi ini sudah sesuai 

denganmateri pelajaran perbaikan chassis dan sistem 

pemindah tenaga.  

2. Pertanyaan no.2 mendapatkan nilai persentase 88%, maka 

dapat disimpulkan bahwa responden dari kalangan guru 

menyatakan sangat setuju dengan pernyataan aplikasi ini 

sudah sesuai untuk siswa kelas XI. 

3. Pertanyaan no.3 mendapatkan nilai persentase 80%, maka 

dapat disimpulkan bahwa responden menyatakan sangat 

setuju dengan pernyataan isi dari aplikasi pertanyaan kuis 

pada aplikasi ini sudah sesuai untuk siswa kelas XI. 

 

4.3 Kelebihan dan Kekurangan 

  Setelah melakukan pengujian terhadap aplikasi ini, didapatkan 

masukan – masukan berupa kelebihan dan kekurangan pada aplikasi 

multimedia perbaikan chassis dan system pemindah tenaga kendaraan roda 

empat ini.Dari hasil pengujian ini dapat dijadikan sebuah acuan untuk 

membuat aplikasi menjadi lebih sempurna. Adapun kelebihan aplikasi ini 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini memberikan gambaran tentang materi chassis dan system 

pemindah tenaga. 

2. Aplikasi ini sudah sesuai dan disetujui oleh responden, hal ini 

dibuktikan dengan pembuatan kuisioner untuk 2 responden yaitu 

Siswa dan Guru dengan rata-rata hasil kuisioner diatas 70%. 
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3. Materi dalam aplikasi ini sudah sesuai dengan materi pembelajaran 

yang ada untuk siswa kelas XI di SMK Muhammadiyah 1 Salam. 

Adapun untuk kekurangan dari aplikasi ini sebagai berikut: 

1. Tampilan yang masih kurang menarik bagi para pengguna. 

2. Pengguna merasa kesulitan dalam menjawab kuis yang tersedia pada 

aplikasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 


