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KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci
keberhasilanbelajar siswa. Guruprofesional adalah guru yang kompeten
membangun proses pembelajaranyang baik sehingga dapat menghasilkan
pendidikan yang berkualitas.Hal tersebutmenjadikan guru sebagai komponen
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupunpemerintah daerah
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.
Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP)
merupakanupaya peningkatan kompetensi untuk semua guru.Sejalan dengan hal
tersebut, pemetaankompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru
(UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015.Hasil
UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam
penguasaan pengetahuan.Peta kompetensi guru tersebut `dikelompokkan
menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan
UKGdiwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru
Pembelajar.Tujuannya untuk meningkatkan kumpetensi guru sebagai agen
perubahan dan sumber belajarutama bagi peserta didik. Program Guru
Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran
(blended) tatap muka dengan online.
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan KelautanPerikanan Teknolngi Informasl dan Komunlinisl (LP3TK
KPTIK), dan Lembaga Pengembangandan Pemberdayaan Kepala Sekolah
(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di IingkunganDirektorat Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab
dalammengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensl
guru sesuaibidangnya.Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan
tersebut adalah moduluntuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP
online untuk semua mata pelajarandan kelompok kompetensl.Dengan modul ini
diharapkan program GP memberikansumbangan yang sangat besar dalam
peningkatan kualitas kompetensi guru.
Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena
Karya.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan,

Sumarna Surapranata, Ph.D,
NIP 19590801198503100
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PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) sebagai salah satu strategi

pembinaan guru  dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan

tenaga kependidikan  mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan,

dan mengembangkan  kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan PKB akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi

yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang

dipersyaratkan.

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan PKB baik secara mandiri

maupun kelompok. Khusus untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh

lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan

guru.Penyelenggaraan diklat PKBdilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK

KPTK atau penyedia layanan diklat lainnya.Pelaksanaan diklat tersebut

memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat.Modul

merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh

peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi

yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan

kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Modul diklat ini merupakan substansi materi pelatihan yang dikemas dalam suatu

unit program pembelajaran yang terencana guna membantu pencapaian

peningkatan kompetensi yang didesain dalam bentuk printed materials (bahan

tercetak). Modul Diklat PKB pada intinya merupakan model bahan belajar

(learning material) yang menuntut peserta pelatihan untuk belajar lebih mandiri

dan aktif.

B. Tujuan Pembelajaran
Modul PKB grade 1 ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta dengan sikap,

keterampilan dan pengetahuan yang dipersyaratkan pada kegiatan



2

pembelajaran. Sikap, pengetahuan dan keterampilan tersebut merupakan

kompetensi-kompetensi profesional yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia. Sehingga setelah mengikuti pembelajaran ini peserta

diharapkan dapat memahami standar gambar dan simbol berdasarkan ISO,

teknik dan prinsip penggunaan alat gambar manual, mengenal proyeksi,

geometri gambar teknik, gambar proyeksi Isometri dan Ortogonal, gambar

sketsa, keselamatan dan kesehatan kerja (P3K), mengikir, memotong, menandai,

menggergaji, mengebor, mengulir dan mengeling, symbol-simbol komponen

elektronika, teknik sambung, teknik menyolder dan teknik menyambung kabel.

C. Peta Kompetensi

D. Ruang Lingkup
Modul Gambar Teknik dan TeknikKerjaBengkel merupakan modul praktikum

yang berisi standarisasi gambar teknik dan teknik kerja bengkel, jenis-jenis

peralatanyang dipergunakan dalam gambar teknik dan memahami dan terampil

dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan dalam pembuatan proyek-proyek

elektronika di bengkel listrik/elektronika.Dalam modul ini terdapat 15 (lima belas)

kegiatan belajar yang masing-masing memberikan kompetensi di bidang
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standarisasi gambar teknik dan teknik kerja bengkel, yang berisi berbagai

standar yang harus diketahui oleh peserta diklat dalam menggambar teknik dan

pekerjaan bengkel listrik/elektronika. Ke 15 kegiatan belajar yang dimaksudkan

adalah:standar Gambar dan Simbol berdasarkan ISO,teknik dan Prinsip

Penggunaan Alat Gambar Manual,mengenal proyeksi,geometri gambar

teknik,gambar Proyeksi Isometri dan Ortogonal,gambar sketsa, keselamatan dan

kesehatan kerja (P3K), mengikir, memotong, menandai, menggergaji, mengebor,

mengulir dan mengeling, symbol-simbol komponen elektronika, teknik sambung,

teknik menyolder dan teknik menyambung kabel.

E. Saran Cara Penggunaan Modul
Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini

maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain :

 Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang

ada pada masing-masing kegiatan belajar. Bila ada materi yang

kurang jelas, peserta diklat dapat bertanya pada instruktur

pengampu kegiatan belajar.

 Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui

seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-

materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar.

 Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik,

perhatikanlah hal-hal berikut:

a. perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku,

b. pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik,

c. sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) peralatan

dan bahan yang diperlukan dengan cermat,

d. gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar,

e. untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, harus meminta

ijin guru atau instruktur terlebih dahulu,

f. setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula,

g. jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada

kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada instruktur yang

mengampu kegiatan pembelajaran yang bersangkutan.



4



5

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1: TEKNIK DAN
PRINSIP PENGGUNAAN ALAT GAMBAR MANUL

A. Tujuan
Setelah mengikuti menyelesaikan materiTeknik dan Prinsip Penggunaan Alat

Gambar Manualini, peserta diharapkan dapat:

1. Mengetahui peralatan gambar teknik dan fungsinya.

2. Mampu mengoperasikan peralatan gambar teknik manual.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menemukan kesalahan secara sistimatis tentang penggunaan peralatan

gambar teknik dan fungsinya

2. Mengoperasikan peralatan gambar teknik manual secara benar dan dapat

menemukan prosedur penggunanya

C. Uraian Materi
1. Alat Gambar

1.1. Kertas Gambar

Sebelum  adanya  komputer,  perancangan  sebuah  produk  dikerjakan  secara

manual, namun sampai saat ini menggambar secara manual masih tetap

diajarkan sebagai pembekalan awal bagi para siswa.Dengan  menguasai

menggambar  secara  manual, diharapkan  siswa  dapat menggambar dimana

pun tanpa harus terkendala dengan fasilitas, peralatan gambar yang

dimaksudkan adalah sebagai berikut di bawah ini:

Kertas  yang  biasa  digunakan  untuk  membuat gambar  teknik  adalah  kertas

gambar  berwarna  putih  yang  permukaannya  tidak  kasar.   Apabila  kertas

gambar kasar akan sulit menarik garis lurus dengan tinta.  Jenis  kertas  gambar

yang  biasa  digunakan  pada  gambar  teknik  terdiri  atas tiga jenis, yaitu:

1) kertas  bagan,  yaitu  kertas  gambar  putih  tebal  yang  mempunyai

garis-garis horizontal dan vertikal dengan jarak 10 x 10 mm. Kertas

bagan ini berfungsi untuk membuat gambar sementara yang dihasilkan

dari hasil pengukuran dengan skala yang bukan sebenarnya,
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2) kertas  putih  tebal,  yaitu  kertas  gambar  biasa  yang  sering  digunakan

untuk membuat gambar dengan skala dan ukuran yang sebenarnya,

3) kertas  kalkir,  yaitu  kertas  transparan  yang biasa  digunakan  untuk

membuat gambar dengan tinta.

1.2. Pensil Gambar

Pensil adalah alat gambar yang paling sering dipakai untuk latihan gambar

teknik dasar.Pensil gambar terdiri dari batang pensil dan isi pensil.Pada

gambar Gambar 2.4.dibawah ini memberikan contoh berbagai macam

contoh pensil gambar.

1.2.1.Pensil Batang

Gambar 1.1. Pensil Batang

Pada  pensil  ini,  antara  isi

dan  batangnya  menyatu.

Untuk menggunakan  pensil

ini  harus  diraut  terlebih

dahulu.

1.2.2.Pensil Mekanik

Gambar 1.2. Pensil Mekanik

Pensil  mekanik,  antara  batang  dan

isi  pensil  terpisah.  Jika  isi  pensil

habis  dapat  diisi  ulang.  Batang  pensil

tetap  tidak  bisa  habis.  Pensil mekanik

memiliki  ukuran  berdasarkan  diameter

mata  pensil, misalnya: 0,3 mm, 0,5 mm

dan 1,0 mm.  Gambar 2.5.dibawah ini

contoh dari pensil mekanik yang

diproduksi oleh Staedtler dengan ukuran

0,5.

1.2.3.Pensil Gambar berdasarkan Kekerasan

Pensil  gambar  yang  diproduksi  pabrik  mempunyai  tingkat  kekerasan

yang  berbeda-beda.  Tingkat  kekerasan  tersebut  dilambangkan

dengan huruf  yang  merupakan  singkatan  dari  Bahasa  Inggris  seperti:

F  untuk Firm, H untuk Hard dan B untuk Black.  Tingkat  kekerasan
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pensil  memberikan  perbedaan  pada  tebal  dan  tipis garis  yang

dihasilkan.  Tingkat  kekerasan  pensil  yang  ada  di  pasaran dapat

dilihat pada tabel 1.1. berikut:

Tabel 1.1. Kekerasan pensil

KERAS SEDANG LUNAK

M
ak

in
 K

er
as

4H

M
ak

in
 L

un
ak

3H

M
ak

in
 L

un
ak

2B

5H 2H 3B

6H H 4B

7H F 5B

8H HB 6B

9H B 7B

Gambar 1.3. Kekerasan Pensil Batang dan
Hasil Tulisan

Untuk  belajar

gambar  dianjurkan

menggunakan  pensil

dengan  tingkat

kekerasan H dan 2H

dimana H digunakan

untuk menggambar

garis yang tipis dan

2H untuk menebalkan

garis.

Gambar 1.4 Cara Penggunaan Pensil

Untuk mendapatkan garis

dengan  ketebalan yang merata

dari ujung  ke ujung,  maka

kedudukan  pensil  batang

sewaktu  menarik  garis  harus

dimiringkan  60°  dan  selama

menarik  garis,  pensil  diputar
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Batang dengan telunjuk dan ibu jari.

1.3. Macam-macam Penggaris

1.3.1.Penggaris T

Penggaris  T  terdiri  dari  dua  bagian,  bagian  mistar  panjang  dan

bagian kepala  berupa  mistar  pendek  tanpa  ukuran  yang  bertemu

membentuk sudut 90° antara kepala dan mistarnya.

Gambar 1.5. Penggaris T
Gambar 1.6. Posisi penempatan
penggaris T pada meja gambar

1.3.2.Penggaris Siku

Sepasang  penggaris segitiga  ini  digunakan  untuk  membuat  garis-garis

sejajar,  sudut-sudut istimewa dan garis yang saling tegak lurus.

Gambar 1.7. Penggaris Siku

.

Gambar 1.8. Penggunaan
penggaris siku dan T

1.3.3.Jangka Gambar

Jangka  adalah  alat  gambar  yang  digunakan  untuk  membuat  lingkaran

dengan  cara  menancapkan  salah  satu  ujung  batang  pada  kertas

gambar sebagai  pusat  lingkaran  dan  yang  lain  berfungsi sebagai

pensil  untuk menggambar garis.
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Gambar 1.9. Bagian-bagian
Jangka Gambar 1.10. Penggunaan Jangka

1.4. Mal Gambar

Mal  digunakan  untuk  memudahkan  dan  mengefisienkan  waktu  dalam

pengerjaan  gambar  dalam  bentuk  lingkaran-lingkaran  kecil,  ellips,  segi

enam  dan  garis-garis  lengkung  lainnya.

1.4.1.Mal Huruf dan Angka

Gambar 1.11. Mal huruf dan angka

Mal huruf dan angka adalah

sebuah alat gambar yang

digunakan untuk menggambar

huruf  dan  angka,  agar

diperoleh  tulisan  yang  rapi  dan

seragam dan mengikuti standar

ISO.

1.4.2.Mal Lengkung

Gambar 1.12. Mal lengkung

Mal  lengkung  berfungsi  untuk

melukiskan garis-garis  lengkung

istimewa yang tidak bisa

dilukiskan oleh jangka dan alat

lainnya, seperti garis lengkung

diagram dan grafik.
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1.4.3.Mal Lingkaran

Gambar 1.13. Mal lingkaran

Lingkaran  kecil dapat  dibuat

menggunakan  mal  lingkaran mulai

dari diameter 1 mm sampai dengan

36 mm.  Setiap  lingkaran  yang  ada

pada  mal  lingkaran  terdapat empat

garis  sumbu  mal  lingkaran .

1.4.4.Mal Bentuk

Gambar 1.14. Mal bentuk

Untuk  membuat  gambar

geometri  dan  simbol-

simbol  tertentu  dengan

cepat digunakan mal

bentuk.

1.4.5.Mal Ellips

Gambar 1.15. Mal bentuk

Mal  ellips  (Gambar 2.21)

digunakan  untuk  membuat

bentuk  ellips-ellips  kecil.  Sama

dengan  mal  lingkaran,  mal

ellips  juga  dilengkapi  dengan

empat  garis sumbu.

1.5. Rapido

Rapido  adalah  alat  gambar  dengan

tinta  untuk  menggambar  pada  kertas

kalkir.  Rapido  memiliki  bermacam-

macam  ukuran  ketebalan garis yang

dihasilkan, mulai dari 0,1 mm sampai

dengan 2,0 mm.  Untuk  memudahkan

pemilihan  pen,  maka  tiap  ukuran

ditandai  dengan warna  tertentu.
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Gambar 1.16. Rapido
1.6. Papan dan Meja Gambar

Gambar 1.17. Meja Gambar

Ukuran papan  gambar  yang

memadai untuk gambar teknik adalah

panjang 1265 mm, lebar 915 dan tebal

30mm.  Meja  gambar  juga  dirancang

dengan  ukuran  sesuai  dengan

ukuran  kertas, seperti  ukuran  kertas

A0  dan  A1.

D. Aktifitas Pembelajaran
 Selama proses pembelajaran, Peserta hendaknya mengidentifikasi

dan mengamati cara menggunakan peralatan dalam  gambar

teknik  yang  telah  ditetapkan  di  beberapa  negara industri maju,

dan standard gambar maupun symbol berdasarkan ISO.

 Amati lingkungan laboratorium anda, apakah jumlah fasilitas

peralatan yang digunakan dalam menggambar sudah memadahi

dan sudah standar ISO?

E. Latihan/Tugas
Pertanyaan

 Bila  saat  menggambar  Anda  tidak  memiliki  busur  derajat,  alat

apa sajakah  yang  dapat  digunakan  untuk  membuat  berbagai

sudut  dengan besar tertentu?

 Jelaskan  teknik  penggunaan:  busur  derajat,  penggaris  siku

dan  T, jangka, mal serta mesin gambar!

F. Tes Formatif
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan teratur, ringkas dan jelas.

 Mengapa dalam menggambar teknik diperlukan berbagai macam

jenis pensil yang ada ?
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 Mengapa pembuatan gambar lingkaran untuk teknik elektro dan

elektronika lebih efektif menggunakan sablon / mal lingkaran dari

pada jangka?

G. Rangkuman
 Kertas gambar yang dipergunakan mempunyai ukuran-ukuran

yang telah dinormalisir. Ukuran yang paling banyak dipergunakan

adalah dari seri A (A0, A1, A2, A3, A4 dan A5).

 Untuk menggambar dengan pensil, digunakan pensil mekanik

dengan isian. Ada beberapa tingkat kekerasan yang

penggunaannya didasarkan atas permukaan dan jenis kertas

gambar. Jenis isian pensil gambar terdapat dari 9H ( sangat keras

) sampai 8B ( sangat lunak ).

 Dalam menggunakan jangka tergantung besar kecilnya lingkaran

yang akan digambar

 Mesin gambar dalam menggunakannya dapat menghasilkan

gambar yang presisi dan dapat menggantikan berbagai peralatan

gambar yang ada.

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
1) Umpan Balik

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa ini:

No Indikator Ya Tidak Bukti
1. Mengetahui peralatan gambar

teknik dan fungsinya.
2 Mampu mengoperasikan peralatan

gambar teknik manual.

2) Tindak Lanjut

 Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai

standar di lingkungan laboratorium kerja anda.

 Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini

sendiri atau berkelompok?

 sendiri
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 berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang

lain dalam tabel di bawah.

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda)

 Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium anda

yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.

 Apakah judul rencana tindak lanjut anda?

 Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda tersebut?

 Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut dengankriteria SMART.

Spesifik
Dapat diukur
Dapat dicapai
Relevan
Rentang Waktu

I. Kunci Jawaban
 Dalam menggambar teknik diperlukan berbagai macam jenis

pensil yang ada yang disesuaikan dengan jenis kertas yang

dipakai.

 Pembuatan bentuk lingkaran untuk gambar teknik elektro dan

elektronika lebih efektif menggunakan jangka karena ukuran

bentuk lingkarannya relatif kecil sehingga lebih mudah digambar

dengan sablon (mal)

.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: GAMBAR
PROYEKSI

A. Tujuan
Setelah mengikuti menyelesaikan materi mengenal proyeksi ini, peserta

diharapkan dapat;

 mendiskripsikan proyeksi pictorial,

 mendiskripsikan proyeksi orthogonal,

 mendiskripsikan ketentuan  proyeksi  isometrik,  dimetrik  dan

miring,

 mendiskripsikan ketentuan proyeksi Eropa (kuadran I),

 mendiskripsikan i ketentuan proyeksi Amerika (kuadran III),

 mendiskripsikan cara membaca gambar pandangan.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
 menggambar proyeksi pictorial,

 menggambar proyeksi orthogonal,

 membuat ketentuan  proyeksi  isometrik,  dimetrik  dan miring,

 menggambar dengan ketentuan proyeksi Eropa (kuadran I),

 menggambar dengan ketentuan proyeksi Amerika (kuadran III),

 dapat membaca gambar pandangan.

C. Uraian Materi
Mengenal Proyeksi

Proyeksi  adalah  gambar  dari  benda  nyata  atau  khayalan,  yang

dilukiskan menurut garis-garis pandangan pengamat pada suatu bidang

datar/ bidang gambar.  Proyeksi  juga  berfungsi  untuk  menyatakan wujud

benda  dalam bentuk gambar yang diperlukan. Proyeksi  dikelompokkan

atas  2  klasifikasi  yaitu  proyeksi  piktorial  dan proyeksi orthogonal.
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1.1. Proyeksi Piktorial

Proyeksi  piktorial  adalah  cara  menampilkan  gambar  benda  yang

mendekati  bentuk  dan  ukuran  sebenarnya  secara  tiga  dimensidengan

pandangan  tunggal.

1.2. Proyeksi Aksonometri

Gambar 2.1. Proyeksi
aksonometri

Proyeksi  ini  merupakan  proyeksi

gambar  dimana  bidang-bidang  atau tepi

benda dimiringkan terhadap bidang

proyeksi, maka tiga muka dari benda

tersebut  akan  terlihat  serentak  dan

memberikan  gambaran bentuk benda

seperti sebenarnya.

1.2.1.Proyeksi Isometri

Gambar 2.2. Proyeksi
isometric

Proyeksi isometri ini menyajikan benda

dengan tepat, karena panjang garis pada

sumbunya  menggambarkan  panjang

sebenarnya.  Cara menggambarnya

sangat  sederhana  karena  tidak  ada

ukuran-ukuran benda yang mengalami

skala perpendekan.  Gambar  menampilkan

kedudukan  sumbu-sumbu  isometri, dipilih

sesuai  kesan gambar paling jelas.

1.2.2.Proyeksi Dimetri

Proyeksi  dimetri  ini merupakan

penyempurnaan  dari  gambar  isometri,

dimana  garis-garis  yang  tumpang-tindih

yang  terdapat  pada  gambar isometri,

pada gambar dimetri tidak kelihatan lagi.
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Gambar 2.3. Proyeksi dimetri

1.2.3.Proyeksi Miring (Oblique)

Gambar 2.4. Proyeksi miring

Proyeksi  miring  merupakan  proyeksi

gambar  dimana  garis-garis proyeksi  tidak

tegak  lurus  bidang  proyeksi,  tetapi

membentuk  sudut sembarang  (miring).

Permukaan  depan  dari  benda  pada

proyeksi ditempatkan dengan bidang kerja

proyeksi sehingga bentuk permukaan

depan tergambar seperti sebenarnya.

1.2.4.Proyeksi Perspektif

Gambar 2.5. Proyeksi
perspektif

Proyeksi  perspektif  merupakan  proyeksi

piktorial  yang  terbaik  kesan visualnya,

tetapi cara penggambarannya sangat sulit

dan rumit, apalagi untuk menggambar

bagian-bagian yang rumit dan kecil.  Pada

proyeksi perspektif garis-garis pandangan

/proyeksi di pusatkan pada satu atau

beberapa  titik.

1.3. Proyeksi Ortogonal



18

Gambar 2.6. Proyeksi orthogonal
Proyeksi  ortogonal  seperti yang ditunjukkan Gambar 3.10 adalah  gambar

proyeksi  yang  bidang  proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap

proyektornya. Proyektor adalah garis-garis yang memproyeksikan benda

terhadap bidang proyeksi.

1.3.1.Proyeksi Eropa

Gambar 2.7. Proyeksi Eropa

Proyeksi  Eropa  termasuk

kedalam  jenis  proyeksi

ortogonal,  disebut juga proyeksi

sudut pertama atau proyeksi

kwadran I. Proyeksi Eropa

merupakan  proyeksi  yang

letaknya  terbalik  dengan  arah

pandangnya.  Coba kita

perhatikan  kembali  gambar

dibawah  ini, dengan  model

yang  sama  kita  proyeksikan

gambar  tersebut  kedalam

proyeksi Eropa.

1.3.2.Proyeksi Amerika

Gambar 2.8. Proyeksi Amerika

Proyeksi  Amerika  disebut  juga

proyeksi  sudut  ketiga  atau

proyeksi kwadran  III,  perbedaan

istilah  ini  tergantung  dari

masing-masing pengarang  yang

menjadi  refernsi.  Proyekasi

Amerika  merupakan proyeksi

yang letak  bidangnya  sama

dengan  arah  pandangannya.
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D. Aktifitas Pembelajaran
 Selama proses pembelajaran, Anda hendaknya mengidentifikasi

proses menggambar proyeksi pictorial, proyeksi orthogonal,

mengetahui  ketentuan  proyeksi  isometrik,  dimetrik  dan miring,

menggambar dengan ketentuan proyeksi Eropa (kuadran I).  dan

menggambar dengan ketentuan proyeksi Amerika (kuadran III).

Serta dapat membaca gambar pandangan.

 Perhatikan urutan urutan yang dilakukan dalam menggambar ,

karena masing2 mempunyai urutan yang berbeda.

 Amati lingkungan laboratorium gambar sekolah anda, apakah

jumlah fasilitas peralatan dan bahan serta perlengkapan gambar

sudah standar? Jika belum standar, peluang apa saja yang bisa

anda lakukan untuk menerapkannya sesuai standar?

E. Latihan/Tugas
Buatlah kelompok yang masing-masing berjumlah 5 orang, lalu diskusikan

dan kerjakan beberapa soal berikut:

 Buatlah  huruf  dan  angka standar  berikut  dengan  tinggi  5,  7

dan  10  mm pada  kertas  A3.  Gunakan  aturan  jarak  untuk  tipe

A  atau  B  dan  beri  etiket (kepala gambar).

 Buat  gambar  berikut  pada  kertas  A3.  Perhatikan  jenis  garis,

ketebalan  dan peralatan  yang diperlukan  dalam  pembuatannya.

Beri  etiket  (kepala gambar) dan garis pembatas sesuai dengan

ketentuan.

 Buat  gambar  berikut  dengan  skala  2:  1  pada  kertas  A4

dalam  bentuk proyeksi  isometri,  dimetri  dan  miring.  Lengkapi

dengan  etiket (kepala gambar) untuk setiap soal.
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F. Tes Formatif
 Mengapa dalam gambar teknik digunakan cara proyeksi ?

 Berapa  jenis  pandangan  yang  digunakan  pada  gambar  teknik

dan bagaimana pemilihannya ?

 Mengapa  proyeksi  ortogonal  lebih  banyak  digunakan  daripada

proyeksi piktorial ?

 Apa  perbedaan  antara  proyeksi  kuadran  I  (Eropa)  dengan

proyeksi kuadran III (Amerika) ?

G. Rangkuman
 Proyeksi  merupakan  cara  penggambaran  suatu  benda,  titik,

garis,  bidang,  benda  ataupun pandangan suatu benda terhadap

suatu bidang gambar.

 Proyeksi  piktorial/pandangan  tunggal  adalah  cara  penyajian

suatu  gambar  tiga  dimensi terhadap bidang dua dimensi.

 Proyeksi  ortogonal  merupakan  cara  pemproyeksian  yang

bidang  proyeksinya  mempunyai sudut tegak lurus terhadap

proyektornya.

 Pada gambar isometri panjang garis pada sumbu-sumbu isometri

menggambarkan panjang yang sebenarnya. Gambar isometri
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dapat menyajikan benda dengan tepat dan memerlukan waktu

yang lebih singkat dibandingkan dengan cara proyeksi yang lain.

 Proyeksi dimetri yaitu proyeksi  pada  gambar dimana skala

perpendekan dari dua sisi dan dua sudut dengan garis horizontal

sama.

 Gambar perspektif  adalah  gambar  yang  serupa  dengan

gambar  benda  yang  dilihat  dengan  mata biasa  dan  banyak

dipergunakan  dalam  bidang  arsitektur.  Ada  tiga  macam

gambar perspektif,  seperti  perspektif  satu  titik  (perspektif

sejajar),  perspektif  dua  titik  (perspektif sudut), dan perspektif

tiga titik (perspektif miring).

 Proyeksi  ortogonal  adalah  gambar  proyeksi  yang  bidang

proyeksinya  mempunyai  sudut tegak lurus terhadap

proyektornya.

 Proyeksi  Eropa  disebut  juga  proyeksi  sudut  pertama,  juga

ada  yang  menyebutkan proyeksi kuadran I.

 Proyeksi Amerika dikatakan juga proyeksi sudut ketiga dan juga

ada yang menyebutkan proyeksi kuadran III.

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
 Umpan Balik

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa di

bawah ini:

No Indikator Ya Tidak Bukti
1. Menggambar proyeksi

piktorial.
2 Menggambar proyeksi

ortogonal.
3 Mengetahui  ketentuan

proyeksi  isometrik,
dimetrik  dan miring.

4 Menggambar dengan
ketentuan proyeksi Eropa
(kuadran I).

5 Menggambar dengan
ketentuan proyeksi
Amerika (kuadran III).
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6. Dapat membaca gambar
pandangan

 Tindak Lanjut

 Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai

standar di lingkungan laboratorium kerja anda.

 Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini

sendiri atau berkelompok?

sendiri

berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang lain

dalam tabel di bawah.

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda)

 Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium

anda yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.

 Apakah judul rencana tindak lanjut anda?

 Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda

tersebut?

 Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut, memenuhi kriteria

SMART

Spesifik
Dapat diukur
Dapat dicapai
Relevan
Rentang Waktu

I. Kunci Jawaban
 Proyeksi  merupakan  cara  penggambaran  suatu  benda,  titik,

garis,  bidang, benda  ataupun pandangan  suatu  benda

terhadap  suatu  bidang  gambar. Proyeksi  piktorial/pandangan

tunggal adalah  cara  penyajian suatu  gambar  tiga  dimensi

terhadap  bidang  dua  dimensi. Sedangkan proyeksi ortogonal
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merupakan cara pemproyeksian yang bidang proyeksinya

mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya.

 Suatu  ruang  dibagi  menjadi  empat  bagian  yang  dibatasi  oleh

bidang – bidang  depan,  bidang  vertikal  dan  bidang  horizontal.

Ruang  yang  dibatasi tersebut dikenal dengan sebutan kuadran.

Ruang di atas bidang H, didepan bidang D dan disamping kanan

bidang V disebut kuadran I.

Ruang yang berada diatas bidang H, didepan bidang D dan disebelah

kiri bidang V disebut kuadran II.

Ruang disebelah kiri bidang V, dibawah bidang H dan didepan bidang

D disebut kuadran III.

Ruang yang berada dibawah bidang H, didepan bidang D dan

disebelah kanan bidang V disebut kuadran IV.

 Proyeksi  piktorial  adalah  cara  menampilkan  gambar  benda

yang mendekati  bentuk  dan  ukuran  sebenarnya  secara  tiga

dimensi,  dengan pandangan  tunggal. Sedangkan Proyeksi

orthogonal tidak.

 Proyekasi  Amerika  merupakan proyeksi  yang  letak  bidangnya

sama  dengan  arah  pandangannya sedangkan Proyeksi Eropa

merupakan  proyeksi  yang  letaknya terbalik  dengan  arah

pandangnya.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3: GEOMETRI
GAMBAR TEKNIK

A. Tujuan
Setelah mengikuti menyelesaikan materi geometri gambar teknikini,

peserta diharapkan dapat;

 mendeskripsikan cara menggambar  garis dan sudut istimewa,

 mendeskripsikan cara menggambar segi banyak,

 mendeskripsikan cara menggambar lingkaran,

 mendeskripsikan cara menggambar elips,

 mendeskripsikan cara menggambar silinder,

 mendeskripsikan cara menggambar parabola,

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Setelah mengikuti menyelesaikan materi geometri gambar teknikini,

peserta diharapkan memahami;

 mendeskripsikan cara menggambar  garis dan sudut istimewa,

 mendeskripsikan cara menggambar segi banyak,

 mendeskripsikan cara menggambar lingkaran,

 mendeskripsikan cara menggambar elips,

 mendeskripsikan cara menggambar silinder,

 mendeskripsikan cara menggambar parabola,

C. Uraian Materi
Geometri Gambar Teknik

Oleh karena itu, pada kegiatan pembelajaran ini akan mempelajari

beberapa teknik  dasar  dalam  menggambar  bentuk  geometri  tertentu

dengan  menggunakan pensil, penggaris dan jangka.
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2.1. Garis dan Sudut

2.1.1.Menggambar Garis Tegak Lurus

Gambar 3.1. Membuat garis tegak
lurus

Letakkan  sisi  miring  segitiga  45o -

45osedemikian  hingga  berimpit

dengan  garis  1  yang  diketahui  dan

bagian  bawah  ditahan  oleh segitiga

yang lain.

Putarlah  segitiga  45o - 45o sebesar

90o (lihat  anak  panah)  maka sisi

miringnya akan tegak lurus garis l.

Geser segitiganya (lihat anak panah)

bila perlu.

Tarik garis m.

2.1.2.Menggambar Garis Miring

Gambar 3.2. Menggambar garis miring cara pertama

2.1.3.Menggambar Garis Sejajar

Untuk  membuat  garis  sejajar,  sebuah  penggaris  segitiga  yang

dijadikan acuan  tidak  boleh  bergerak. Letakkan  penggaris  segitiga

kedua  sesuai dengan  arah  garis  yang  dikehendaki  lalu  tarik  garis.

Selanjutnya  geser segitiga kedua sesuai dengan jarak yang dikehendaki

lalu tarik garis dan seterusnya.
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2.1.4.Menggambar Garis Lengkung

Gambar 3.3. Membuat
garis lengkung dengan

jangka

Tentukan  jari-jari lingkaran pusat M1 lebih

besar dari jari-jari lingkaran pusat M2.

Buat garis sumbu sebagai pusat putaran

lengkungan M1 dan M2 sesuai jari-jarinya.

Buat  setengah lingkaran dengan jangka  dari

pusat M1, kemudian dilanjutkan membuat

setengah lingkaran pada pusat M2, maka

terbentuklah garis lengkung yang berhubungan.

2.1.5.Membagi Garis menjadi Dua Bagian Sama Panjang

Gambar 3.4. Membagi garis sama
panjang

Buat  dua  busur  lingkaran

dengan  A  dan  B  sebagai

pusat,  jari-jari  R sembarang.

kedua busur saling berpotongan

di a dan b

Tarik garis ab yang memotong AB

di C maka AC = CB

2.1.6.Membagi Garis Menjadi Beberapa Bagian Sama Panjang

Gambar 3.5. Membagi garis
sama panjang

Tarik garis sembarang dari A

Bagi garis AB 8 bagiansama dengan

memakai jangka Aa = ab = bc = cd =

de = ef = fg = gh.

Hubungkan titik h dengan B.

Tariklah dari titik-titik: g, f, e, d, c, b, a,

garis sejajar dengan garis hB.
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2.1.7.Memindahkan Sudut

Gambar 3.6. Memindahkan
sudut

Buat  busur  lingkaran  dengan  A  sebagian

pusat  dengan  jari-jari sembarang (R) yang

memotong kaki-kaki sudut AB dan AC di n

dan m.

Buat  pula  busur  lingkaran  dari  A1

dengan  jari-jari  R1  (R=R1)  yang

memotong kaki sudut A1 C1 di m1.

Buat busur lingkaran dari titik m dengan jari-

jari r = nm.

Buat  pula  busur  lingkaran  dengan  jari-jari

r1  =  r  dari  titik  di  m1, busur ini

memotong busur yang pertama ( jari-jari

R1) di titik n.

Tarik garis A1 n1 yang merupakan kaki

sudut A1 B1, maka sudut B1 A1 C1 = sudut

BAC.

2.1.8.Membagi Sudut Sama Besar

Gambar 3.7. Membagi sudut
sama besar

Lingkarkan  sebuah  busur  lingkaran

dengan  titik  A  sebagai  pusat dengan

jari-jari sembarang R yang memotong

kaki sudut AB dan AC di titik-titik P dan

Q.

Buat  busur  dengan  P  dan  Q  sebagai

pusat  busur  lingkaran  dengan jari-jari

sebarang R2 dan R3  dimana R2 = R3.

Kedua busur lingkaran tersebut

berpotongan di T.

Tarik garis AT maka BAT = TAC.
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2.1.9.Membagi Sudut Siku-Siku menjadi Tiga

Gambar 3.8. Membagi
sudut siku-siku menjadi

tiga sama besar

Buat  sebuah  busur  lingkaran  dengan  titik  A

sebagai  pusat  dengan jari-jari sembarang (R).

Busur, lingkaran ini memotong kaki AB di P

dan AC di O.

Buat busur lingkaran dengan jari-jari R dan

dengan titik pusat P dan O. Kedua busur

lingkaran ini memotong busur yang pertama di

titik R dan S.

Tarik garis AR dan AS, maka BAR = RAS

= SAC.

2.2. Segitiga

Untuk  dapat  menggambar  segitiga  maka  minimal  harus  ditentukan  3

informasi agar segitiga dapat dibuat sesuai yang dikehendaki. Unsur-unsur

yang  dapat  dipakai  sebagai  pedoman  dalam  menggambar  segitiga

bila antara lain:

2.2.1.Sisi – Sudut – Sisi

Gambar 3.9. Menggambar
segitiga cara pertama

Buat garis AB, dengan mengukur garis

pengukuran 1 dengan jangka.

Pindahkan sudut yang ditentukan

dengan pengukuran urutan 2, 3, 4

terus 5 pada titik A.

Ukurkan panjang garis ukuran 6  ke

garis sudut yang telah dibentuk pada

titik C.

Segitiga ABC sudah tergambar.
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2.2.2.Sudut – Sisi – Sudut

Gambar 3.10. Menggambar
segitiga cara kedua

Buat garis AB, dengan mengukur

garis pengukuran 1 dengan jangka.

Pindahkan  sudut  yang  ditentukan

dengan  pengukuran  urutan 2,  3

pada titik A dan urutan 4, 5 pada titik

B.

Pertemuan garis pembentuk kedua

sudut memotong titik C.

Segitiga ABC sudah tergambar.

2.2.3.Sisi – sisi – sisi

Gambar 3.11.
Menggambar segitiga

cara ketiga

Tentukan atau ukur salah satu sisinya misalnya

AB.

Ukurlah urutan 1 dari titik A sepanjang garis AB.

Ukurkan kembali urutan 2 dari titik B sepanjang

AB.

Segitiga ABC sama kaki tergambar.

2.3. Bujur Sangkar

Gambar 3.12.
Menggambar Bujur

Sangkar

Tentukan lingkaran dengan titik pusat M.

Tarik garis tengah memotong titik A dan B.

Lingkarkan jari-jari dari titik A dan B sama

panjang.

Hubungkan  perpotongan  lingkaran  dari  titik

A  dan  B,  memotong lingkaran yang

ditentukan pada titik C dan D.

Titik A, B, C dan D dihubungkan membentuk

segi empat.
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2.4. Segi n Beraturan

2.4.1.Segi Lima Beraturan

Gambar 3.13. Segi lima
beraturan

Tarik garis tengah melalui titk M memotong

lingkaran di titik A dan B.

Buat  busur  yang  sama  dari  titik  A  dan

B,  perpotongan  busur tersebut  ditarik

garis  memotong  lingkaran  di  titik  C  dan

D

Buat  busur  yang  sama  pada  titik  M  dan

B,  perpotongan  busur tersebut ditarik garis

hingga memotong di titik E.

Lingkarkan dari titik E sepanjang ED ke arah

MA hingga memotong di titik F. Garis DF

merupakan sisi dari segi lima beraturan.

Seterusnya  lingkarkan  sisi  tersebut  pada

keliling  lingkaran  akan membentuk segi

lima beraturan.

2.4.2.Menggambar Segi Enam Beraturan

Gambar 3.14. Segi enam
beraturan

Tentukan  lingkaran dengan pusat M.

Tarik garis tengah melalui titk M memotong

lingkaran di titik A dan titik B.

Buat  busur  yang  sama  dari  titik  A  dan

titik  B  sepanjang  AM  =  BM memotong

lingkaran.

Hubungkan  titik  potong  yang  terdapat

pada  lingkaran  tersebut, sehingga

tergambarlah segi enam beraturan.
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2.5. Elips

Gambar 3.15. Menggambar
Elips

Bagilah  sumbu  AB  dalam  4  bagian

sama  panjang,  maka  diperoleh titik M1,

M2 dan M3.

Buatlah  lingkaran  1,  2  dan  3  dengan

jari-jari  ¼  panjang  sumbu  AB dengan

titik  pusat  lingkaran  M1,  M2  dan  M3.

Ketiga  lingkaran tersebut saling

berpotongan di titik C, D, E dan F.

Tarik  garis  M1C,  M1E  dan  M3D,  M3F

yang  memotong keliling lingkaran di titik

G, H, I dan J.

Garis M2C dan M3D berpotongan di titik

N1, sedangkan M1E dan M3F berpotongan

di titik N2.

Titik N1 dan N2 sebagai pusat dari busur

lingkaran GH dan IJ.

2.5.1.Menggambar Bulat Telur

Gambar 3.16.  Menggambar
Bulat Telur

Tentukan lingkaran.

Buatlah CD tegak lurus garis AB dan

buatlah lingkaran ditengah AB.

Buatlah garis melalui CB dan DB.

Buatlah  busur  lingkaran  jari-jari  Cd  =

AB  dari  titik  C  dan  D  hingga memotong

di titik E dan F .

Seterusnya  buat busur  lingkaran  dari

titik  B  jari-jari  BE  =  BF,  maka

tergambarlah bulat telur.
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D. Aktifitas Pembelajaran
 Selama proses pembelajaran, peserta hendaknya mengidentifikasi

proses menggambar  garis dan sudut istimewa, menggambar segi

banyak, menggambar lingkaran, menggambar elips, menggambar

silinder, menggambar parabola dan  menggambar hiperbola.

 Perhatikan urutan urutan yang dilakukan dalam menggambar ,

karena masing2 mempunyai urutan yang berbeda.

 Amati lingkungan laboratorium gambar sekolah anda, apakah

jumlah fasilitas peralatan dan bahan serta perlengkapan gambar

sudah standar? Jika belum standar, peluang apa saja yang bisa

anda lakukan untuk menerapkannya sesuai standar?

E. Latihan / Tugas
Gambarlah  bentuk-bentuk  geometri  di  bawah  ini  dengan menggunakan

metode yang telah diajarkan pada kertas A3 dengan skala 1:1.

F. Tes Formatif
 Jelaskan  cara  membagi  garis  menjadi  beberapa  bagian  sama

panjang dengan bahasa Anda masing-masing !

 Jelaskan cara membuat segi banyak. Berikan gambar ilustrasi bila

dianggap perlu !

 Agar  dapat  menggambar  silinder,  terlebih  dahulu  Anda  harus

memahami cara menggambar elips. Jelaskan pendapat Anda

mengenai hal ini !
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G. Rangkuman
 Ada  bentuk-bentuk  geometri  yang  bisa  digambar  langsung

menggunakan penggaris,  jangka dan  mal  namun  ada  juga

yang  tidak.  Alat-alat  tersebut  memiliki  keterbatasan ukuran

sehingga tidak semua bentuk geometri dapat digambar secara

langsung.

 Mempelajari beberapa teknik  dasar  dalam  menggambar  bentuk

geometri tertentu  dengan  menggunakan pensil, penggaris dan

jangka.

 Geometri yang dimaksudkan diatas adalah penjelasan dan

informasi bagaimana caranya membuat dan menggambar : garis

dan sudut istimewa, segi banyak, elips, silinder, parabola dan

hiperbola.

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
 Umpan Balik

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan

pengetahuan dan keterampilan menggunakan daftar periksa di bawah

ini:

No Indikator Ya Tidak Bukti
1. Dapatmenggambar  garis dan sudut

istimewa.
2. Dapat menggambar segi banyak.
3. Dapat menggambar elips.
4. Dapat menggambar silinder
5. Dapat menggambar parabola.
6. Dapat menggambar hiperbola.

 Tindak Lanjut

 Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai

standar di lingkungan laboratorium kerja anda.

 Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini

sendiri atau berkelompok?

 Sendiri

 berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang

lain dalam tabel di bawah.
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No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda)

 Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium

anda yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.

 Apakah judul rencana tindak lanjut anda?

 Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda

tersebut?

 Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut memenuhi kriteria

SMART.

Spesifik
Dapat diukur
Dapat dicapai
Relevan
Rentang Waktu

I. Kunci Jawaban
 Tarik garis sembarang dari AUkuran  pada  garis  a-x  bagian

yang  sama  panjang  (misal  dibagi delapan)dengan memakai

jangka Aa = ab = bc = cd = de = ef = fg = gh. Hubungkan titik h

dengan B. Tariklah dari titik-titik: g, f, e, d, c, b, a, garis sejajar

dengan garis hB. Garis-garis  ini  akan  memotong  AB  di  titik-titik

yang  membaginya dalam 8 bagian yang sama panjang.

 Menggambar Segi Delapan Beraturan Tentukan lingkaran dengan

pusat M. Tarik garis tengah melalui titk M memotong lingkaran di

titik A dan titik B. Buat busur yang sama dari titik A dan titik B dan

tarik perpotongan busur sehingga memotong lingkaran di titik C

dan D dan melalui titik M. Bagilah  busur  AD  dan  BD  sama

besar,  kemudian  tarik  garis  hingga memotong lingkaran.

Hubungkan  8  titik  potong  pada  lingkaran  tersebut,  sehingga

tergambarlah segi delapan beraturan.
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 Agar  dapat  menggambar  silinder,  terlebih  dahulu  Anda  harus

memahami cara menggambar elips. Jelaskan pendapat Anda

mengenai hal ini !

Untuk dapat melakukan hal atau pekerjaan yang complex diperlukan

kemampuan untuk dapat melakukan hal hal yang mendukung dalam

arti dasar2nya, demikian juga kalau ingin menggambar silinder anda

diharuskan dapat menggambar tentang elips.Karena pada dasarnya

silinder adalah gambar 2 buah elips yang digabungkan menjadi satu,

seperti nmpak pada gambar dibawah ini.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4: GAMBAR
PROYEKSI ISOMETRI DAN ORTOGONAL

A. Tujuan
Setelah mengikuti menyelesaikan materi Gambar Proyeksi Isometri dan

Ortogonalini, peserta diharapkan dapat;

 Menginterpretasikan perbedaan proyeksi isometri dan ortogonal.

 Menginterpretasikan proyeksi Eropa (kuadran I) dan Amerika

(kuadran III).

 Menginterpretasikancara menentukan jenis dan jumlah pandangan

utama.

 Menginterpretasikan cara  mengubah  proyeksi  isometri  ke

proyeksi  Eropa  dan Amerika.

 Menginterpretasikan cara  mengubah  proyeksi  Eropa  dan

Amerika  ke  proyeksi  isometri.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
 Dapat menggambar pada proyeksi isometri dan ortogonal.

 Dapat menggambar proyeksi Eropa (kuadran I) dan Amerika

(kuadran III).

 Dapat menggambarcara menentukan jenis dan jumlah pandangan

utama.

 Dapat menggambar cara  mengubah  proyeksi  isometri  ke

proyeksi  Eropa  dan Amerika.

 Dapat mengubah gambarproyeksi  Eropa  dan  Amerika  ke

proyeksi  isometri.

C. Uraian Materi
Gambar Proyeksi Isometri dan Ortogonal

Para  ahli  teknik  dihadapkan  pada  tugas  untuk  merekam  dan

mengukur  berbagai objek  tiga  dimensi  untuk  dituangkan  pada
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permukaan  selembar  kertas  gambar. Oleh  karena  itu  gambar  kerja

ataupun  sketsa  rancangan  harus  mudah  untuk difahami.

Berbagai  metoda  proyeksi  untuk  menguraikan  bentuk  telah  diulas

pada  pokok bahasan  sebelumnya.  Proyeksi  perspektif  tidak  pernah

dipakai  sebagai  gambar kerja.  Hal  ini  dikarenakan  jenis  proyeksi  ini

tidak  dapat  menunjukkan  ukuran secara  tepat.

Gambar 4.1 Proyeksi isometric

Para  ahli  teknik  biasanya  hanya  menggunakannya  sebagai  sketsa

pendahuluan. Pada  kenyataannya,  gambar  kerja  standar  dibuat

dengan  proyeksi  ortogonal. Dengan  pemilihan  pandangan  yang  tepat

diharapkan  pembaca  gambar  dapat membayangkan  bentuk  tiga

dimensi  beserta  ukuran  yang  sesuai  dengan  maksud juru gambar.

3.1. Proyeksi Isometri

Untuk  mengetahui  apakah  suatu  gambar  disajikan  dalam  bentuk

proyeksi isometri atau bukan perlu  kiranya kita mengetahui terlebih
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dahulu ciri  dan  syarat – syarat    untuk    membuat    gambar  dengan

proyeksi tersebut.    Adapun  ciri – ciri  gambar  dengan  proyeksi

isometri  adalah sebagai berikut:

3.1.1.Ciri Proyeksi Isometri

Gambar 4.2. sudut pada proyeksi
isometric

Ciri pada Sumbu

Sumbu  x    dan  sumbu   y

mempunyai   sudut   30o

terhadap   garis mendatar.

Sudut antara sumbu satu dan

sumbu lainnya 120o.

Gambar 4.3. Ciri proyeksi isometric

Ciri pada Ukuran

Panjang gambar pada masing -

masing sumbu sama dengan

panjang benda yang

digambarnya.

3.1.2.Penyajian Proyeksi Isometri

Penyajian  gambar  dengan  proyeksi  isometri  dapat  dilakukan  dengan

kedudukan normal, terbalik atau horizontal.

Gambar 4.4. Proyeksi isometri dengan
kedudukan normal

Proyeksi  isometri  dengan

kedudukan  normal  mempunyai

sumbu dengan sudut – sudut
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Gambar 4.5. Isometri kedudukan
terbalik (cara 1)

Proyeksi  Isometri  dengan

Kedudukan Terbalik.Memutar

gambar dengan  sudut 1800 ke

kanan  dari  kedudukan  normal,

sesuai dengan  kedudukan

sumbunya .

Gambar 4.6. Proyeksi isometri
kedudukan horizontal (cara 1)

Proyeksi Isometri dengan

Kedudukan Horizontal.

Memutar sumbu  utama  270o ke

kanan dari kedudukan sumbu

normalnya.

3.2. Proyeksi Ortogonal

Proyeksi  ortogonal  adalah  gambar  proyeksi  yang  bidang  proyeksinya

mempunyai  sudut  tegak  lurus  terhadap  proyektornya. Garis – garis

yang memproyeksikan  benda  terhadap  bidang  proyeksi  disebut

proyektor.  Selain  tegak  lurus  terhadap  bidang  proyeksi,  garis – garis

proyektornya juga sejajar satu sama lain.

Gambar 4.7. Proyeksi ortogonal dari
sebuah titik Gambar 4.8. Proyeksi ortogonal dari

sebuah garis
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Gambar 4.9. Proyeksi ortogonal dari
sebuah bidang

Gambar 4.10. Proyeksi ortogonal dari
sebuah benda

3.3. Macam – Macam Pandangan

Gambar 4.11. Jenis-jenis
pandangan

Gambar  proyeksi  pada  bidang  proyeksi  di

depan  benda  disebut pandangan depan.

Gambar  proyeksi pada  bidang  proyeksi  di

atas  benda  disebut pandangan atas.

Gambar proyeksi pada bidang proyeksi di

sebelah kanan benda disebut pandangan

samping kanan.

Informasi  lengkap  suatu  benda  tiga  dimensi  dengan gambar  proyeksi

ortogonal,  biasanya memerlukan  lebih  dari  satu  bidang proyeksi.

3.3.1.Bidang – Bidang Proyeksi

Suatu  ruang  dibagi  menjadi  empat  bagian  yang  dibatasi  oleh  bidang

bidang  depan,  bidang  vertikal  dan  bidang  horizontal.  Ruang

yangdibatasi tersebut dikenal dengan sebutan kuadran.
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Gambar 4.12. Bidang-bidang proyeksi

Ruang di atas bidang H, didepan bidang D dan disamping kanan bidang V

disebut kuadran I.

Ruang yang berada diatas bidang H, didepan bidang D dan disebelah kiri

bidang V disebut kuadran II.

Ruang disebelah kiri bidang V, dibawah bidang H dan didepan bidang D

disebut kuadran III.

Ruang yang berada dibawah bidang H, didepan bidang D dan disebelah

kanan bidang V disebut kuadran IV.

3.3.2.Proyeksi Amerika (Proyeksi kuadran III)

Bidang – bidang  H,  V  dan  D untuk  proyeksi  di  kuadran  III  (proyeksi

Amerika) yang telah dibuka adalah sebagai berikut.

Gambar 4.13. Penempatan
pandangan pada proyeksi Amerika

Pada bidang H ditempatkan

pandangan atas.

Pada bidang D ditempatkan

pandangan depan.

Pada bidang V ditempatkan

pandangan samping kanan.
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Gambar 4.14.  Pandangan sebuah
bentuk

Gambar 4.15. Gambar proyeksi
Amerika dari gambar sebelumnya

3.3.3.Proyeksi Eropa (Proyeksi kuadran I)

Bila  suatu  benda  diletakkan  di  atas  bidang  horizontal,  di  depan

bidang  D (depan)  dan  disebelah  kanan  bidang  V  (vertikal),  maka

benda  tersebut berada  di  kuadran  I.  Jika  benda  yang  di  kuadran  I

kita  proyeksikan terhadap  bidang – bidang  H,  V  dan  D,  maka  akan

didapat  gambar  atau proyeksi  dan  proyeksi  ini  disebut  proyeksi

kuadran  I  yang  dikenal  juga dengan nama proyeksi Eropa.

Gambar 4.16. Titik di kuadran I

Keterangan:

A = titik di kuadran I.

AD = proyeksi titik A di

bidang D (depan).

AV = proyeksi titik A di

bidang V (vertikal).

AH = proyeksi titik A di

bidang H (horizontal).

Gambar 4.17. Bukaan proyeksi titik

Bila  ketiga  bidang  yang

saling  tegak  lurus  tersebut

dibuka,  maka  sumbu  x dan y

sebagai sumbu putarnya dan

sumbu z merupakan sumbu

yang dibuka atau dipisah,

seperti gambar berikut:
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Gambar 4.18. Proyeksi titik dengan bukaan
bidang

Selanjutnya  batas – batas

bidang  dihilangkan  maka

menjadi  bentuk  gambar

berikut ini ini.

Gambar 4.19. Penempatan pandangan
proyeksi Eropa

Bila  penempatan  benda  di

kuadran  I  tidak  teratur,  maka

untuk menempatkan  sumbu

dapat  disederhanakan  sesuai

dengan  ruang  yang tersedia.

Penyederhanaan dapat

dilakukan seperti gambar

berikut.

Gambar 4.20. Kubus di kuadran I

Pada  proyeksi  kuadran  I

(proyeksi Eropa), penempatan

pandangan samping  kanan

berada di sebelah kiri

pandangan depannya,

sedangkan pandangan atas

berada di bawah pandangan

depannya.

3.4. Simbol Proyeksi dan Anak Panah

3.4.1.Simbol Proyeksi

Untuk  membedakan gambar atau proyeksi di kuadran I dan gambar atau

proyeksi di kuadran III, perlu diberi lambang proyeksi. Dalam standar ISO,

telah ditetapkan bahwa kedua cara proyeksi boleh dipergunakan. Untuk
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keseragaman ISO, gambar sebaiknya digambar menurut proyeksi sudut

pertama (kuadran I atau kita kenal sebagai  proyeksiEropa).

Dalam satu buah gambar, tidak diperkenankan menggunakan kedua

proyeksi secara bersamaan. Simbol proyeksi ditempatkan di sisi  kanan

bawah kertas gambar berupa sebuah kerucut terpancung.

Gambar 4.21. Simbol proyeksi Eropa (a) dan Amerika (b)

3.4.2.Anak  panah

Anak  panah  digunakan  untuk  menunjukkan  batas  ukuran  dan  posisi

atau arah pemotongan, sedangkan angka ukuran ditempatkan di atas garis

ukur.

Gambar 4.22. Standar ukuran
panah

Gambar 4.23. Penunjukan ukuran

3.5. Penentuan Pandangan

Untuk  menempatkan  pandangan  atas  atau  pandangan  samping  dari

pandangan  depannya,  terlebih  dahulu  kita  harus  menetapkan  sistem

proyeksi  apa  yang  kita  pakai;  apakah  proyeksi  di  kuadran  I  (Eropa)

atau proyeksi di kuadran III (Amerika)?

Setelah menetapkan sistem proyeksi yang akan dipakai, barulah kita

dapat menetapkan pandangan dari objek yang kita gambar tersebut.
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3.5.1.Menempatkan  pandangan  menurut proyeksi kuadran I (Eropa).

Gambar 4.24. Penempatan pandangan proyeksi Eropa

3.5.2.Menentukan  pandangan  menurut proyeksi kuadran III (Amerika).

Gambar 4.25. Penempatan pandangan proyeksi Amerika

3.5.3.Penetapan Jumlah dan  Jenis Pandangan

3.5.3.1. Jumlah pandangan

Jumlah pandangandalam satu objek atau gambar tidak semuanya harus

digambar.Misalnya, untuk benda – benda bubutan sederhana, dengan

satu pandangan saja yang dilengkapi dengan simbol (lingkaran) sudah

cukup untuk memberikan informasi yang jelas.

Gambar 4.26. Gambar proyeksi dengan satu pandangan



47

3.5.3.2. Jenis Pandangan

Gambar kerja yang digunakan sebagai alat komunikasi adalah gambar

dalam bentuk pandangan - pandangan. Sebagai bahan pandangan

utamanya ialah pandangan depan, pandangan samping dan pandangan

atas.Dalam gambar kerja, tidak selamanya ketiga pandangan harus

ditampilkan, ini tergantung pada rumit atau sederhananya bentuk benda.

Bentuk gambar piktorialnya adalah sebagai berikut:

Gambar 4.27. Proyeksi piktorial
poros bulat

Gambar 4.28. Proyeksi piktorial
poros bujursangkar

3.5.3.3. Pemilihan Pandangan Utama

Untuk memberikan informasi bentuk gambar, seharusnya kita pilih

pandangan yang dapat mewakili bentuk benda.

Gambar 4.29. Proyeksi piktorial 3 buah poros

Dari gambar piktorial di atas, yang dapat memberikan informasi bentuk

secara tepat dalam bentuk gambar pandangan adalah pandangan

depan dengan pandangan sampingnya.
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Gambar 4.30. Pemilihan 2 pandangan utama

Sebaliknya, dua pandangan atas dan samping dari gambar di

bawah ini belum tentu dapat memberikan informasi yang

maksimum.

Gambar 4.31. Dua pandangan yang belum maksimum

Dua pandangan pada gambar di  atas  belum  cukup  memberikan

informasi  bentuk  secara  cepat  dan  tepat.  Oleh  karena  itu,

diperlukan satu pandangan lagi untuk kejelasan gambar tersebut,

yaitu pandangan atas.

Gambar 4.32. Benda dengan
tiga pandangan

Gambar 4.33. Proyeksi piktorial
dari 3 pandangan

Setelah  dilengkapi  dengan  pandangan  atasnya,  barulah  kita

mendapatkan  informasi  bentuk  yang  lengkap.
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3.5.4.Menggambar Berbagai Pandangan

3.5.4.1. Bentuk Proyeksi Dimetri ke Proyeksi Amerika.

Gambar 4.34. Mengubah proyeksi dimetri ke proyeksi Amerika

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

 Buat  empat  buah  kuadran  sebagai  tempat  menggambar  hasil

proyeksi.

 Buat garis diagonal 45o miring ke kanan di kuadran I.

 Buat gambar pandangan atas di kuadran II.

 Buat  garis  bantu  (garis  berpanah)  untuk  memproyeksikan

setiap garis dan bentuk di kuadran II ke arah kuadran III. Gambar

proyeksi yang diperoleh merupakan pandangan depan.

 Buat  garis  bantu  untuk  memproyeksikan  setiap  garis  dan

bentuk  di kuadran II (pandangan atas) melalui garis diagonal 45o

di kuadran I menuju  kuadran  IV.  Gambar  proyeksi  yang

diperoleh  merupakan pandangan samping kanan.

Keterangan:

 Langkah  3  dan  4  boleh  dibalik.  Biasanya  yang  dijadikan

acuan  awal adalah pandangan depan.

 Garis proyeksi tidak harus diberi tanda panah. Hal ini dilakukan

agar siswa mudah memahami setiap tahapan.

 Setelah  pandangan  lengkap  diperoleh,  garis  proyeksi  dan

garis kuadran boleh dihapus. Bila siswa sudah memahami caranya

dengan benar dua garis ini tidak perlu dibuat lagi pada awal
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penggambaran. Cukup dibayangkan dalam imajinasi dan dibuat

gambar sketsanya.

3.5.4.2. Proyeksi Isometri ke Gambar Proyeksi Amerika.

Gambar 4.35.Mengubah proyeksi isometri ke proyeksi Amerika.

Langkah  pengerjaannya  sama  dengan  cara  mengubah  proyeksi

dimetri  ke  proyeksi  Amerika  karena  yang  membedakan  hanya  jenis

proyeksi  awal benda saja sedangkan hasil akhirnya sama.

3.5.4.3. Proyeksi  Miring  ke  Gambar Proyeksi Eropa.

Gambar 4.36. Mengubah proyeksi miring ke proyeksi Eropa

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

 Buat  empat  buah  kuadran  sebagai  tempat  menggambar  hasil

proyeksi.

 Buat garis diagonal 45o miring ke kanan di kuadran III.

 Buat gambar pandangan atas di kuadran IV.

 Buat  garis  bantu  untuk  memproyeksikan  setiap  garis  dan

bentuk  di kuadran  IV  ke  arah  kuadran  I.  Gambar  proyeksi

yang  diperoleh merupakan pandangan depan.
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 Buat  garis  bantu  untuk  memproyeksikan setiap  garis  dan

bentuk  di kuadran I (pandangan atas) melalui garis diagonal 45o

di kuadran III menuju  kuadran  II.  Gambar  proyeksi  yang

diperoleh  merupakan pandangan samping kanan.

Keterangan:

 Langkah  3  dan  4  boleh  dibalik.  Biasanya  yang  dijadikan

acuan  awal adalah pandangan depan.

 Pada  contoh  ini  garis  kuadran  dan  proyeksi  sudah

dihilangkan sehingga yang tampak adalah hasil akhirnya saja.

3.5.4.4. Proyeksi Dimetri ke Proyeksi Eropa.

Langkah  pengerjaannya  sama  dengan  cara mengubah  proyeksi

miring ke  proyeksi Eropa karena yang membedakan hanya jenis

proyeksi awal benda saja sedangkan hasil akhirnya sama.

Gambar 4.37. Mengubah proyeksi dimetri ke proyeksi Eropa

3.5.4.5. Menggambar  Pandangan  dari  Proyeksi  Isometri  ke  Gambar
Proyeksi Eropa.

Gambar 4.38. Mengubah proyeksi isometri ke proyeksi Eropa
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Langkah pengerjaanya sama dengan cara mengubah proyeksi

sebelumnya ke proyeksi Eropa karena yang membedakan hanya jenis

proyeksi awal benda saja, sedangkan hasil akhirnya sama

D. Aktifitas Pembelajaran
 Selama proses pembelajaran, peserta hendaknya mengidentifikasi

perbedaan proyeksi isometri dan orthogonal.

 Selama proses pembelajaran, peserta hendaknya mengidentifikasi

perbedaan proyeksi Eropa (kuadran I) dan Amerika (kuadran III).

 Selama proses pembelajaranpeserta hendaknya mengidentifikasi

cara menentukan jenis dan jumlah pandangan utama.

 Selama proses pembelajaranpeserta hendaknya mengidentifikasi

cara  mengubah  proyeksi  isometri  ke  proyeksi  Eropa  dan

Amerika.

 Selama proses pembelajaranpeserta hendaknya mengidentifikasi

cara  mengubah  proyeksi  Eropa  dan  Amerika  ke  proyeksi

isometri.

 Perhatikan urutan urutan yang dilakukan dalam menggambar atau

merubah pandangan, karena masing2 mempunyai urutan yang

berbeda.

 Untuk menambah wawasan dan informasi anda,akses salah satu

publikasi di website yang berkaitan tentangproyeksi  ini, dan

ambilah beberapa contoh gambar untuk ditiru, ambillah contoh

yang mudah dan yang relative sulit

 Amati lingkungan laboratorium gambar sekolah anda, apakah

jumlah fasilitas peralatan dan bahan serta perlengkapan gambar

sudah standar? Jika belum standar, peluang apa saja yang bisa

anda lakukan untuk menerapkannya sesuai standar?

E. Latihan/Tugas
 Membedakan dan melengkapi gambar proyeksi.

 Tentukan  jenis  proyeksi  di  setiap  gambar  (1-4),  apakah

termasuk proyeksi kuadran I (Eropa) atau kuadran III (Amerika)!



53

 Lengkapi  garis-garis  gambar  pandangan  pada  objek  di  bawah

ini sehingga menunjukkan gambar proyeksi yang benar!

 Lengkapi pandangan yang kurang dari gambar proyeksi ortogonal

di bawah ini  pada  kertas  A4  dengan  skala  1:1.  Lengkapi

dengan  etiket  (kepala gambar) untuk setiap soal.

Gambar ke 1 Gambar ke 2

Gambar ke 3

 Lengkapi gambar  proyeksi  isometri  untuk  objek  berikut  pada

kertas  A4 dengan  skala  1:1.  Lengkapi  dengan  etiket  (kepala

gambar)  untuk  setiap soal.
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Gambar ke 1 Gambar ke 2

Gambar ke 3

F. Tes Formatif
 Jelaskan ciri – ciri gambar yang menggunakan proyeksi isometri!

 Jelaskan perbedaan proyeksi isometric dengan proyeksi ortogonal!

 Jelaskan perbedaan proyeksi kuadran I dengan proyeksi kuadran

III!

G. Rangkuman
 Untuk  mengetahui  apakah  suatu  gambar disajikan  dalam

bentuk proyeksi isometri atau bukan perlu  kiranya kita mengetahui

terlebih dahulu ciri  dan  syarat – syarat    untuk    membuat

gambar  dengan  proyeksi tersebut

 Ciri Proyeksi Isometri : Ciri pada Sumbu  Sumbu  x    dan  sumbu

y mempunyai   sudut   30o terhadap   garis mendatar dan  Sudut

antara sumbu satu dan sumbu lainnya 120o. dan Ciri pada Ukuran

Panjang gambar pada masing – masing sumbu sama dengan

panjang benda yang digambarnya.

 Proyeksi  ortogonal  adalah  gambar  proyeksi  yang  bidang

proyeksinya mempunyai  sudut  tegak  lurus  terhadap

proyektornya.  Garis – garis  yang memproyeksikan  benda
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terhadap  bidang  proyeksi  disebut  proyektor. Selain  tegak  lurus

terhadap  bidang  proyeksi,  garis – garis  proyektornya juga

sejajar satu sama lain.

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
 Umpan Balik

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa di

bawah ini:

No Indikator Ya Tidak Bukti
1. Memahami perbedaan proyeksi

isometri dan ortogonal.
2. Memahami proyeksi Eropa dan

Amerika
3. Memahami cara menentukan jenis

dan jumlah pandangan utama.
4. Memahami perubahan proyeksi

isometri ke Eropa  dan Amerika
5. Memahami perubahan proyeksi

Eropa dan Amerika ke isometri

 TindakLanjut

 Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai

standar di lingkungan laboratorium kerja anda.

 Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini

sendiri atau berkelompok?

sendiri

berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang lain

dalam tabel di bawah.

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda)

 Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium

anda yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.

 Apakah judul rencana tindak lanjut anda?
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 Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda

tersebut?

 Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut anda memenuhi kriteria

SMART

Spesifik
Dapat diukur
Dapat dicapai
Relevan
Rentang Waktu

I. Kunci Jawaban
 Ciri pada Sumbu : Sumbu  x    dan  sumbu   y   mempunyai

sudut   30o terhadap   garis mendatar. Sudut antara sumbu satu

dan sumbu lainnya 120o. Ciri pada Ukuran Panjang gambar pada

masing -masing sumbu sama dengan panjang benda yang

digambarnya

 Pada gambar isometri panjang garis pada sumbu-sumbu isometri

menggambarkan panjang yang  sebenarnya. Karena  itu

penggambarannya  sangat  sederhana,  dan  banyak  dipakai

untuk membuat  gambar  satu  pandangan.  Gambar  isometri

dapat  menyajikan  benda  dengan  tepat  dan memerlukan waktu

yang lebih singkat dibandingkan dengan cara proyeksi yang lain.

 Proyeksi  ortogonal  adalah  gambar  proyeksi  yang  bidang

proyeksinya mempunyai  sudut  tegak  lurus  terhadap

proyektornya.  Garis – garis  yang memproyeksikan  benda

terhadap  bidang  proyeksi  disebut  proyektor.  Selain tegak  lurus

terhadap  bidang  proyeksi,  garis – garis  proyektornya juga

sejajar satu sama lain
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 5: MEMBUAT
GAMBAR SKETSAPENDAHULUAN

A. Tujuan
Setelah mengikuti menyelesaikan materi Gambar sketsa ini, peserta

diharapkan dapat;

 membuat  gambar  sketsa  pandangan  yang  yang

diinterprestasikan  kembali ke dalam bentuk proyeksi isometric,

 membaca gambar sketsa.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
 gambar  sketsa  pandangan  yang  yang  diinterprestasikan

kembali ke dalam bentuk proyeksi isometric,

 membaca gambar sketsa.

C. Uraian Materi
Gambar Sketsa

Gambar  skesta  merupakan  gambar  ide  awal  untuk  mengekspresikan

gagasan tertentu  kedalam  gambar  desain.  Merangkum  aspek-aspek

desain  gambar  awal yang memerlukan olahan lebih lanjut. Gambar

sketsa  merupakan  sarana  komunikasi  awal  untuk  perancang  (yang

menggambar)  maupun  orang  lain.  Menggambar  sketsa  pada  dasarnya

adalah menarik garis dengan tangan bebas, tanpa dibantu mistar atau

penggaris. Dalam  menggambar  sketsa  teknik  anda  akan  belajar

menggambar  dengan  arah pandang  isometri.  Biasanya  gambar  dengan

pandangan  secara  isometri  dilihat pada  posisi  miring  sehingga  arah

pandangan  bisa  terlihat  dari  beberapa pandangan  yang  meliputi:

pandangan  depan,  pandangan  atas  dan  pandangan samping.
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4.1. Menarik Garis

4.1.1.Menarik Garis Lurus Mendatar

Membuat garis lurus mendatar dengan baik seperti yang dihasilkan

dengan bantuan  mistar  cukup  sulit.  Sampai  saat  ini  tidak  ada

standar  yang  baku 173 bagaimana  cara  yang  paling  baik  untuk

menarik  garis  secara  free  hand namun cara berikut dapat diikuti.

 Atur posisi kertas gambar.

 Tentukan perkiraan titik awal dan titik akhir.

 Tarik garis tipis sebagai percobaan; penglihatan tertuju ke titik

akhir.

 Dari  garis  percobaan  tadi  bisa  ditaksir  garis  jadinya  (tipis);

arah penglihatan tertuju pada titik akhir.

 Tebalkan garis tadi; arah penglihatan tertuju pada ujung pensil.

Gambar 5.1. Menggambar garis lurus mendatar

4.1.2.Menarik Garis Lurus Tegak

Untuk menarik garis tegak caranya sama dengan garis lurus mendatar,

arah tariknya  garis  ditunjukkan  oleh  anak  panah  atau  posisi  kertas

diputar  900, sehingga  posisinya  sama dengan  garis  mendatar  atau

menarik  garis  dari kiri  atas  ke  kanan  bawah  dengan  gerakan    seperti

untuk  garis  lurus mendatar.
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Gambar 5.2. Membuat garis lurus tegak

4.2. Membuat Lingkaran (Garis Lengkung)

Ada dua cara untuk membuat lingkaran (garis lengkung), yaitu:

Cara Pertama

 Buat  garis-garis  yang  melewati  pusat  lingkaran,  sudut  yang

terbentuk kira-kira sama (garis tipis).

 Ukur  jari-jari  lingkaran  dengan  bantuan  secarik  kertas  yang

diberi tanda.

 Buat segi delapan .

 Buat garis lengkung yang menyinggung sisi segi delapan (garis

tipis).

 Tebalkan garis lengkung tadi, arah penglihatan pada ujung pensil.

Gambar 5.3 Langkah membuat lingkaran.

4.3. Membuat Elips

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Bagi garis OA dan OB menjadi beberapa bagian yang sama.

Buat  garis-garis  tipis  melalui  titik-titik  hasil  pembagi’

Melalui  titik  perpotongan  garis  tadi,  buatlah  lengkungan.

Ulangi  cara  seperti  tadi  pada  bagian  lain  sehingga  bentuknya  seperti

ditunjukan pada Gambar 5.4.



60

Gambar 5.4. Langkah membuat sketsa elips

4.4. Mensketsa Proyeksi Ortogonal

Mensketsa  proyeksi  ortogonal  pada  dasarnya  merupakan  gabungan

garis lurus dan garis lengkung (lingkaran).

Gambar 5.5. Contoh sketsa proyeksi orthogonal

4.4.1.Mensketsa dengan Efektif

Sudut-sudut  pada  efektif  dibuat  dengan  cara  perkiraan,  misalnya

pada proyeksi isometri, sudut 30o dibuat  dengan cara mengira-ngira

garis tegak  lurus diperkirakan dibagi tiga. Gambar 5.6 memperlihatkan

sketsa  sebuah kubus yang digambar dengan cara perspektif.

Perspektif isometri Perspektif dimetri  Perspektif miring

Gambar 5.6.  Sketsa perspektif



61

4.5. Mensketsa pada Kertas Bergaris (Millimeter Blok)

Kertas  bergaris  sangat  membantu  pada  pembuatan  gambar  sketsa,

kekurangannya gambar menjadi kurang jelas (lihat gambar 5.7).

Gambar 5.7. Mensketsa pada kertas bergaris

4.5.1.Sketsa Proyeksi Isometri

Gambar 5.8 memperlihatkan  sebuah  benda  teknik  yang digambar

dalam  bentuk  gambar  perspektif  isometri.  Bagian  yang dihitamkan

dimaksudkan  supaya  penampilan  gambar  lebih  menarik,cahaya

dianggap dari sebelah kiri.

Gambar 5.8. Sketsa perspektif isometric

4.5.2.Persfektif dengan Satu Titik Lenyap

Persfektif ini biasanya lebih menarik karena mirip dengan hasil gambar

foto (gambar 5.9).Supaya  bagian  yang  menuju  titik  lenyap  tidak terlalu

kecil, titik lenyap dianggap berada di luar kertas gambar (gambar 5.10).

Gambar 5.9. Sketsa perspektif dengan

titik lenyap

Gambar 5.10. Sketsa

perspektif dengan satu titik

lenyap di luar ruang

gambar
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4.5.3.Perspektif dengan Dua Titik Lenyap

Gambar 5.11,  sketsa  persfektif  dengan  dua  titik  lenyap,  bentuknya

diperbaiki  dengan  cara  menganggap  kedua  titik  lenyap  berada  di

luar kertas gambar (gambar 5.12).

Gambar 5.11.  Sketsa

perspektif dengan dua titik

lenyap

Gambar 5.12. Sketsa perspektif dengan

dua titik lenyap di luar ruang gambar

4.6. Toleransi dalam Gambar Teknik

4.6.1.Toleransi Geometri (Geometric Tolerance)

Selain toleransi linier, kadang-kadang diperlukan untuk mencantumkan

toleransi geometri (bentuk dan posisi), untuk membuat komponen yang

mampu tukar seperti komponen mesin otomotif, sehingga komponen

tersebut dapat dibuat pada tempat yang berbeda dengan peralatan yang

berbeda pula.Toleransi bentuk adalah penyimpangan bentuk benda kerja

yang diizinkan apabila dibandingkan dengan bentuk yang dianggap ideal,

Gambar 5.13Toleransi bentuk Gambar 5.14Toleransi Posisi
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Toleransi posisi adalah penyimpangan posisi yang diizinkan terhadap

posisi yang digunakan sebagai patokan (datum feature).

Pada contoh di atas, alas dari balok digunakan sebagai patokan

sedangkan sisi tegak merupakan bidang yang ditoleransi.Penyajian pada

gambar kerja lambang untuk menunjukkan suatu patokan digambarkan

dengan segi tiga sama kaki yang dihitamkan, disambung dengan garis tipis

yang berakhir pada kotak, di dalam kotak terdapat huruf patokan yang

dibuat dengan huruf kapital.

Huruf-huruf yang menyerupai angka harus dihindarkan, misalnya huruf

Ountuk patokan, gambar 6.20 berikut ini menunjukkan bahwa bidang

sebagai patokan, cara penggambarannya ialah segi tiga patokan tidak

segaris dengan garis ukur.

Gambar 5.15 Bidang patokan Gambar 5.16 penerapan dari

angka dalam kotak

Angka dalam kotak menunjukkan bahwa secara teoritis ukuran harus tepat.

Penerapan dari angka dalam kotak diperlihatkan oleh gambar 5.16berikut

ini, pengertiannya ialah secara praktik Penitik (Senter) boleh bergeser

asaljangan lebih dari ±0,02 mm, untuk mudahnya ukuran 10 akan berada

antara 9,99 mm10,01 mm dan ukuran 11 akan berada antara 10,99 mm-

11,01 mm.
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Tabel 5.1 Lambang toleransi Geometri

4.6.1.1. Toleransi Linier (Linier Tolerances)

Sampai saat ini, untuk membuat suatu benda kerja, sulit sekali untuk

mencapai ukuran dengan tepat, hal ini disebabkan antara lain oleh :

 Kesalahan melihat alat ukur

 Kondisi alat/mesin

 Terjadi perubahan suhu pada waktu penyayatan/pengerjaan

benda kerja.

Berdasarkan paparan tersebut, setiap ukuran dasar harus diberi dua

penyimpangan izin yaitu penyimpangan atas dan penyimpangan

bawah.Perbedaan antara penyimpangan atas dan penyimpangan

bawah adalah toleransi.Tujuan penting toleransi ini adalah agar benda

kerja dapat diproduksi secara massal pada tempat yang berbeda dan
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tetap dapat memenuhi fungsinya, terutama fungsi mampu tukar, seperti

pada suku cadang mesin otomotif yang diperdagangkan.

4.6.1.2. Istilah dalam Toleransi

Pengertian istilah dalam lingkup toleransi dapat dilihat pada gambar

6.27 dan paparan berikut ini.

Gambar 5.17 istilah toleransi

 Ud=ukuran dasar (nominal), ukuran yang dibaca tanpa

penyimpangan.

 Pa = Penyimpangan atas (upper allowance), penyimpangan

terbesar yang diizinkan.

 Pb = penyimpangan bawah (lower allowance) penyimpangan

terkecil yang diizinkan.

 Umaks = ukuran maksimum izin, penjumlahan antara ukuran

dasar dengan penyimpangan atas.

 Umin = ukuran minimum izin, penjumlahan antara ukuran dasar

dengan penyimpangan bawah.

 TL =  toleransi lubang; TP = toleransi poros : perbedaan antara

penyimpangan atas dengan penyimpangan bawah atau

perbedaan antara ukuran maksimum dengan ukuran minimum.

 GN =garis nol, ke atas daerah positif dan kebawah daerah negatif.

 US = ukuran sesungguhnya, ukuran dari hasil pengukuran benda

kerja setelah diproduksi, terletak diantara ukuran minimum izin

sampai dengan ukuran maksimum izin.
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 UD =Ukuran dasar adalah ukuran/dimensi benda yang dituliskan

dalam bilangan bulat. Daerah toleransi adalah daerah antara

harga batas atas dan harga batas bawah. Penyimpangan adalah

jarak antara ukuran dasar dan ukuran sebenarnya.

4.6.1.3. Suaian

Apabila dua buah komponen akan dirakit maka hubungan yang terjadi

yang ditimbulkan oleh karena adanya perbedaan ukuran sebelum

mereka disatukan, disebut dengan suaian (fit). Suaian ada tiga kategori,

yaitu:

 Suaian Longgar (Clearance Fit): selalu menghasilkan kelonggaran,

daerah toleransi lubang selalu terletak di atas daerah toleransi

poros.

 Suaian paksa (Interference Fit): suaian yang akan menghasilkan

kerapatan, daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah

toleransi poros.

 Suaian pas (Transition Fit): suaian yang dapat menghasilkan

kelonggaran ataupun kerapatan, daerah toleransi lubang dan

daerah toleransi poros saling menutupi.

Tiga jenis suaian tersebut dijelaskan pada Gambar 6.28a dan Gambar

6.28b. Untukmengurangi banyaknya kombinasi yang mungkin dapat

dipilih maka ISO telah menetapkan dua buah sistem suaian yang dapat

dipilih, yaitu:

 sistem suaian berbasis poros (shaft basic system),

 sistem suaian berbasis lubang (hole basic system).

Apabila sistem suaian berbasis poros yang dipakai maka

penyimpangan atastoleransi poros selalu berharga nol (es = 0).

Sebaliknya, untuk sistem suaian berbasis lubang maka penyimpangan

bawah toleransi lubang yang bersangkutan selalu bernilai nol (EI = 0).
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Gambar 5.18 Sistem suaian dengan berbasis poros (es=0)

4.6.1.4. Cara Penulisan Toleransi Ukuran/Dimensi

Ukuran toleransi untuk poros menggunakan huruf kecil (a-z) sedangkan

ukuran toleransi untuk lubang menggunakan huruf kapital (A-

Z).Toleransi dituliskan di gambar kerja dengan cara tertentu sesuai

dengan standar yang diikuti (ASME atau ISO). Toleransi bisa dituliskan

dengan beberapa cara:

 Ditulis menggunakan ukuran dasar dan penyimpangan yang

diizinkan.

 Menggunakan ukuran dasar dan simbol huruf dan angka sesuai

dengan standar ISO, misalnya : 45H7, 45h7, 30H7/k6.

Gambar 5.19Toleransi bilateral dan toleransi unilateral

 Toleransi yang ditetapkan bisa dua macam toleransi (Gambar

6.29), yaitu toleransi bilateral dan toleransi unilateral. Kedua cara

penulisan toleransi tersebut yaitu a dan b sampai saat ini masih

diterapkan. Akan tetapi cara b lebih komunikatif karena

memperlancar komunikasi sebab dibakukan secara internasional.
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D. Aktifitas Pembelajaran
 Selama proses pembelajaran, Anda hendaknya mengidentifikasi

proses penggambaran sketsa dari yang paling sederhana

membuat garis lurus mendatar sampai yang tingkat kerumitannya

tinggi.  .

 Perhatikan urutan urutan yang dilakukan dalam menggambar ,

karena masing2 mempunyai urutan yang berbeda.

 Untuk menambah wawasan dan informasi anda,akses salah satu

publikasi di website yang berkaitan tentangGambar sketsa ini, dan

ambilah beberapa contoh gambar untuk ditiru, ambillah contoh

yang mudah dan yang relative sulit

 Amati lingkungan laboratorium gambar sekolah anda, apakah

jumlah fasilitas peralatan dan bahan serta perlengkapan gambar

sudah standar? Jika belum standar, peluang apa saja yang bisa

anda lakukan untuk menerapkannya sesuai standar?

E. Latihan dan Tugas
 Buatlah  gambar  sketsa  proyeksi  ortogonal  dari  masing-masing

objek berikut:

F. Rangkuman
 Gambar  sketsa  merupakan  sarana  komunikasi  awal  untuk

perancang  (yang menggambar)  maupun  orang  lain.

Menggambar  sketsa  pada  dasarnya  adalah menarik garis

dengan tangan bebas, tanpa dibantu mistar atau penggaris.
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Dengan demikian  kualitas  garis  harus  diperhatikan  sesuai

dengan  karakter  dan  jenis gambar yang akan disajikan.

 Kualitas  garis  yang  dibuat  oleh  pensil  akan  ditentukan  oleh

tingkat  kehitaman (ketebalan) garis dan lebar garis.

 Pada  gambar  sketsa,  semua  garis  harus  dimulai  dan  diakhiri

dengan  tegas  dan harus  mempunyai  kaitan  yang  logis  dengan

garis  lainnya  dari  awal  sampai  akhir.

 Bila  dua  garis  membentuk  sudut  atau  perpotongan,  kedua

ujungnya  harus bertemu, tidak boleh kurang atau lebih.

 Dalam  menggambar  sketsa  teknik  anda  akan  belajar

menggambar  dengan  arah pandang  isometri.  Biasanya  gambar

dengan  pandangan  secara  isometri  dilihat pada  posisi  miring

sehingga  arah  pandangan  bisa  terlihat  dari  beberapa

pandangan  yang  meliputi:  pandangan  depan,  pandangan  atas

dan  pandangan samping.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
 Umpan Balik

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa di

bawah ini:

No Indikator Ya Tidak Bukti
1. Membuat  gambar  sketsa

pandangan  yang  yang
diinterprestasikan  kembali ke
dalam bentuk proyeksi isometri.

2. Menarik Garis Lurus Mendatar.

3. Menarik Garis Lurus tegak.

4. Membuat Lingkaran (Garis
Lengkung)

5. Membuat elips

6. Mensketsa Proyeksi Ortogonal

7. Mensketsa dengan Efektif

8. Mensketsa pada Kertas Bergaris

9. Sketsa Benda Teknik dalam
Proyeksi Miring5.
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 Tindak Lanjut

 Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai

standar di lingkungan laboratorium kerja anda.

 Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini

sendiri atau berkelompok?

sendiri

berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang lain

dalam tabel di bawah.

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda)

 Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium

anda yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.

 Apakah judul rencana tindak lanjut anda?

 Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda

tersebut?

 Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut anda memenuhi kriteria

SMART

Spesifik
Dapat diukur
Dapat dicapai
Relevan
Rentang Waktu

H. Lembar Kerja : Membuat gambar sketsa objek di sekitar
Sekolah
Alat dan Bahan

 Meja gambar 1 buah.

 Kertas gambar A3 1 lembar.

 Pensil 1 buah.

 Penghapus 1 buah.

 Mistar lurus 40 cm 1 buah.

 Mistar siku 1 set.

 Jangka.
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Langkah Kerja

 Pelajari  instruksi  kerja  dengan  seksama,  jika ada  yang  kurang

jelas tanyakan kepada Instruktur pengampu.

 Buatlah  sketsa  sebuah  objek  teknik  di  sekitar  anda  (dapat

berupa  alat, bangunan  atau  kendaraan).  Sketsa  dapat

menggunakan  proyeksi isometri,  ortogonal  atau  perspektif.

Sesuaikan  nilai  skala  dengan kondisi yang paling memungkinkan

dan sesuai standar.

 Berilah  ukuran  pada  gambar  kerja  dengan  merata  dan  sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

 Konsultasikan gambar  yang telah  dibuat dan arsipkan untuk

keperluan penilaian.

 Kembalikan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat.

 Buat  laporan  mengenai  kegiatan  praktik  yang  telah

dilaksanakan  dan diserahkan maksimal 1 minggu setelah

praktikum.

I. Tes Formatif
 Jelaskan fungsi dari gambar sketsa !

 Jelaskan teknik membuat garis lurus mendatar (horizontal) !

 Jelaskan teknik membuat garis lengkung dan lingkaran !

 Jelaskan teknik menggambar sketsa proyeksi perspektif dengan

titik hilang

J. Kunci Jawaban
 Fungsi dari gambar sketsa memberikan gambar  ide  awal  untuk

mengekspresikan  gagasan tertentu  kedalam  gambar  desain.

Merangkum  aspek-aspek  desain  gambar  awal yang

memerlukan olahan lebih lanjut. Gambar  sketsa  merupakan

sarana  komunikasi  awal  untuk  perancang  (yang menggambar)

maupun  orang  lain

 Cara  yang paling  baik  untuk  menarik  garis  secara  free  hand

namun cara berikut dapat diikuti.
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 Atur posisi kertas gambar.

 Tentukan perkiraan titik awal dan titik akhir.

 Tarik garis tipis; penglihatan tertuju ke titik akhir.

 Dari  garis  percobaan  tadi  bisa  ditaksir  garis  jadinya  (tipis);

arah penglihatan tertuju pada titik akhir.

 Tebalkan garis tadi; arah penglihatan tertuju pada ujung pensil.

 Ada dua cara untuk membuat lingkaran (garis lengkung), yaitu:

a)  Buat  garis-garis  yang  melewati  pusat lingkaran,  sudut  yang

terbentuk kira-kira sama (garis tipis), lihat gambar 5.3a ;

b)  Ukur  jari-jari  lingkaran  dengan  bantuan  secarik  kertas  yang

diberi tanda, lihat gambar 5.3b ;

c)  Buat segi delapan (garis tipis), lihat gambar 5.3c ;

d) Buat garis lengkung yang menyinggung sisi segi delapan (garis

tipis),lihat gambar 5.3d ;

e)  Tebalkan garis lengkung tadi, arah penglihatan pada ujung

pensil.

 Sudut-sudut  pada  efektif  dibuat  dengan  cara  perkiraan,

misalnya  pada proyeksi isometri, sudut 30o dibuat  dengan cara

mengira-ngira  garis tegak lurus diperkirakan dibagi tiga. Gambar

138 memperlihatkan sketsa  sebuah kubus yang digambar dengan

cara perspektif.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 6: KESELAMATAN
KERJA

A. Tujuan
Setelah mengikuti menyelesaikan materi keselamatan kerja ini, peserta

diharapkan dapatmemahami :

 Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia

 Keselamatan kerja dan Perlindungan kerja

 Perlengkapan P3K

 Alat Pelindung Diri (Personal Protective Equipment, PPE)

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Peserta harus dapatmenjelaskan :

 Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia

 Keselamatan kerja dan Perlindungan kerja

 Perlengkapan P3K

 Alat Pelindung Diri (Personal Protective Equipment, PPE)

C. Uraian Materi
Undang-undang Ketenagaan Kerja

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 86

(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan

atas:

a. keselamatan dan kesehatan kerja;

b. moral dan kesusilaan; dan

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta

nilai-nilai agama.
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(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan

produktivitas kerja yangoptimal diselenggarakan upaya keselamatan

dan kesehatan kerja.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 87

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan

dan kesehatan kerjayang terintegrasi dengan sistem manajemen

perusahaan.

(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan

kesehatan kerjasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

5.1. Keselamatan Kerja

Kesehatan Kerja :Upaya-upaya yang ditujukan untuk memperoleh

kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan

memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja

dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat.

Keselamatan Kerja :Upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja;

menjaga keselamatan orang lain; melindungi peralatan, tempat kerja dan

bahan produksi; menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melancarkan

proses produksi.

Tempat Kerja :Tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak

atau tetap dimana pekerja bekerja atau yang sering dimasuki untuk

keperluan pekerjaan.
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5.1.1.Syarat-syarat Keselamatan Kerja

Pasal 3 ayat (1) UU 1/1970 tentang Keselamatan Kerjamengatakan :

 Mencegah dan mengurangi kecelakaan.

 Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.

 Mancegah dan mengurangi bahaya peledakan.

 Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu

kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.

 Memberi pertolongan pada kecelakaan.

 Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.

 Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya

suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan

angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.

 Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.

 Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.

 Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.

 Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.

 Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan

cara dan proses kerjanya.

5.1.2.Faktor-faktor Keselamatan Kerja

Faktor manusia

Tingkah laku yang sembrono, pengetahuan yang kurang, keterampilan

yang kurang memadai, kelelahan, kondisi fisik yang kurang sehat,

mental yang labil/stress dan tidak disiplin dalam mematuhi aturan

keselamatan.

Faktor alat-alat kerja

Kurang sesuai dengan postur tubuh, tidak layak pakai, tidak memakai

alat pengaman.

Faktor lingkungan kerja

Kondisi tempat kerja yang tidak memenuhi persyaratan, sikap

pimpinan yang kurang mendukung.
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5.1.3.Lingkungan kerja yang diharapkan

Teratur, Bersih dan tidak licin, Nyaman suhunya, Ada keseimbangan

antara waktu kerja dan waktu istirahat, Harmonis tata warna dan tata

letaknya, Kondisi mesin dan alat-alat produksi lainnya disesuaikan dengan

manusianya, Ada pengaturan intensitas dan penyebaran cahaya, Bahan-

bahan beracun terkendali, Limbahnya dinetralisir danAda suasana

kekeluargaan.

5.2. Perlindungan Kesehatan

Perlindungan Kesehatan

 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

 Perlengkapan P3K

 Kotak P3K

5.2.1.Alat Pelindung Diri

Penggunaan alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment

(PPE) yang efektif harus :

 Sesuai dengan bahaya yang dihadapi

 Terbuat dari material yang akan tahan terhadap bahaya tersebut

 Tidak mengganggu kerja operator yang sedang bertugas

 Memiliki konstruksi yang sangat kuat

 Tidak mengganggu PPE yang lain yang sedang dipakai secara

bersamaan

 Tidak meningkatkan resiko terhadap pemakainya

Tabel 6.1 Alat Pelindung Diri (Personal Protective Equipment ,PPE)

Bagian Tubuh Bahaya PPE

Kepala Benda-beda jatuh, Ruang yang sempit dan
Rambut terjerat

Mata Debu, partikel-partikel beterbangan, asap,
bunga api dan sinar

Telinga Suara bising
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Paru Debu, asap dan gas beracun

Tangan Tepi-tepi dan ujung yang tajam
Zat kimia krosif

Kaki Terpelest, benda tajam dilantai, benda jatuh
Percikan logam cair

Kulit Kotoran dan bahan korosif ringan, korosif kuat
dan zat pelarut

Tubuh
Zat pelarut dan kelembaban

Tepi-tepi dan ujung yang tajam
Zat kimia krosif

5.2.2.Simbol-simbol Pelindung Diri

Tabel 6.2Simbol Wajib Menggunakan PPE

Simbol Kewajiban PPE

Menggunakan PPE untuk kepala

Menggunakan PPE untuk mata

Menggunakan PPE untuk telinga

Menggunakan PPE untuk hidung

Menggunakan PPE untuk tangan

Menggunakan PPE untuk kaki
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Tabel 6.3 Simbol-simbol Waspada terhadap Bahaya

Tabel 6.4 Simbol-simbol Larangan
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Tabel 6.5 Simbol-simbol Petunjuk P3K

D. Aktifitas Pembelajaran
 Selama proses pembelajaran, Peserta hendaknya mengidentifikasi

dan mengamati Undang-undang Ketenagakerjaan

Indonesia,Keselamatan kerja dan Perlindungan

kerja,Perlengkapan P3K dan cara menggunakan peralatan Alat

Pelindung Diri.

 Amati lingkungan laboratorium anda, apakah jumlah fasilitas

peralatan yang digunakan dalam Keselamatan kerja dan

Perlindungan kerja?
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E. Latihan/Tugas
 Sebutkan pasal dalam Undang-undang Ketenagakerjaan

Indonesia yang mengatur tentang perlindungan keselamatan

pekerja/buruh!

 Sebutkan Simbol Wajib Menggunakan PPE!

 Bagaimana penggunaan alat pelindung diri (PPE) yang efektif?

 Sebutkan Simbol-simbol Waspada terhadap Bahaya!

F. Tes Formatif
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan teratur, ringkas dan jelas.

 Sebutkan faktor-faktor Keselamatan Kerja!

 Sebutkan 3 Alat Pelindung Diri!

 Sebutkan 5 Simbol-simbol Larangan!

 Sebutkan 5 Simbol-simbol Petunjuk P3K!

G. Rangkuman
 Undang-undang tentang Ketenagakerjaan Indonesia adalah UU

RInomor 13 tahun 2003.

 Keselamatan Kerja adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk

melindungi pekerja; menjaga keselamatan orang lain; melindungi

peralatan, tempat kerja dan bahan produksi; menjaga kelestarian

lingkungan hidup dan melancarkan proses produksi.

 Perlindungan Kesehatan adalah :

 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

 Perlengkapan P3K

 Kotak P3K

 Penggunaan alat pelindung diri atau Personal Protective

Equipment (PPE) yang efektif harus sesuai dengan bahaya yang

dihadapi, terbuat dari material yang akan tahan terhadap bahaya

tersebut, tidak mengganggu kerja operator yang sedang bertugas,

memiliki konstruksi yang sangat kuat, tidak mengganggu PPE

yang lain yang sedang dipakai secara bersamaan dan tidak

meningkatkan resiko terhadap pemakainya.
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H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
 Umpan Balik

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa ini:

No Indikator Ya Tidak Bukti

1. Mengetahui peralatan gambar

teknik dan fungsinya.

2 Mampu mengoperasikan peralatan

gambar teknik manual.

 Tindak Lanjut

 Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai

standar di lingkungan laboratorium kerja anda.

 Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini

sendiri atau berkelompok?

 sendiri

 berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang

lain dalam tabel di bawah.

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda)

 Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium

anda yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.

 Apakah judul rencana tindak lanjut anda?

 Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda

tersebut?

 Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut dengan kriteria SMART.

Spesifik
Dapat diukur
Dapat dicapai
Relevan
Rentang Waktu



82

I. Kunci Jawaban
 Baca subbab 6.1.2 tentang faktor-faktor Keselamatan Kerja.

 Pilih 3 alat dari Tabel 6.1. tentang Alat Pelindung Diri.

 Pilih 5 dari Tabel 6.4 tentang Simbol-simbol Larangan!

 Pilih 5 dari Tabel 6.5tentang Simbol-simbol Petunjuk P3K!
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 7: TEKNIK MENGIKIR

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti menyelesaikan materi keselamatan kerja ini, peserta

diharapkan dapatmemahami:

 Bentuk dan jenis kikir dengan benar

 Posisikaki saat mengikir dengan benar

 Pemegangan kikir dan pengarahan mengikirdengan benar

 Pemeriksaan kerataan, kesikuan dan kesejajaran hasil pengikiran

dengan benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Peserta harus dapatmengidentifikasi dan menjelaskan:

 Bentuk dan jenis kikir

 Posisi kaki saat mengikir

 Pemegangan kikirarah mengikir

 Pemeriksaan kerataan, kesikuan dan kesejajaran hasil pengikiran

C. Uraian Materi
Teknik Mengikir

Menggunakan kikir haruslah sesuai dengan bentuknya seperti gambar

berikut ini.

Gambar 7.1Fungsi Kikir Datar

Kikir Datar :

digunakan untuk meratakan

perbukaan luar benda kerja.

Gambar 7.2Fungsi Kikir Bujur
Sangkar

Kikir Bujur sangkar:

digunakan untuk meratakan

perbukaan dalam benda kerja

berbentuk kotak.
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Gambar 7.3Fungsi Kikir Segitiga

Kikir Segitiga :

digunakan untuk meratakan

perbukaan luar benda kerja berbentuk

siku.

Gambar 7.4Fungsi Kikir Bulat

Kikir Bulat :

digunakan untuk meratakan

perbukaan dalam benda kerja

berbentuk bulatan.

Gambar 7.5Fungsi Kikir 1/2Bulat

Kikir Setengah bulat:

digunakan untuk meratakan

perbukaan luar benda kerja berbentuk

bulatan.

6.1. Memasang Gagang Kikir

Untuk memasang dan melepas gagang atau pegangan kikir harus dengan

cara yang benar dan aman.

Gambar 7.6Membuat Lubang
pada Gagang Kikir

Ukur panjang dan penampang  tangkai kikir

yang akan diberi gagang. Kemudian siapkan

gagang kikir dengan memberi lubang awal

dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran

tangkai kikir. Perhatikan

Gambar 7.7Memasang Gagang
Kikir

Masukkan tangkai kikir pada lubang tersebut

dan beri pukulan ringan, dan terakhir

pukulkan gagang kikir pada landasan yang

keras.Memasang gagang kikir harus kuat

dan lurus terhadap tangkai/puting kikir. Untuk

melepas gagang kikir  gunakan ragum

dengan cara membuka ragum secukupnya

asal bilah kikir dapat masuk.
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6.2. Posisi kaki

Gambar 7.8Posisi Kaki
SaatMengikir

Selama kegiatan mengikir peserta harus

selalu berdiri disebelah kiri ragum dengan

posisi kaki sedemikian rupa dan tetap pada

tempatnya, jarak antara kaki kanan dan kiri

menyesuaikan dengan panjang kikir yang

sedang digunakan.Jika dilihat dari atas,

maka posisi telapak kaki kiri terhadap poros

ragum sebesar ± 30 dan kaki kanan sebesar

± 75.

Gerakan mengikir yang benar adalah gerakan kedua tangan yang diikuti

oleh ayunan badan supaya gerakan kedepan mendapatkan tekanan yang

memadai. Gerakan harus maksimal sepanjang kikir dan jumlah gerakan

kedepan (pemotongan) kurang lebih 40 – 50 gerakan per menit.

Gambar 7.9Gerakan Mengikir
6.3. Pemegangan Kikir

Secara normal tangan kanan memegang gagang kikir dengan mantap dan

memberikan tekanan pada ujung gagang kikir dengan bagian tengah

telapak tangan.Ibu jari terletak di atas dan jari-jari lainnya di bawah gagang.

Sedangkan tangan kiri diletakkan pada ujung kikir dengan cara meletakkan

telapak tangan dan ibu jari diatas ujung kikir, sedangkan jari-jari yang lain

merapat dilipat kebawah tanpa memegang ujung kikir.

Gambar 7.10Pemegangan Kikir
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6.4. Arah pengikiran

Pengikiran menyilang yaitu dilakukan dalam dua arah pengikiran, arah

pertama posisi kikir 45 terhadap benda kerja dan arah kedua posisi kikir

90 terhadap arah kikir yang pertama.Pengikiran memanjang jika arah

pengikiran sejajar dengan panjang benda kerja.Pengikiran melintang jika

arah pengikiran melintang terhadap panjang benda kerja.

Gambar 7.11Arah Pengikiran
6.5. Pemeriksaan Kerataan, Kesikuan, dan Kesejajaran

Gambar 7.12Pemeriksaan
Kerataan

Memeriksa kerataan permukaan benda

kerja dapat menggunakan mistar baja

atau mal kerataan dengan cara

merapatkan sisi mistar/mal pada

permukaan benda kerja dari berbagai

arah (digonal, membujur, dan

melintang). Indikator kerataan yaitu jika

diantara mistar/mal dan permukaan

benda kerja tidak ada celah cahaya yang

tampak.

Gambar 7.13Pemeriksaan
Kesikuan

Memeriksa kesikuan antara dua bidang

permukaan benda kerja yang saling

berpotongan 90 dapat menggunakan

siku-siku yaitu dengan cara merapatkan

siku-siku pada dua bidang permukaan

yang diperiksa. Indikator kisikuan jika

sepanjang sisi siku-siku rapat pada

permukaan benda kerja dan tanpa celah

cahaya.

Arah pemeriksaan
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Gambar 7.14Pemeriksaan
Kesejajaran

Memeriksa kesejajaran dua permukaan

bidang benda kerja yang saling

berseberangan dapat menggunakan

jangka sorong atau jangka bengkok,

yaitu dengan cara merapatkan kedua

rahang jangka sorong pada permukaan

yang diperiksa. Indikator kesejajarannya

jika kedua rahang jangka sorong rapat

pada permukaan benda kerja tanpa

celah cahaya.

6.6. Tinggi Bangku Kerja

Gambar 7.15Mengukur Tinggi Ragum

Tinggi bangku kerja (ragum)

dipilih yang sesuai dengan

tinggi badan

penggunanya.Syarat

ketinggian ragum yaitu jika

kita mengayunkan siku tangan

kita maka tidak sampai

menyentuh bagian atas dari

ragum.Jika ragum terlalu

tinggi maka perlu disiapkan

balok pijakan yang sesuai.

.

D. Aktifitas Pembelajaran
 Selama proses pembelajaran, Peserta hendaknya mengidentifikasi

dan mengamati bentuk dan jenis kikir, posisi kaki saat mengikir,

pemegangan kikirarah mengikir dan pemeriksaan kerataan,

kesikuan dan kesejajaran hasil pengikiran

 Amati lingkungan laboratorium anda, apakah jumlah fasilitas

peralatan yang digunakan dalam pengerjaan proses mengikir.
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E. Latihan/Tugas
 Sebutkan macam-macam kikir dan fungsinya!

 Gambarkan posisi kaki yang benar pada saat mengikir

 Bagaimanakah persyaratan tinggi ragum yang sesuai dengan

tinggi badanmu?

 Bagaimana memeriksa kerataan permukaan benda kerja?

 Bagaimanakah memeriksa kesikuan bendakerja?

F. Tes Formatif
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan teratur, ringkas dan jelas.

 Sebutkan 3 jenis kikir!

 Bagaimana posisi mengikir yang benar?

 Bagaimana cara memegang kikir yang benar?

 Bagaimana arah mengikir!

 Bagaimana cara memeriksa kerataan permukaan benda kerja?

G. Rangkuman
 Bentuk dan jenis kikir adalah kikir datar, kikir bujur sangkar, kikir

segitiga, kikir bulat dan kikir setengah bulat.

, , , ,

 Posisi kaki saat

mengikir

 Pemegangan kikir

 Arah kikir

Pemeriksaan kerataan permukaan benda kerja dapat menggunakan

mistar baja atau mal kerataan dengan cara merapatkan sisi

mistar/mal pada permukaan benda kerja dari berbagai arah (digonal,

membujur, dan melintang).
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H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
 Umpan Balik

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa ini:

No Indikator Ya Tidak Bukti

1. Mengetahui peralatan gambar

teknik dan fungsinya.

2 Mampu mengoperasikan peralatan

gambar teknik manual.

 Tindak Lanjut

 Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai

standar di lingkungan laboratorium kerja anda.

 Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini

sendiri atau berkelompok?

 sendiri

 berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang

lain dalam tabel di bawah.

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda)

 Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium

anda yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.
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I. Kunci Jawaban
 Pilih 3 dari bentuk dan jenis kikir kikir datar, kikir bujur sangkar,

kikir segitiga, kikir bulat dan kikir setengah bulat.

 Posisi kaki saat mengikir: :

 Pemegangan kikir adalah :

 Arah mengikir : , dan

 Pemeriksaan kerataan permukaan benda kerja dapat

menggunakan mistar baja atau mal kerataan dengan cara

merapatkan sisi mistar/mal pada permukaan benda kerja dari

berbagai arah (digonal, membujur, dan melintang).

.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 8: TEKNIK MENANDAI

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti menyelesaikan materi keselamatan kerja ini, peserta

diharapkan dapat :

 Mengidentifikasi peralatan penanda pada kerja bangku.

 Menggunakan peralatan penanda pada kerja bangku dengan

benar sesuai fungsinya dan aman.

 Memeriksa hasil kegiatan penandaan.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Peserta harus dapatmenjelaskan :

 Pengidentifikasian peralatan penanda pada kerja bangku.

 Penggunaan peralatan penanda pada kerja bangku dengan benar

sesuai fungsinya dan aman

 Pemeriksaan hasil kegiatan penandaan.

C. Uraian Materi
Teknik Menandai

7.1. Menggores

Menggores adalah kegiatan menandai permukaan benda kerja dengan

menggunakan penggores.Hasil penandaan berupa garis lurus atau lengkung

sebagai batas ukuran pengerjaan selanjutnya.Hasil penandaan juga berupa

perpotongan dua garis atau lebih, dimana titik perpotongan garis digunakan

sebagai titik batas atau titik pusat lingkaran atau lubang.

Pekerjaan menggores harus

dilakukan dengan benar, terutama

mengarahkan penggores yang

benar.Kesalahan mengarahkan

penggores dapat berakibat pada

ketidaklurusan hasil goresan dan
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Gambar 8.1 Arah Penggores ketidaktepatan ukuran yang

diinginkan.

Gambar 8.2 Arah Menggores

Mistar atau siku-siku ditekan pada

benda kerja dengan kuat (jangan

sampai bergeser ketika menggores)

dan penggores diposisikan sedemikian

rupa kemudian ketika menarik garis,

penggores dimiringkan kearah gerakan

penggoresan dan dilakukan hanya

sekali saja dengan mantap.

7.2. Menitik

Menitik adalah kegiatan memberi tanda pada permukaan benda kerja

menggunakan penitik.Hasil kegiatan ini adalah berupa titik cekung berbentuk

kerucut.

►

►

Gambar 8.3 Urutan Penitikan

Mengukur dan membuat perpotongan

garis ditempat yang akan dititik.

Kemudian memegang penitik miring

sedemikian rupa dan menempatkan

ujung penitik tepat pada perpotongan

garis, kemudian menegakkan penitik

dan memberi satu kali pukulan

ringan.Setelah memeriksa

ketepatannya maka hasil penitikan

dapat diperbesar dengan menitik

sekali lagi dengan pukulan yang lebih

keras.

Gambar 8.4 Sudut Ujung Penitik

Perlu diingat bahwa ujung penitik untuk

titik pusat pembuatan lubang (bor)

harus bersudut  90 dan ujung penitik

untuk titik-titik batas/garis pengerjaan

bersudut 60.

92

Gambar 8.1 Arah Penggores ketidaktepatan ukuran yang

diinginkan.

Gambar 8.2 Arah Menggores

Mistar atau siku-siku ditekan pada

benda kerja dengan kuat (jangan

sampai bergeser ketika menggores)

dan penggores diposisikan sedemikian

rupa kemudian ketika menarik garis,

penggores dimiringkan kearah gerakan

penggoresan dan dilakukan hanya

sekali saja dengan mantap.

7.2. Menitik

Menitik adalah kegiatan memberi tanda pada permukaan benda kerja

menggunakan penitik.Hasil kegiatan ini adalah berupa titik cekung berbentuk

kerucut.

►

►

Gambar 8.3 Urutan Penitikan

Mengukur dan membuat perpotongan

garis ditempat yang akan dititik.

Kemudian memegang penitik miring

sedemikian rupa dan menempatkan

ujung penitik tepat pada perpotongan

garis, kemudian menegakkan penitik

dan memberi satu kali pukulan

ringan.Setelah memeriksa

ketepatannya maka hasil penitikan

dapat diperbesar dengan menitik

sekali lagi dengan pukulan yang lebih

keras.

Gambar 8.4 Sudut Ujung Penitik

Perlu diingat bahwa ujung penitik untuk

titik pusat pembuatan lubang (bor)

harus bersudut  90 dan ujung penitik

untuk titik-titik batas/garis pengerjaan

bersudut 60.

92

Gambar 8.1 Arah Penggores ketidaktepatan ukuran yang

diinginkan.

Gambar 8.2 Arah Menggores

Mistar atau siku-siku ditekan pada

benda kerja dengan kuat (jangan

sampai bergeser ketika menggores)

dan penggores diposisikan sedemikian

rupa kemudian ketika menarik garis,

penggores dimiringkan kearah gerakan

penggoresan dan dilakukan hanya

sekali saja dengan mantap.

7.2. Menitik

Menitik adalah kegiatan memberi tanda pada permukaan benda kerja

menggunakan penitik.Hasil kegiatan ini adalah berupa titik cekung berbentuk

kerucut.

►

►

Gambar 8.3 Urutan Penitikan

Mengukur dan membuat perpotongan

garis ditempat yang akan dititik.

Kemudian memegang penitik miring

sedemikian rupa dan menempatkan

ujung penitik tepat pada perpotongan

garis, kemudian menegakkan penitik

dan memberi satu kali pukulan

ringan.Setelah memeriksa

ketepatannya maka hasil penitikan

dapat diperbesar dengan menitik

sekali lagi dengan pukulan yang lebih

keras.

Gambar 8.4 Sudut Ujung Penitik

Perlu diingat bahwa ujung penitik untuk

titik pusat pembuatan lubang (bor)

harus bersudut  90 dan ujung penitik

untuk titik-titik batas/garis pengerjaan

bersudut 60.



93

Gambar 8.5 Hasil Penitikan

Hasil penggerindaan harus runcing dan

benar-benar simetris, karena bentuk

ujung penitik yang tidak simetris juga

menghasilkan titik yang tidak simetris,

seperti halnya jika pada saat menitik

penitiknya tidak tegak lurus terhadap

benda kerja, hasil titikannya juga tidak

simetris.

Gambar 8.6 Cara Menggerinda
Penitik

Membentuk ujung penitik dilakukan

dengan cara menggerinda dan harus

dilakukan dengan seksama dan penuh

kehati-hatian dengan bersikap yang

benar dan mengenakan alat pelindung

diri yang sesuai. Untuk memperoleh

hasil yang baik, selama menggerinda

posisi ujung penitik harus mengarah

berlawanan dengan arah putaran

gerinda dan penitik sambil diputar

dengan ibu jari secara teratur.

D. Aktifitas Pembelajaran
 Selama proses pembelajaran, Peserta hendaknya mengidentifikasi

dan mengamati cara menggunakan peralatan dalam cara

mengores, cara menitik dan mengasah ujung penitik

 Amati lingkungan laboratorium anda, apakah jumlah fasilitas

peralatan Penanda.

E. Latihan/Tugas
Jelaskan :

 Pengidentifikasian peralatan penanda pada kerja bangku.

 Penggunaan peralatan penanda pada kerja bangku dengan benar

sesuai fungsinya dan aman

 Perawatan peralatan penanda dengan benar
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 Pemeriksaan hasil kegiatan penandaan.

F. Tes Formatif
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan teratur, ringkas dan jelas.

 Bagaimana cara menandai yang benar?

 Bagaimana cara menitik yang benar?

 Bagaimana menggerinda ujung menitik yang benar?

 Bagaimana cara merawat penitik yang benar?

G. Rangkuman
 Menggores adalah kegiatan menandai permukaan benda kerja

dengan menggunakan penggores.Hasil penandaan berupa garis

lurus atau lengkung sebagai batas ukuran pengerjaan selanjutnya.

 Menitik adalah kegiatan memberi tanda pada permukaan benda

kerja menggunakan penitik.Hasil kegiatan ini adalah berupa titik

cekung berbentuk kerucut dimana saat menitik penitiknya harus

tegak lurus terhadap benda kerja.

 Hasil penggerindaan harus runcing dan benar-benar simetris,

menggunakan gerinda.

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
 Umpan Balik

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa ini:

No Indikator Ya Tidak Bukti
1. Mengetahui peralatan gambar

teknik dan fungsinya.
2 Mampu mengoperasikan peralatan

gambar teknik manual.

 Tindak Lanjut

 Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai

standar di lingkungan laboratorium kerja anda.

 Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini

sendiri atau berkelompok?

 sendiri
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 berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang

lain dalam tabel di bawah.

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda)

 Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium

anda yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.

 Apakah judul rencana tindak lanjut anda?

 Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda

tersebut?

 Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut dengan kriteria SMART.

Spesifik
Dapat diukur
Dapat dicapai
Relevan
Rentang Waktu

I. Kunci Jawaban

 Cara menandai yang benar adalah : dan

 Cara menitik yang benar adalah ► ►

 Hasil menitik yang benar adalah  :

 Cara menggerida ujung penitik yang benar adalah :
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 9: TEKNIK
MENGGERGAJI

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti menyelesaikan materi keselamatan kerja ini, peserta

diharapkan dapat :

 Mengidentifikasi peralatan menggergaji dalam kerja bangku.

 Mempergunakan peralatan menggergaji dengan benar sesuai

dengan fungsinya

 Memasang daun gergaji di dalam sengkang gergaji dengan benar.

 Menggergaji pelat baja lunak, pada posisi benda kerja tegak dan

datar dengan ketelitian ± 1 mm.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Peserta harus dapatmenjelaskan :

 Pengidentifikasian peralatan menggergaji dalam kerja bangku.

 Penggunaan peralatan menggergaji dengan benar sesuai dengan

fungsinya

 Pemasangan daun gergaji di dalam sengkang gergaji dengan

benar.

 Penggergajian pelat baja lunak, pada posisi benda kerja tegak dan

datar dengan ketelitian ± 1 mm.

 Perawatan peralatan menggergaji dengan benar

 Pengontrolan ukuran dari benda kerja.

C. Uraian Materi
Teknik Menggergaji

8.1. Gergaji

Gergajitangan adalah perkakas tangan yang terdiri dari sengkang dan daun

gergaji.Sengkang gergaji ada yang tetap dan ada yang dapat diatur

panjang pendeknya menyesuaikan panjang daun gergaji yang
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digunakan.Sengkang gergaji berfungsi sebagai pemegang sekaligus

penegang daun gergaji saat digunakan.Daun gergaji berupa baja tipis

bergigi tajam pada salah satu atau kedua sisinya yang digunakan untuk

memotong/mengikisbenda kerja.Daun gergaji adalah sangat keras karena

terbuat dari baja perkakas yang pada umumnya dari baja kecepatan tinggi

(Hight Speed Steel/HSS).

Gambar 9.1 Gergaji Tangan

Daun gergaji khususnya gergaji untuk logam memiliki gigi-gigi yang lebih

lembut dari pada gergaji untuk kayu.Gigi-gigi daun gergaji untuk logam selalu

condong kesatu arah dan diberi penyimpangan ke kanan maupun kekiri untuk

menghasilkan lebar hasil potongan melebihi tebal daun gergaji untuk

menghindari terjepitnya daun gergaji pada celah hasil pemotongan.Ada tiga

model penyimpangan gigi gergaji dan setiap model penyimpangan memiliki

fungsinya masing-masing (lihat tabel 1.2).

Tabel 9.1 Penyimpangan Gigi Gergaji

Bingkai gergaji ada yang dibuat dari pipa baja, baja pejal, atau pelat baja

yang dibentuk.Bingkai geraji harus kuat dan tidak mudah bengkok, karena

harus mampu menegangkan daun gergaji saat digunakan.Bingkai gergaji
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dapat menyesuaikan dengan panjang daun gergaji melalui bingkai yang

dapat disetel atau melalui pilihan lubang-lubang yang ada pada baut

penegang.Pada baut penegang pada umumnya dipasang baut kupu-kupu

untuk mengencangkan daun gergaji.

Tabel 9.2 Jumlah gigi gergaji dan penggunaannya

Jumlah
Gigi/Inchi Penggunaan

14 – 18 Untuk bahan pejal yang besar/tebal dari St. 37,
Tembaga, Kuningan, dan Besi tuang

22 – 24 Untuk bahan yang keras, berbentuk dan tebal / baja
karbon

28 – 32 Untuk bahan yang keras, berbentuk tipis atau pelat (tebal
min. 2,4 mm)

Simpangan pada gigi gergaji dibuat supaya alur hasil pemotongan lebih

lebar sedikit dibanding tebal daun gergaji itu sendiri, dengan demikian pada

saat digunakan untuk memotong daun gergaji tidak terjepit benda kerja.

Celah bebas

Gambar 9.2 Simpangan Gigi Gergaji

8.2. Cara Mengergaji

 Jepitlah benda kerja sesuai perintah kerja atau instruksi

pengampu,

Gambar 9.3 Penjepitan benda kerja pada ragum
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penegang.Pada baut penegang pada umumnya dipasang baut kupu-kupu

untuk mengencangkan daun gergaji.

Tabel 9.2 Jumlah gigi gergaji dan penggunaannya

Jumlah
Gigi/Inchi Penggunaan

14 – 18 Untuk bahan pejal yang besar/tebal dari St. 37,
Tembaga, Kuningan, dan Besi tuang

22 – 24 Untuk bahan yang keras, berbentuk dan tebal / baja
karbon

28 – 32 Untuk bahan yang keras, berbentuk tipis atau pelat (tebal
min. 2,4 mm)

Simpangan pada gigi gergaji dibuat supaya alur hasil pemotongan lebih

lebar sedikit dibanding tebal daun gergaji itu sendiri, dengan demikian pada

saat digunakan untuk memotong daun gergaji tidak terjepit benda kerja.

Celah bebas
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 Gunakan gergaji secara maksimal sepanjang yang ada giginya

 Peganglah gagang dan ujung bingkai gergaji dengan mantap

 Menggergaji jangan tergesa-gesa, aturlah ritme menggergaji kira-

kira empat puluh gerakan dalam satu menit

 Garis batas pemotongan jangan terlalu jauh dengan rahang ragum

 Berikan tekanan pada gergaji hanya pada saat gerakan maju

Gerakan mundur Gerakan maju

(tanpa tekanan) (dengan tekanan)

Sudut kemiringan ± 10

Gambar 9.4 Penjepitan benda kerja pada ragum

 Hati-hatilah pada saat menggergaji, ketika benda kerja akan putus

perlambat gerakan menggergaji dan kurangi tekanan sampai

benda kerja terputus.

D. Aktifitas Pembelajaran
 Selama proses pembelajaran, Peserta hendaknya mengidentifikasi

dan mengamati cara menggunakan peralatan gergaji tangan

dengan benar.

 Amati lingkungan laboratorium anda, apakah jumlah fasilitas

peralatan gergaji tangan cukup?

E. Latihan/Tugas
Jelaskan :

 Pengidentifikasiangergaji tangan.
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 Penggunaan peralatan menggergaji dengan benar sesuai dengan

fungsinya

 Penjepitan benda kerja sebelum di gergaji.

F. Tes Formatif
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan teratur, ringkas dan jelas.

 Jelaskan fungsi sengkang gergaji tangan!

 Jelaskan fungsi gigi gergaji tangan!

 Jelaskan langkah-langkah menggergaji benda kerja dengan

gergaji tangan!

G. Rangkuman
 Sengkang gergaji berfungsi sebagai pemegang sekaligus

penegang daun gergaji saat digunakan. Daun gergaji berupa baja

tipis bergigi tajam pada salah satu atau kedua sisinya yang

digunakan untuk memotong/mengikis benda kerja. Sengkang

gergaji dapat menyesuaikan dengan panjang daun gergaji melalui

bingkai yang dapat disetel atau melalui pilihan lubang-lubang yang

ada pada baut penegang.

 Gigi-gigi daun gergaji untuk logam selalu condong kesatu arah dan

diberi penyimpangan ke kanan maupun kekiri untuk menghindari

terjepitnya daun gergaji pada celah hasil pemotongan.

 Menjepit benda kerja pada ragum :

 Arah gerakan menggergaji :
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H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
 Umpan Balik

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa ini:

No Indikator Ya Tidak Bukti
1. Mengetahui peralatan gambar

teknik dan fungsinya.
2 Mampu mengoperasikan peralatan

gambar teknik manual.

 Tindak Lanjut

 Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai

standar di lingkungan laboratorium kerja anda.

 Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini

sendiri atau berkelompok?

 sendiri

 berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang

lain dalam tabel di bawah.

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda)

 Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium

anda yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.

 Apakah judul rencana tindak lanjut anda?

 Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda

tersebut?

 Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut dengan kriteria SMART.

Spesifik
Dapat diukur
Dapat dicapai
Relevan
Rentang Waktu
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I. Kunci Jawaban
 Sengkang gergaji ada yang tetap dan ada yang dapat diatur

panjang pendeknya menyesuaikan panjang daun gergaji yang

digunakan.Sengkang gergaji berfungsi sebagai pemegang

sekaligus penegang daun gergaji saat digunakan.

 Daun gergaji berupa baja tipis bergigi tajam pada salah satu atau

kedua sisinya yang digunakan untuk memotong/mengikis!

 Jepitlah benda kerja sesuai perintah kerja atau instruksi

pengampu,

Gunakan gergaji secara maksimal sepanjang yang ada giginya

Peganglah gagang dan ujung bingkai gergaji dengan mantap

Menggergaji jangan tergesa-gesa, aturlah ritme menggergaji kira-kira

empat puluh gerakan dalam satu menit

Garis batas pemotongan jangan terlalu jauh dengan rahang ragum

Berikan tekanan pada gergaji hanya pada saat gerakan maju

Gerakan mundur Gerakan maju

(tanpa tekanan) (dengan tekanan)

.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 10: TEKNIK
MENGEBOR

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti menyelesaikan materi keselamatan kerja ini, peserta

diharapkan dapat;

 Mengidentifikasi kecepatan mesin bor dengan benar.

 Memproses mengasah mata bor dengan benar

 Memasang dan penyetelan mata bor pada mesin bor dengan

benar.

 Menyiapkan dan pelaksanaan mengebor dengan benar

 Memersing tepi lubang yang telah di bor.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Peserta harus dapat menjelaskan :

 Pengidentifikasian kecepatan mesin bor dengan benar.

 Proses mengasah mata bor dengan benar

 Pemasangan dan penyetelan mata bor pada mesin bor dengan

benar.

 Penyiapan dan pelaksanaan mengebor dengan benar

 Persingan tepi lubang yang telah di bor.

C. Uraian Materi
Teknik Mengebor

9.1. Mengebor

Teknik pengeboran dimaksudkan sebagai proses pembuatan lubang bulat

silindris dengan menggunakan mata bor (twist drill) . Proses pembuatan

lubang bisa terjadi lebih dari satu kali terutama jika lubang yang dibuat

berukuran besar, yaitu yang pertama proses pengeboran (drilling)  kemudian

dilanjutkan dengan proses pengeboran lanjutan (boring) untuk meluaskan/

memperbesar lubang.
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Kecepatan putar atau jumlah putaran bor setiap satuan waktu (menit) dan

biasanya dicantumkan pada mesin bor berupa tabel kecepatan putaran

dalam rotasi per menit (rpm).Kecepatan putaran yang perlu diketahui lebih

dulu yaitu mengenai kecepatan potong dari masing-masing bahan yang

dikerjakan, yang sudah ditabelkan dalam beberapa buku teknik pemesinan.

Tabel 10.1 Kecepatan potong pengeboran

NAMA BAHAN
KECEPATAN POTONG

(Meter/menit)

Aluminium dan paduan 61.00 – 91.50

Baja karbon tinggi – baja karbon rendah 15.25 – 33.55

Besi tuang keras – lunak 21.35 – 45.75

Kuningan, Bronz 61.00 – 91.50

Stainless Steel 09.15 – 24.40

Tembaga 61.00 – 91.50
Sumber: Proses Gurdi (Drilling) dari http://share.pdfonline.com/

Untuk menentukan berapa kecepatan putaran bor dapat dihitung dengan :

.
.1000

d

V
n  ( rpm )

dimana: v (kecepatan potong) dalam m/men. dan d (diameter bor) dalam mm

9.2. Mengasah Mata Bor

Untuk mendapatkan hasil pengeboran yang baik, mata bor perlu diperiksa

dulu dan dipersiapkan sebaik mungkin.

Gambar 10.1 Geometri Mata Bor

Sudut-sudut yang penting pada

geometri mata bor adalah: sudut bibir

potong, sudut bebas bibir, dan sudut

puncak pahat. Kondisi geometri

tersebut diperoleh dengan cara

mengasah atau menggerinda mata bor.
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Gambar 10.2 Penggerindaan
Mata Bor

Penggerinda harus mengambil posisi

yang benar yaitu berdiri agak

menyamping dan harus merasa

nyaman ketika di depan roda gerinda

untuk mempertajam bor.

Gambar 10.3 Geometri Mata Bor

Gerinda sudut bibir potong,

berkonsentrasi pada penggerindaan

sudut bebas bibir, yang kemudian akan

menentukan panjang bibir. Sudut bibir

yang umumdigunakan adalah 118°

(59°x2) harus simetris, termasuk

panjang bibir dan sudut bebas bibir.

Gambar 10.4 Pemeriksaan Mata
Bor

Mal ukur bor atau busur

derajatdigunakan untuk memeriksa

sudut bibir dan panjang

bibir. Pemeriksaan hasil penggerindaan

mata bor mutlak diperlukan untuk

memastikan geometri mata bor sudah

simetris dan benar. Kesalahan

penggerindaan dapat menimbulkan

masalah ketika mata bor digunakan.

9.3. Mengatur Kecepatan Bor

Setelah mendapatkan kecepatan putaran bor yang sesuai dengan bahan

yang akan di bor, maka kecepatan putar yang dimaksud dapat diperoleh

dengan cara menyetelnya melalui pengubahan posisi belt transmisi yang

menghubungkan puli penggerak dan puli spindel.
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Gambar 10.5 Transmisi bor lima tingkat

9.4. Menyiapkan Benda Kerja

Setelah benda kerja ditandai (dititik) pada pusat-pusat lubang yang akan

dibor, maka benda kerja harus dijepit sedemikian rupa diatas meja bor

dengan alat penjepit yang sesuai. Penjepitan harus dilaksanakan dengan

seksama, kuat dan permukaan yang akan dibor harus benar-benar datar

(rata air) untuk menghindari penyimpangan pengeboran.

Gambar 10.6 Macam-macam Klem

Untuk memasang mata bor pada pencekam, rahang pencekam harus dibuka

sesuai dengan diameter mata bor yang akan digunakan, kemudian pangkal

mata bor dimasukkan kerahang pencekam sedalam panjang tangkai mata

bor, kemudian rahang dikencangkan menggunakan kunci cak yang sesuai

(jangan menggunakan palu!).

Tabel putaran

Pengunci
posisi motor

Belt

Puli penggerak

Puli spindel Motor
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Gambar 10.7 Memasang Mata Bor

9.5. Mengebor Benda Kerja

Selama proses pengeboran harus selalu menggunakan media pendingin

berupa air yang dicampur dengan oli pemotongan (cutting oil).

Gambar 10.8 Mengebor Tanpa dan Dengan Media Pendingin

9.6. Persing

Pasca pekerjaan pengeboran seringkali dilanjutkan dengan pekerjaan

memersing (countersink) untuk sekedar memingul sisi lubang maupun untuk

membenamkan kepala sekrup/baut tirus, dan pekerjaan mengkonterbor

(counterbore) untuk membenamkan kepala baut/ sekrup silindris.

Gambar 10.9 Proses Mengkontersing
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D. Aktifitas Pembelajaran
 Selama proses pembelajaran, Peserta hendaknya mengidentifikasi

dan mengamati cara menggunakan peralatan dalam

Pengidentifikasian kecepatan mesin bor, Proses mengasah mata

bor,Pemasangan dan penyetelan mata bor pada mesin bor,

Penyiapan dan pelaksanaan mengebor dan Persingan tepi lubang

yang telah di bor.

 Amati lingkungan laboratorium anda, apakah jumlah fasilitas

peralatan yang digunakan dalam proses pengeboran.

E. Latihan/Tugas
Jelaskan :

 Pengidentifikasian kecepatan mesin bor?

 Pemasangan dan penyetelan mata bor pada mesin bor?

 Penyiapan dan pelaksanaan mengebor?

 Persingan tepi lubang yang telah di bor?

F. Tes Formatif
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan teratur, ringkas dan jelas.

 Apa persiapan proses mengebor?

 Apa guna pekerjaan persing setelah proses bor?

G. Rangkuman
 Teknik pengeboran dimaksudkan sebagai proses pembuatan

lubang bulat silindris dengan menggunakan mata bor (twist drill)

 Setelah mendapatkan kecepatan putaran bor yang sesuai dengan

bahan yang akan di bor, maka kecepatan putar yang dimaksud

dapat diperoleh dengan cara menyetelnya melalui pengubahan

posisi belt transmisi yang menghubungkan puli penggerak dan puli

spindel.

 Setelah benda kerja ditandai (dititik) pada pusat-pusat lubang yang

akan dibor, maka benda kerja harus dijepit sedemikian rupa diatas

meja bor dengan alat penjepit yang sesuai. Penjepitan harus
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dilaksanakan dengan seksama, kuat dan permukaan yang akan

dibor harus benar-benar datar (rata air) untuk menghindari

penyimpangan pengeboran.

 Selama proses pengeboran harus selalu menggunakan media

pendingin berupa air yang dicampur dengan oli pemotongan

(cutting oil).

 Pasca pekerjaan pengeboran seringkali dilanjutkan dengan

pekerjaan memersing (countersink) untuk sekedar memingul sisi

lubang maupun untuk membenamkan kepala sekrup/baut tirus,

dan pekerjaan mengkonterbor (counterbore) untuk membenamkan

kepala baut/ sekrup silindris.

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
 Umpan Balik

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa ini:

No Indikator Ya Tidak Bukti
1. Mengetahui peralatan gambar

teknik dan fungsinya.
2 Mampu mengoperasikan peralatan

gambar teknik manual.

 Tindak Lanjut

 Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai

standar di lingkungan laboratorium kerja anda.

 Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini

sendiri atau berkelompok?

 sendiri

 berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang

lain dalam tabel di bawah.

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda)

 Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium

anda yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.

 Apakah judul rencana tindak lanjut anda?



112

 Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda

tersebut?

 Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut dengan kriteria SMART.

Spesifik
Dapat diukur
Dapat dicapai
Relevan
Rentang Waktu

I. Kunci Jawaban
 Setelah benda kerja ditandai (dititik) pada pusat-pusat lubang yang

akan dibor, maka benda kerja harus dijepit sedemikian rupa diatas

meja bor dengan alat penjepit yang sesuai. Penjepitan harus

dilaksanakan dengan seksama, kuat dan permukaan yang akan

dibor harus benar-benar datar (rata air) untuk menghindari

penyimpangan pengeboran.

 Pekerjaan memersing (countersink) untuk sekedar memingul sisi

lubang maupun untuk membenamkan kepala sekrup/baut tirus.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 11: TEKNIK
MENGULIR DAN MENGELING

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti menyelesaikan materi ini, peserta diharapkan dapat :

 Mengidentifikasi peralatan teknik mengulir dan mengeling.

 Membuat ulir dalam / mengetap

 Mengeling sambungan dengan bilah tunggal.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Peserta harus dapat menjelaskan :

 Pengidentifikasian peralatan teknik mengulir dan mengeling.

 Pembuatan ulir dalam / mengetap

 Pengelingan sambungan dengan bilah tunggal.

C. Uraian Materi
Teknik Mengulir dan Mengeling

Dalam pekerjaan sambung-menyambung dapat dilakukan dengan berbagai

cara, antara lain menyambung dengan ulir (baut/mur) dan keling.

10.1. Mengulir

Ulir dapat berfungsi jika dibuat berpasangan. Oleh karena itu dikenal adanya

ulir luar (baut) dan ulir dalam (mur).

Gambar 11.1 Pemotong Ulir
Luar (snei)

Ulir luar dapat dibuat dengan alat yang

disebut Snei. Pemotong ulir ini di

sekelilingnya dilengkapi dengan lubang-

lubang penyetel yang berbentuk kerucut

untuk mengatur pemotong ulir dalam

tangkai alat pemotong ulir.
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Gambar 11.2 Tangkai Snei

Tangkai snei digunakan untuk memegang

snei dan memutarnya.Tangkai itu

dilengkapi dengan empat/lima baut yang

runcing ujungnya.Baut penahan (di

tangkai yang besar dua baut) membantu

penempatan snei pada tangkainya.

Gambar 11.3 Mengulir dengan
Snei

Diameter luar batang yang akan diulir

harus 0,1 – 0,2 mm lebih kecil dari pada

diameter nominal ulir.Ujung batang harus

dipersing.

Gambar 11.4 Persiapan
Lubang Ulir Dalam

Ulir dalam dapat dibuat dengan alat yang

disebut Tap. Diameter d1 harus agak kecil

dibandingankan dengan diameter dalam

ulir.Sebelum memulai pemotongan

pertama, dimulai dengan pemotongan

secara ringan dengan mengeraskan baut

pusat.

Gambar 11.5 Pemegang Tap

Pemegang tap harus mempunyai ukuran

yang sesuai dengan ukuran bagian

tangkai tap sehingga untuk penjepitan

pada bagian segi empat tangkai tap dapat

dengan baik dan kuat. Pada badan

pemegang tap tertera kapasitasnya

misalnya M1 – M6, M3 – M10, dst.

10.2. Mengeling

Sambungan atau ikatan berulir (menggunakan baut dan mur) bisa disebut

sebagai sambungan tidak tetap (non permanent), dan lainnya adalah

sambungan tetap (permanent) yang dikerjakan dengan proses pengelasan

dan sambungan setengah tetap (semi permanent) dikerjakan dengan

pengelingan (riveting).
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Proses pengelingan diantaranya perapat keling, pembentuk kepala keling,

landasan dan palu konde.

Gambar 11.6 Alat Keling Gambar 11.7 Sambungan Keling

10.2.1. Alat-alat pengelingan

Alat-alat pengelingan terdiri dari :

Gambar 11.8 Landasan Keling

Landasan cekung untuk keling

setengah bulat dan landasan rata

untuk keling tirus yang dijepit pada

ragum.

Gambar 11.9 Perapat Keling

Perapat keling untuk merapatkan

bahan dan kedudukan keling pada

bahan yang disambung.

Gambar 11.10 Pembentuk Kepala
Keling

Perapat keling untuk merapatkan

bahan dan kedudukan keling pada

bahan yang disambung.

10.2.2. Proses pengelingan.

Paku-keling baja yang berdiameter sampai kira-kira 6 mm dapat dikerjakan

dengan tangan.Cara itu disebut dengan pengelingan dingin.

Proses pengelingan dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Gambar 11.11 Persiapan
Pengelingan

Benda kerja disiapkan, yaitu bilah-bilah

yang akan disambung sudah dilubangi dan

paku keling sudah dipotong sesuai dengan

panjang yang dibutuhkan, maka paku

keling dimasukkan ke lubang bilah-bilah

yang disambung dan dirapatkan

menggunakan perpat paku keling.

Kepala penutup

Batang Kepala dasar

Perapat
keling

landasan

115

Proses pengelingan diantaranya perapat keling, pembentuk kepala keling,

landasan dan palu konde.

Gambar 11.6 Alat Keling Gambar 11.7 Sambungan Keling

10.2.1. Alat-alat pengelingan

Alat-alat pengelingan terdiri dari :

Gambar 11.8 Landasan Keling

Landasan cekung untuk keling

setengah bulat dan landasan rata

untuk keling tirus yang dijepit pada

ragum.

Gambar 11.9 Perapat Keling

Perapat keling untuk merapatkan

bahan dan kedudukan keling pada

bahan yang disambung.

Gambar 11.10 Pembentuk Kepala
Keling

Perapat keling untuk merapatkan

bahan dan kedudukan keling pada

bahan yang disambung.

10.2.2. Proses pengelingan.

Paku-keling baja yang berdiameter sampai kira-kira 6 mm dapat dikerjakan

dengan tangan.Cara itu disebut dengan pengelingan dingin.

Proses pengelingan dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Gambar 11.11 Persiapan
Pengelingan

Benda kerja disiapkan, yaitu bilah-bilah

yang akan disambung sudah dilubangi dan

paku keling sudah dipotong sesuai dengan

panjang yang dibutuhkan, maka paku

keling dimasukkan ke lubang bilah-bilah

yang disambung dan dirapatkan

menggunakan perpat paku keling.

Kepala penutup

Batang Kepala dasar

Perapat
keling

landasan

115
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Gambar 11.12
Pengembangan Batang Keling

Pembentukan kepala penutup keling

diawali dengan pukulan dari arah tegak dan

lurus sumbu keling sampai batang keling

mengembang dan menutup rapat lubang

bilah. Pada tahap ini paku keling tidak

boleh bengkok sama sekali.

Gambar 11.13 Pembentukan
Kepala Penutup

Selanjutnya melaksanakan pembentukan

kepala penutup dengan cara melakukan

pukulan melingkar pada sekeliling

penampang batang keling dengan cara

memiringkan palu atau lebih baik

menggunakan palu konde

Gambar 11.14 Penyelesaian
Akhir Kepala Penutup

Akhir pembentukan kepala penutup

dikerjakan dengan alat pembentuk kepala

keling, supaya bentuk kepala keling

menjadi baik dan simetris.

Dengan memukul sambil memutar alat ini,

maka hasil bentuk akhir kepala

penutupakan lebih baik.

D. Aktifitas Pembelajaran
 Selama proses pembelajaran, Peserta hendaknya mengidentifikasi

dan mengamati cara menggunakan peralatan peralatan mengulir

dan mengeling, pembuatan ulir dalam / mengetap dan

Pengelingan sambungan bilah tunggal.

 Amati lingkungan laboratorium anda, apakah jumlah fasilitas

peralatan yang digunakan dalam proses penguliran dan

pengelingan.
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E. Latihan/Tugas
Jelaskan :

 Penggunaan peralatan teknik mengulir dan keling dengan benar

 Pembuatan ulir dalam / mengetap

 Pengelingan sambungan 2 bilah logam.

F. Tes Formatif
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan teratur, ringkas dan jelas.

 Proses apa yang dapat dipakai dalam proses penyambungan dua

bilah logam?

 Proses penguliran apa yang dipakai untuk membuat baut dan

mur?

 Apa alat nama alat untuk membuat ulir dalam dan ulir luar?

 Bagaimana proses pengelingan dua bilah logam?

G. Rangkuman
 Dalam pekerjaan sambung-menyambung dapat dilakukan

penyambungan dengan ulir (baut/mur) dan keling.

 Dalam pekerjaan sambung-menyambung bahan logam, dapat

dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menyambung dengan

ulir (baut/mur) dan keling.

 Ulir dapat berfungsi jika dibuat berpasangan. Oleh karena itu

dikenal adanya ulir luar (baut) dan ulir dalam (mur).

 Ulir luar dapat dibuat dengan alat yang disebut Snei dan ulir dalam

dapat dibuat dengan alat yang disebut Tap.

 Langkah-langkah pengelingan adalah menyiapkanbilah-bilah yang

akan disambung yang sudah dilubangi dan paku keling sudah

dipotong sesuai dengan panjang yang dibutuhkan, lalu paku keling

dimasukkan ke lubang bilah-bilah yang disambung dan dirapatkan

menggunakan peralatan paku keling
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H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
 Umpan Balik

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa ini:

No Indikator Ya Tidak Bukti
1. Mengetahui peralatan gambar

teknik dan fungsinya.
2 Mampu mengoperasikan peralatan

gambar teknik manual.

 Tindak Lanjut

 Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai

standar di lingkungan laboratorium kerja anda.

 Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini

sendiri atau berkelompok?

 sendiri

 berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang

lain dalam tabel di bawah.

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda)

 Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium

anda yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.

 Apakah judul rencana tindak lanjut anda?

 Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda

tersebut?

 Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut dengan kriteria SMART.

Spesifik
Dapat diukur
Dapat dicapai
Relevan
Rentang Waktu
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I. Kunci Jawaban
 Dalam pekerjaan sambung-menyambung bahan logam, dapat

dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menyambung dengan

ulir (baut/mur) dan keling.

 Ulir dapat berfungsi jika dibuat berpasangan. Oleh karena itu

dikenal adanya ulir luar (baut) dan ulir dalam (mur).

 Ulir luar dapat dibuat dengan alat yang disebut Snei dan ulir dalam

dapat dibuat dengan alat yang disebut Tap.

 Siapkanbilah-bilah yang akan disambung yang sudah dilubangi

dan paku keling sudah dipotong sesuai dengan panjang yang

dibutuhkan, maka paku keling dimasukkan ke lubang bilah-bilah

yang disambung dan dirapatkan menggunakan paku keeling.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 12: SIMBOL-SIMBOL
GAMBAR LISTRIK

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti menyelesaikan materi ini, peserta diharapkan dapat

memahami :

 Macam-macams symbol penghubung, resistor, kapasitor dan

induktor

 Macam-macam simbol sakelar dan relay

 Macam-macam simbol sumber tegangan

 Macam-macam simbol alat ukur

 Macam-macam simbol lampu dan antena

 Macam-macam simbol transistor dan diode dan gerbang logika

 Macam-macam simbol lain

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Peserta dapat mengidentifikasi dan menjelaskan :

 Macam-macams symbol penghubung, resistor, kapasitor dan

induktor

 Macam-macam simbol sakelar dan relay

 Macam-macam simbol sumber tegangan

 Macam-macam simbol alat ukur

 Macam-macam simbol lampu dan antena

 Macam-macam simbol transistor dan diode dan gerbang logika

 Macam-macam simbol lain

C. Uraian Materi
Memahami Macam-macam Simbol

Gambar skematik rangkaian adalah peta untuk mendisain, membuat dan

mencari kesalahan rangkaian.Pemahaman bagaimana untuk membaca

dan mengikuti alur skematik adalah keterampilan sangat penting.
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11.1. Macam-macam Simbol Penghubung

Penghubung antara kaki-kaki masing-masing komponen listrik

menggunakan sebuah garis seperti ditunjukkan pada table dibawah ini:

Tabel 12.1 Simbol Penghubung

Simbol Nama Komponen Arti

Electrical Wire Penghubung arus listrik

Connected Wires Percabangan penghubung

Not Connected Wires Penghubung yang tidak tersambung

11.2. Macam-macam Simbol Resistor

Resistor adalah komponen listrik untuk menahan arus listrik nilai

tegangan terhadap resistansi berbanding dengan arus yang mengalir,

berdasarkan hukum Ohm.

Tabel 12.2 Simbol Resistor

Simbol Nama Komponen Arti

Resistor (IEEE)

Resistor.

Resistor (IEC)

Potentiometer (IEEE)

Adjustable resistor - 3 terminal.

Potentiometer (IEC)

Variable Resistor /
Rheostat(IEEE)

Adjustable resistor - 2 terminal.
Variable Resistor /
Rheostat(IEC)

Trimmer Resistor Resistor trimer
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Thermistor Thermal resistor – resistansi
berubahbila temperatur berubah

Photoresistor / Light
dependent resistor (LDR)

Photoresistor - resistansi
berubahbilacahayaberubah

11.3. Macam-macam Simbol Kapasitor

Kapasitor atau sering disebut sebagai kondensator adalah suatu alat

yang dapat menyimpanenergi di dalam medan listrik, dengan cara

mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik.

Kondensator memiliki satuan yang disebut Farad.

Tabel 12.3 Simbol Kapasitor

Simbol Nama Komponen Arti

Capacitor
Kapasitor yang digunakan untuk

menyimpan muatan listrik. Itu bekerja

sebagai rangkaian hubung pendek

bila dialiri arus AC dan terbuka bila

dialiri arus DC.
Capacitor

Polarized Capacitor

Kapasitor electrolit

Polarized Capacitor

Variable Capacitor Kapasitansiyang bias diatur

11.4. Macam-macam Simbol Induktor

Induktor atau reaktor adalah sebuah komponen listrik pasif yang dapat

menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik

yang melintasinya. Kemampuan induktor untuk menyimpan energi

magnet ditentukan oleh induktansinya, dalam satuan Henry.
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Tabel 12.4 Simbol Induktor

Simbol Nama Komponen Arti

Inductor
Coil / solenoid yang menghasilkan

medan magnet

Iron Core Inductor Inti besi

Variable Inductor

11.5. Macam-macam Simbol Sakelar dan Relay

Saklar adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyambung

atau pemutus aliran listrik.Relai adalah suatu peranti yang menggunakan

elektromagnet untuk mengoperasikan seperangkat kontak sakelar.

Tabel 12.5 Simbol Sakelar dan Relay

Simbol Nama Komponen Arti

SPST Toggle Switch Memutus arus ketika terbuka

SPDT Toggle Switch Pilihan antara dua hubungan

Pushbutton Switch (N.O) Tombol - normally open

Pushbutton Switch (N.C) Tombol - normally closed

DIP Switch
DIP switch digunakan untuk

konfigurasi pada PCB

SPST Relay
Relay hubungan terbuka atau
tertutupoleh electromagnet

SPDT Relay
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Jumper Hubungan tertutup olehpin jumper.

Solder Bridge Solder untuk menutup hubungan

11.6. Macam-macam Simbol Sumber Tegangan

Pencatu Daya (power supply) adalah sebuah piranti listrik yang berguna

sebagai sumber daya untuk piranti lain, terutama daya listrik.

Tabel 12.6 Simbol Sumber Tegangan

Simbol Nama Komponen Arti

Voltage Source Pembangkit tegangan

Current Source Pembangkit arus

AC Voltage Source Pembangkit tegangan AC

Generator
Tegangan lidtrik yang dibangkitkan

oleh putaran mekanis dari generator

Battery Cell

Pembangkit tegangan konstan

Battery

Controlled Voltage

Source

Membangkitkan tegangan sebagai

fungsi dari tegangan atau arus dari

elemen rangkaian lain

Controlled Current

Source

Membangkitkan arus sebagai fungsi

dari tegangan atau arus dari elemen

rangkaian lain
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11.7. Macam-macam Simbol Alat Ukur

Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau

kejadian tersebut.Alat ukur listrik adalah untuk mengukur kejadian listrik.

Tabel 12.7 Simbol Alat Ukur

Simbol Nama Komponen Arti

Voltmeter
Pengukur tegangan, terhubung

paralel.

Ammeter Pengukur arus, terhubung seri.

Ohmmeter Pengukur resistansi

Wattmeter Pengukur daya

11.8. Macam-macam Simbol Lampu

Lampu adalah sebuah peranti yang memproduksi cahaya.Lampu pijar

terdiri dari berbagai macam bentuk dan tersedia untuk tegangan (voltase)

kerja dari mulai 1,25 volt hingga 300 volt.

Tabel 12.8 Simbol Lampu

Simbol Nama Komponen Arti

Lamp / light bulb

Menghasilkan cahaya bila dialiri arus

listrik
Lamp / light bulb

Lamp / light bulb

11.9. Macam-macam Simbol Antena

Sebuah antena adalah bagian vital dari suatu pemancar atau penerima

yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal radio ke udara.
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Tabel 12.9 Simbol Antena

Simbol Nama Komponen Arti

Antenna / aerial
Memancarkan dan menerima

gelombang radio
Antenna / aerial

Dipole Antenna Antena sederhana dua kawat

11.10. Macam-macam Simbol Transistor

Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat,

sebagai sirkuit pemutus dan penyambung (switching), stabilisasi

tegangan, modulasi sinyal atau sebagai fungsi lainnya.Transistor dapat

berfungsi semacam kran listrik, dimana berdasarkan arus inputnya (BJT)

atau tegangan inputnya (FET), memungkinkan pengaliran listrik yang

sangat akurat.

Tabel 12.10 Simbol Transistor

Simbol Nama Komponen Arti

NPN Bipolar Transistor
Melalukan arus listrik bila potensial

tinggi pada basis

PNP Bipolar Transistor
Melalukan arus listrik bila potensial

rendah pada basis

Darlington Transistor

Dibuat dari 2 transistor bipolar.

Mempunyai penguatan total dari

masing-masing penguatan.

JFET-N Transistor Transistor efek medan kanal N

JFET-P Transistor Transistor efek medan kanal P

NMOS Transistor Transistor MOSFET kanal N
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PMOS Transistor Transistor MOSFET kanal P

11.11. Macam-macam Simbol Dioda

Diode adalah komponen aktif bersifat semikonduktor, yang

memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah (kondisi panjar maju)

dan menghambat arus dari arah sebaliknya (kondisi panjar mundur).

Tabel 12.11 Simbol Dioda

Simbol Nama Komponen Arti

Diode
Dioda melalukan arus listrik hanya

dalam satu arah(kiri-kanan)

Zener Diode

Melalukan arus listrik dalam satu

arah, tetapi juga dapat mengalir pada

arah sebaliknya apabila tegangan

diatas tegangan breakdown

Schottky Diode
Dioda Schottky adalah sebuah diode

dengan drop tegangan rendah

Varactor / Varicap Diode diode kapasitansi yang berubah-ubah

Light Emitting Diode

(LED)

LED menghasilkan cahaya bila dilalui

arus listrik

Photodiode
Photodiode akan melalukan arus

listrik bila terkena cahaya

11.12. Macam-macam Simbol Gerbang Logika

Gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam

elektronika dan matematika Boolean yang mengubah satu atau

beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik.
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Tabel 12.12 Simbol Gerbang Logika

Imbol Nama Komponen Arti

NOT Gate (Inverter) Output 1 bila input 0

AND Gate Output 1 bila kedua input 1.

NAND Gate
Output 0 bila kedua input 1. (NOT +

AND)

OR Gate Output 1 bila salah satu input 1.

NOR Gate
Output 0 bila salah satu input 1. (NOT

+ OR)

XOR Gate
Output 1 bila input berbeda.

(Exclusive OR)

D Flip-Flop Menyimpan satu bit data

Multiplexer / Mux 2 to 1
Menghubungkan output ke input yang

dipilih

Demultiplexer / Demux 1

to 4

Menghubungkan output yang dipilih

ke input

11.13. Macam-macam Simbol Lain

Tabel 12.13 Simbol Lain

Simbol Nama Komponen Arti

Motor Motor listrik

Transformer
Pengubah tegangan AC dari tinggi ke

rendah atau rendah ke tinggi

Electric bell Berbunyi bila dialiri arus listrik
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Buzzer Menghasilkan suara bel

Fuse Fuse terputus bila arus yang mengalir

melewati batas putus. Digunakan

untuk melindungi rangkaian dari arus

tinggiFuse

Bus

Terdiri dari beberapa jalur

penghubung. Biasanya untuk data /

alamat

Bus

Bus

Optocoupler / Opto-

isolator

Optocoupler mengisolasi hubungan

ke rangkaian lainnya

Loudspeaker
Mengkonversi sinyal listrik menjadi

gelombang suara

Microphone
Mengkonversi gelombang suara

menjadi sinyal listrik

Operational Amplifier Penguat sinyal input

Schmitt Trigger
Beropersi dengan hyterisis untuk

mengurangi noise

Analog-to-digital

converter (ADC)

Mengkonversi sinyal analog menjadi

bilangan digital

Digital-to-Analog

converter (DAC)

Mengkonversi bilangan digital

menjadi sinyal analog

Crystal Oscillator
Digunakan untuk membangkitkan

sinyal clock frekuensi yang tepat
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Buzzer Menghasilkan suara bel

Fuse Fuse terputus bila arus yang mengalir

melewati batas putus. Digunakan

untuk melindungi rangkaian dari arus

tinggiFuse

Bus

Terdiri dari beberapa jalur

penghubung. Biasanya untuk data /

alamat

Bus

Bus

Optocoupler / Opto-

isolator

Optocoupler mengisolasi hubungan

ke rangkaian lainnya

Loudspeaker
Mengkonversi sinyal listrik menjadi

gelombang suara

Microphone
Mengkonversi gelombang suara

menjadi sinyal listrik

Operational Amplifier Penguat sinyal input

Schmitt Trigger
Beropersi dengan hyterisis untuk

mengurangi noise

Analog-to-digital

converter (ADC)

Mengkonversi sinyal analog menjadi

bilangan digital

Digital-to-Analog

converter (DAC)

Mengkonversi bilangan digital

menjadi sinyal analog

Crystal Oscillator
Digunakan untuk membangkitkan

sinyal clock frekuensi yang tepat
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Digunakan untuk membangkitkan

sinyal clock frekuensi yang tepat
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D. Aktifitas Pembelajaran
 Selama proses pembelajaran, Peserta hendaknya mengidentifikasi

dan mengamati cara menggunakan Macam-macams simbol

penghubung, resistor, kapasitor, inductor, sakelar, relay, sumber

tegangan, alat ukur, lampu, antenna, transistor, diode dan

gerbang logika.

 Amati lingkungan laboratorium anda, apakah jumlah fasilitas

macam-macam simbol listrik dan elektronika?

E. Latihan/Tugas
Jelaskan :

 Macam-macams symbol penghubung, resistor, kapasitor dan

induktor

 Macam-macam simbol sakelar dan relay

 Macam-macam simbol sumber tegangan

 Macam-macam simbol alat ukur

 Macam-macam simbol lampu dan antena

 Macam-macam simbol transistor dan diode dan gerbang logika

F. Tes Formatif
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan teratur, ringkas dan jelas.

 Buatlah masing-masing 2 simbol untuk resistor, kapasitor dan

inductor.

 Buatlah masing-masing 2 simbol untuk pencatu daya, sakelar dan

lampu.

 Buatlah masing-masing 3 simbol untuk diode dan transistor.

 Buatlah masing-masing 3 simbol gerbang logika.

G. Rangkuman
 Resistor adalah komponen listrik untuk menahan arus listrik nilai

tegangan terhadap resistansi berbanding dengan arus yang

mengalir, berdasarkan hukum Ohm.
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 Kapasitor atau sering disebut sebagai kondensator adalah suatu

alat yang dapat menyimpanenergi di dalam medan listrik, dengan

cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan

listrik. Kondensator memiliki satuan yang disebut Farad.

 Induktor atau reaktor adalah sebuah komponen listrik pasif yang

dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan

oleh arus listrik yang melintasinya. Kemampuan induktor untuk

menyimpan energi magnet ditentukan oleh induktansinya, dalam

satuan Henry.

 Saklar adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk

menyambung atau pemutus aliran listrik.Relai adalah suatu peranti

yang menggunakan elektromagnet untuk mengoperasikan

seperangkat kontak sakelar.

 Pencatu Daya (power supply) adalah sebuah piranti listrik yang

berguna sebagai sumber daya untuk piranti lain, terutama daya

listrik.

 Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau

kejadian tersebut.Alat ukur listrik adalah untuk mengukur kejadian

listrik.

 Lampu adalah sebuah peranti yang memproduksi cahaya.Lampu

pijar terdiri dari berbagai macam bentuk dan tersedia untuk

tegangan (voltase) kerja dari mulai 1,25 volt hingga 300 volt.

 Sebuah antena adalah bagian vital dari suatu pemancar atau

penerima yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal radio ke udara.

 Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai

penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung (switching),

stabilisasi tegangan, modulasi sinyal atau sebagai fungsi

lainnya.Transistor dapat berfungsi semacam kran listrik, dimana

berdasarkan arus inputnya (BJT) atau tegangan inputnya (FET),

memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat.

 Diode adalah komponen aktif bersifat semikonduktor, yang

memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah (kondisi panjar

maju) dan menghambat arus dari arah sebaliknya (kondisi panjar

mundur).
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 Gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam

elektronika dan matematika Boolean yang mengubah satu atau

beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik.

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
 Umpan Balik

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa ini:

No Indikator Ya Tidak Bukti
1. Mengetahui peralatan gambar

teknik dan fungsinya.
2 Mampu mengoperasikan peralatan

gambar teknik manual.

 Tindak Lanjut

 Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai

standar di lingkungan laboratorium kerja anda.

 Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini

sendiri atau berkelompok?

 sendiri

 berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang

lain dalam tabel di bawah.

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda)

 Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium

anda yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.

 Apakah judul rencana tindak lanjut anda?

 Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda

tersebut?

 Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut dengan kriteria SMART.

Spesifik
Dapat diukur
Dapat dicapai
Relevan
Rentang Waktu
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I. Kunci Jawaban
 Lihat pada tabel simbol untuk resistor, kapasitor dan induktor.

 Lihat pada tabel simbol pencatu daya, sakelar dan lampu.

 Lihat pada tabel simbol diode dan transistor.

 Lihat pada tabel simbol gerbang logika.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 13: TEKNIK
MENGUPAS ISOLASI KABEL

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti menyelesaikan materi ini, peserta diharapkan dapat

memahami cara dan melakukan :

 Mengupas selubung tebal kabel dengan pisau.

 Mengupas selubung tipis kabel dengan pisau.

 Mengupas isolasi kabel dengan pisau kabel bulat.

 Mengupas isolasi kabel dengan pisau stripper

 Mengidentifikasi macam-macam alat pengupas kabel/stripper.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Peserta dapat menjelaskan  cara dan melakukan:

 Pengupasan selubung tebal kabel dengan pisau.

 Pengupasan selubung tipis kabel dengan pisau.

 Pengupasan isolasi kabel dengan pisau kabel bulat.

 Pengupasan isolasi kabel dengan pisau stripper.

 Pengidentifikasianmacam-macam alat pengupas kabel/stripper.

C. Uraian Materi
Teknik Mengupas Isolasi Kabel

Dalam penyambungan kabel, sebelum kabel disambung, isolasi kabel

harus dikupas dengan benar.

12.1. Mengupas Selubung Tebal Kabel dengan Pisau
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Tahapan mengupas selubung kabel tebal dengan pisau.

1.

Gambar 13.1 Membuat
Batas Pengupasan

Pengupasan selubung kabel dilakukan

dengan menggunakan pisau, selubung

kabel diiris secara melingkar sesuai

panjang isolasi yang akan dihilangkan.

Berhati-hatilah untuk tidak memotong

isolasi dalam atau konduktor

2.

Gambar 13.2 Membelah
Selubung Kabel

Mengukur berapa panjang selubung

yang perlu dikupas dan hati-hati

menjalankan pisau tajam di sekitar tanda

selubung, menjaga untuk tidak

memotong sampai menyentuhisolasi inti.

3.

Gambar 13.3Melepas
Selubung Kabel

Kupas punggung selubung yang

diinginkan, kemudian kupas selubung

sampai pada tanda ukuran untuk

menghilangkan sarungnya, gunakan tang

jika perlu.

12.2. Mengupas Selubung Tipis Kabel dengan Pisau

Tahapan mengupas selubung kabel tipis dengan pisau.

1.

Gambar 13.4 Membuat
Batas Pengupasan

Pengupasan selubung kabel dilakukan

dengan menggunakan pisau, selubung

kabel diiris secara melingkar sesuai

panjang isolasi yang akan dihilangkan.

Berhati-hatilah untuk tidak memotong

isolasi dalam atau konduktor
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2.

Gambar 13.5 Membelah
Selubung Kabel

Tarik konduktor sepanjang panjang

kabel sampai panjang yang dibutuhkan

terkena, gunakan tang jika

perlu.Penanganan harus diambil untuk

memastikan inti tidak rusak, yaitu

potong ujung di mana tang telah

mencengkeram.

3.

Gambar 13.6Melepas
Selubung Kabel

Kupas punggung selubung luar, ketika

Anda telah dikupas sarungnya kembali

ke titik yang diukur, lipat kelebihannya

dan gunakan pisau tajam untuk

memotongnya.Belokan inti dalam ke

bawah sehingga mereka tidak rusak

ketika Anda memotong selubung luar.

12.3. Mengupas Selubung Kabel dengan Pisau Kabel Bulat

Pengupasan isolasi kabel dapat dilakukan dengan cara menggunakan

pisau kabel bulat, dimana isolasi kabel diiris secara melingkar pada ujung

kabel sesuai panjang isolasi yang akan dihilangkan.

Tahapan mengupas selubung kabel tipis dengan pisaukabel bulat.

1.

Gambar 13.7Menandai
Selubung Kabel yang
Akan Dikupas

Mengukur berapa panjang selubung

yang perlu dikupas dan hati-hati

menjalankan pisau tajam di sekitar

tanda selubung, menjaga untuk tidak

memotong sampai menyentuhisolasi

inti.

2.

Gambar 13.8Memotong
Selubung Kabel

Putar pisau untuk memotong

selubung kabel kabel. Berhati-hatilah

memutar pisau agar hasil potongan

menjadi segaris atau garis potongan

awal akan bertemu dengan garis

potongan akhir.
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3.

Gambar 13.9 Melepas
Selubung Kabel

Kupas punggung selubung luar

dengan cara mengupas dan menarik

selubung kabel yang telah dipotong.

12.4. Mengupas Isolasi Kabel dengan Stripper

Pengupasan isolasi kabel dapat dilakukan dengan cara menggunakan

stripper, dimana isolasi kabel diiris secara melingkar pada ujung kabel

sesuai panjang isolasi yang akan dihilangkan.

Tahapan mengupas selubung kabel tipis dengan Stripper.

1.

Gambar 13.10Menandai
Selubung Kabel yang Akan

Dikupas

Ukur berapa panjang isolasi yang

perlu dihilangkan dari masing-

masing konduktor.

2.

Gambar 13.11Memotong
Selubung Kabel

Tekan dan tarik untuk

menghilangkan isolasi kabel, hati-

hati jangan sampai merusak

salah satu helai halus.
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3.

Gambar 13.12 Mengumpulkan
Helai-helai Inti Kabel

Kumpulkan helai-helai inti kabel.

4.

Gambar 13.13 Mengupas
Isolasi Kabel dengan Stripper

Beri selubung baru bagi

kumpulan helai-helai inti kabel

yang tidak berisolasi.

12.5. Macam-macam Alat Pengupas Kabel / Stripper

Beberapa alat pengupasan isolasi kabel dapat digunakan untuk memotong

dan mengupas selubung dan isolasi kabel. Walaupun masing-masing alat

mempunyai fungsi yang sama, namun cara penggunaannya berbeda, oleh

sebab itu sebelum menggunakan alat tersebut sebaiknya pahami terlebih

dahulu cara penggunaannya.

Tabel 13.1 Macam-macam Alat Pengupas Kabel / Stripper

Bentuk Fungsi

Memotong

Mengupas

Memotong, Mengupas

dan Krimping

Mengupas
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Mengupas

Memotong dan

Mengupas

Mengupas

Mengupas

D. Aktifitas Pembelajaran
 Selama proses pembelajaran, Peserta hendaknya mengidentifikasi

dan mengamati cara menggunakan peralatan dalam Pengupasan

selubung tebal kabel dengan pisau, Pengupasan selubung tipis

kabel dengan pisau, Pengupasan isolasi kabel dengan pisau kabel

bulat, Pengupasan isolasi kabel dengan pisau stripper dan

Pengidentifikasianmacam-macam alat pengupas kabel/stripper

 Amati lingkungan laboratorium anda, apakah jumlah fasilitas

peralatan yang digunakan dalam proses pengupasan isolasi

kabel?

E. Latihan/Tugas
Jelaskan  cara:

 Pengupasan selubung tebal kabel dengan pisau.

 Pengupasan selubung tipis kabel dengan pisau.

 Pengupasan isolasi kabel dengan pisau kabel bulat

 Pengupasan isolasi kabel dengan pisau stripper

 Pengidentifikasianmacam-macam alat pengupas kabel/stripper
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F. Tes Formatif
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan teratur, ringkas dan jelas.

 Jelaskan tahapan pengupasan selubung tebal kabel dengan pisau.

 Jelaskan tahapan pengupasan isolasi kabel menggunakan pisau

kabel bulat.

 Jelaskan tahapan pengupasan isolasi kabel menggunakan

stripper.

 Sebutkan 3 jenisalat pengupas kabel/stripper

G. Rangkuman
 Pengupasan selubung kabel dilakukan dengan menggunakan

pisau, selubung kabel diiris secara melingkar sesuai panjang

isolasi yang akan dihilangkan.

 Pengupasan isolasi kabel dapat dilakukan dengan cara

menggunakan pisau kabel bulat, dimana isolasi kabel diiris secara

melingkar pada ujung kabel sesuai panjang isolasi yang akan

dihilangkan.

 Pengupasan isolasi kabel dapat dilakukan dengan cara

menggunakan stripper, dimana isolasi kabel diiris secara

melingkar pada ujung kabel sesuai panjang isolasi yang akan

dihilangkan.

 Beberapa alat pengupasan isolasi kabel dapat digunakan untuk

memotong dan mengupas selubung dan isolasi kabel. Walaupun

masing-masing alat mempunyai fungsi yang sama, namun cara

penggunaannya berbeda, oleh sebab itu sebelum menggunakan

alat tersebut sebaiknya pahami terlebih dahulu cara

penggunaannya.
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H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
 Umpan Balik

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa ini:

No Indikator Ya Tidak Bukti
1. Mengetahui peralatan gambar

teknik dan fungsinya.
2 Mampu mengoperasikan peralatan

gambar teknik manual.

 Tindak Lanjut

 Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai

standar di lingkungan laboratorium kerja anda.

 Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini

sendiri atau berkelompok?

 sendiri

 berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang

lain dalam tabel di bawah.

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda)

 Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium

anda yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.

 Apakah judul rencana tindak lanjut anda?

 Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda

tersebut?

 Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut dengan kriteria SMART.

Spesifik
Dapat diukur
Dapat dicapai
Relevan
Rentang Waktu
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I. Kunci Jawaban
 Lihat pada subbab 13.1 tentang Mengupas Selubung Tebal Kabel

dengan Pisau.

 Lihat pada subbab 13.3 tentang Mengupas Selubung Kabel

dengan Pisau Kabel Bulat.

 Lihat pada subbab 13.4 tentang Mengupas Isolasi Kabel dengan

Stripper.

 Pilih pada Tabel 13.1 Macam-macam Alat Pengupas Kabel /

Stripper
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 14: TEKNIK
MENYOLDER

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti menyelesaikan materi ini, peserta diharapkan dapat:

 Memproses Pemindahan Panas.

 Mengidentifikasi Peralatan Solder.

 Mempersiapkan Penyolderan.

 Membuat sebuah Sambungan Solder yang Baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Peserta dapat menjelaskan cara:

 Pemrosesan Pemindahan Panas.

 Peralatan Solder.

 Persiapan Penyolderan.

 Pembuatan Sambungan Solder yang Baik.

C. Uraian Materi
Teknik Menyolder

Keterampilan paling dasar yang diperlukan untuk merakit proyek elektronik

adalah menyolder. Ini membutuhkan latihan untuk membuat sambungan

yang sempurna, tapi, seperti naik sepeda, setelah dipelajari tidak pernah

lupa!

13.1. Proses Pemindahan Panas

Besi solder dan benda yang akan disolder harus bersih dari kotoran,

dengan pemberian sedikit timah pada benda yang akan disolder dan besi

solder, maka proses panas akan berpindah dengan baik.
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Gambar 14.1 Pemindahan Panas
Kurang Baik

Gambar 14.2 Pemindahan Panas
Baik

Pemberian sedikit timah akan mempercepat proses pemindah panas dari

besi solder ke benda yang akan disolder.

Pada gambar disebelah menunjukkan cara menyolder yang mana besi

solder dan timah solder ditempatkan secara berseberangan.Cara ini

membutuhkan waktu untuk menyolder (mencairkan timah solder) agak lama.

Gambar 14.3 Pemindahan
Panas Lambat

Gambar 14.4 Pemindahan
Panas Cepat

Gambar 14.5Bentuk Hasil
Solderan

Gambar 14.6Bentuk Hasil
Solderan yang Baik

13.2. Peralatan Solder

Ini adalah peralatan-peralatan solder yang perlu ada untuk proses

menyolder.
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1. 2.

Gambar 14.7Solder Dengan
Pengontrol Suhu

Gambar 14.8Solder Pensil

3. 4.

Gambar 14.9 StandSolder Gambar 14.10Timah Solder
60/40

5. 6.

Gambar 14.11Tang Potong Gambar 14.12Penjepit PRT

7. 8.

Gambar 14.13Penyedot
Timah

Gambar 14.14Pita Solder

13.3. Persiapan Penyolderan

Ini adalah persiapan untuk proses menyolder.
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1. 2.

Gambar 14.15Pengatur
Suhu Solder

Gambar 14.16Pembersih
Besi Solder

3. 4.

Gambar
14.17Memberikan

Tembaga PRT

Gambar 14.18Menjepit
PRT

13.4. Membuat sebuah Sambungan Solder yang Baik

Setelah mempersiapkan peralatan solder dan PRT dan komponen yang

akan digabungkan, membuat sebuah sambungan solder yang baik

diperlukan tahapan.

Gambar 14.19Sambungan Solder yang Baik

1. 2.

Gambar 14.20Memanaskan
Sambungan

Gambar 14.21Mencairkan
Timah Solder



149

3. 4.

Gambar
14.22MendinginkanSambungan

Gambar 14.23Memotong
Kaki-kaki Komponen

D. Aktifitas Pembelajaran
 Selama proses pembelajaran, Peserta hendaknya mengidentifikasi

dan mengamati cara menggunakan peralatan dalam Pemrosesan

Pemindahan Panas, Peralatan Solder, Persiapan Penyolderan dan

Pembuatan Sambungan Solder yang Baik.

 Amati lingkungan laboratorium anda, apakah jumlah fasilitas

peralatan yang digunakan dalam menggambar sudah memadahi

dan sudah standar ISO?

E. Latihan/Tugas
Jelaskan cara:

 Pemrosesan Pemindahan Panas.

 Peralatan Solder.

 Persiapan Penyolderan.

 Pembuatan Sambungan Solder yang Baik.

F. Tes Formatif
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan teratur, ringkas dan jelas.

 Jelaskan proses pemindahan panas yang baik.

 Sebutkan peralatan-peralatan solder untuk proses menyolder.

 Jelaskan tahapanpersiapan proses menyolder.

 Jelaskan tahapanpembuatansambungan solder yang baik.
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G. Rangkuman
 Besi solder dan benda yang akan disolder harus bersih dari

kotoran, dengan pemberian sedikit timah pada benda yang akan

disolder dan besi solder, maka proses panas akan berpindah

dengan baik.

 Peralatan-peralatan solder yang perlu ada untuk proses menyolder

adalah Solder Dengan Pengontrol Suhu, Solder Pensil,

StandSolder, Timah Solder 60/40, Tang Potong,Penjepit PRT,

Penyedot Timah dan Pita Solder.

 Persiapan untuk proses menyolder adalah Pengaturan Suhu

Solder, Pembersihan Besi Solder, Pembersihan Tembaga PRT

dan Menjepit PRT.

 Setelah mempersiapkan peralatan solder dan PRT dan komponen

yang akan digabungkan, membuat sebuah sambungan solder

yang baik diperlukan tahapanMemanaskan Sambungan,

Mencairkan Timah Solder, MendinginkanSambungan dan

Memotong Kaki-kaki Komponen.

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
 Umpan Balik

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa ini:

No Indikator Ya Tidak Bukti
1. Mengetahui peralatan gambar

teknik dan fungsinya.
2 Mampu mengoperasikan peralatan

gambar teknik manual.

 Tindak Lanjut

 Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai

standar di lingkungan laboratorium kerja anda.

 Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini

sendiri atau berkelompok?

 sendiri
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 berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang

lain dalam tabel di bawah.

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda)

 Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium

anda yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.

 Apakah judul rencana tindak lanjut anda?

 Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda

tersebut?

 Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut dengan kriteria SMART.

Spesifik
Dapat diukur
Dapat dicapai
Relevan
Rentang Waktu

I. Kunci Jawaban
 Lihat pada subbab 14.1 tentang proses pemindahan panas.

 Lihat pada subbab 14.2 tentang peralatan-peralatan solder.

 Lihat pada subbab 14.3 tentang tahapanpersiapan proses

menyolder.

 Lihat pada subbab 14.4tentang pembuatansambungan solder

yang baik.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 15: TEKNIK
MENYAMBUNG KABEL

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti menyelesaikan materi ini, peserta diharapkan dapat :

 Mengupas Isolasi Kabel.

 Menyambung Kabel dengan Tangan.

 Memasang Sepatu Kabel dengan Crimping.

 Memasang Konektor dengan Timah.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Peserta dapat menjelaskan  cara :

 Pengupasan Isolasi Kabel.

 Penyambungan Kabel dengan Tangan.

 Pemasangan Sepatu Kabel dengan Crimping.

 Pemasangan Konektor dengan Timah.

C. Uraian Materi
Teknik Sambung Kabel

Teknik ini adalah keterampilan dasar dalam teknik sambung kabel. Teknik

ini menjelaskan cara-cara yang berbeda menyambung kabel atau

menyambung ujung kabel dengan terminal kabel.

14.1. Mengupas Isolasi Kabel.

Untuk mengupas isolasi pada ujung kabel dapat dilakukan dengan pisau

atau stripper kabel.
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Tahapan Mengupas Isolasi Kabel :

Gambar 15.1 Stripper Kabel Gambar 15.2 Peletakan
kabel pada stripper

Gambar 15.3  Penjepitan kabel dan penarikan
kabel

Gambar 15.4 Pelepasan
kabel

14.2. Penyambungan Kabel dengan Tangan

Terdapat enam cara menyambung kabel,  namun yang sering digunakan

adalah sambungan barat dan bertingkat.

Tahapan Penyambungan Kabel dengan Tangan :

Gambar 15.5  Sambungan barat

Siapkan kabel yang akan

disambung. Isolasi dihilangkan

secukupnya sesuai dengan

kebutuhan sambungan.

Saling silangkan kedua kawat kabel

satu sama lain. Lilitkan kedua ujung

kawat pada kawat satu sama lain.

Tekan kedua ujung kawat untuk

menutup ikatan sambungan agar

kuat.
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Gambar 15.6Sambungan bertingkat

Masing-masing kedua ujung kawat

disambugn dengan sambungan

barat. Namun sambungan masing-

masing kawat dipisahkan dengan

jarak tertentu sehingga tidak terjadi

sentuhan.

14.3. Pemasangan Sepatu Kabel dengan Crimping

Keuntungan penyambungan sepatu kabel dengan crimping adalah

sambungan tanpa memakai timah. Sambungan akan kuat, bersih dan

bentuknya sama.

Tahapan Pemasangan Sepatu Kabel dengan Crimping :

Gambar 15.7Pemasangan ujung
kabel dengan sepatu kabel

Gambar 15.8Penyekam
sambungan sepatu dan kabel

Gambar 15.9Peletakan
sambungan sepatu kabel

Gambar 15.10Penjepitan
sambungan sepatu kabel

14.4. Pemasangan Konektor dengan Timah

Kawat yang disolder pada konektor memerlukan timah untuk menyatukan

serat-serat kabel dan konektor.

Tahapan Pemasangan Konektor dengan Timah :
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Gambar 15.11 Solder

Dengan Pengontrol Suhu

Potong ujung serat-serat kabel yang

keluar diujung konektor.

Bor sebuah lubang kecil untuk

memasukan cairan timah.

Panaskan mata solder dan lelehkan cairan

rosin ke dalam lubang.

Berikan timah dengan cara melarutkannya

kedalam lubang.

Tambahkan cairan rosin yang baru.

D. Aktifitas Pembelajaran
 Selama proses pembelajaran, Peserta hendaknya mengidentifikasi

dan mengamati cara menggunakan peralatan dalamPengupasan

Isolasi Kabel, Penyambungan Kabel dengan Tangan,

Pemasangan Sepatu Kabel dengan Crimping dan Pemasangan

Konektor dengan Timah.

 Amati lingkungan laboratorium anda, apakah jumlah fasilitas

peralatan yang digunakan dalam penyambungan kabel dan sepatu

kabel?

E. Latihan/Tugas
Jelaskan  cara dan melakukan:

 Pengupasan Isolasi Kabel.

 Penyambungan Kabel dengan Tangan.

 Pemasangan Sepatu Kabel dengan Crimping.

 Pemasangan Konektor dengan Timah.

F. Tes Formatif
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan teratur, ringkas dan jelas.

 Sebutkan Tahapan Mengupas Isolasi Kabel.

 Sebutkan Tahapan Penyambungan Kabel dengan Tangan.

 Sebutkan Tahapan Pemasangan Sepatu Kabel dengan Crimping.

 Jelaskan tahapan Pemasangan Konektor dengan Timah.
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G. Rangkuman
 Untuk mengupas isolasi pada ujung kabel dapat dilakukan dengan

pisau atau stripper kabel.

 Terdapat enam cara menyambung kabel,  namun yang sering

digunakan adalah sambungan barat dan bertingkat.

 Keuntungan penyambungan sepatu kabel dengan crimping adalah

sambungan tanpa memakai timah. Sambungan akan kuat, bersih

dan bentuknya sama.

 Kawat yang disolder pada konektor memerlukan timah untuk

menyatukan serat-serat kabel dan konektor.

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
 Umpan Balik

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksa penguasaan

pengetahuan dan keterampilan anda menggunakan daftar periksa ini:

No Indikator Ya Tidak Bukti
1. Mengetahui peralatan gambar

teknik dan fungsinya.
2 Mampu mengoperasikan peralatan

gambar teknik manual.

 Tindak Lanjut

 Buat rencana pengembangan dan implementasi praktikum sesuai

standar di lingkungan laboratorium kerja anda.

 Apakah anda mengimplementasikan rencana tindak lanjut ini

sendiri atau berkelompok?

 sendiri

 berkelompok – silahkan tulis nama anggota kelompok yang

lain dalam tabel di bawah.

No: Nama anggota kelompok lainnya (tidak termasuk diri anda)

 Gambarkan suatu situasi atau isu di dalam bengkel/laboratorium

anda yang mungkin dapat anda ubah atau tingkatkan dengan

mengimplementasikan sebuah rencana tindak lanjut.

 Apakah judul rencana tindak lanjut anda?
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 Apakah manfaat/hasil dari rencana aksi tindak lanjut anda

tersebut?

 Uraikan bagaimana rencana tindak lanjut dengan kriteria SMART.

Spesifik
Dapat diukur
Dapat dicapai
Relevan
Rentang Waktu

I. Kunci Jawaban
 Lihat pada subbab 15.1 tentang tahapan Mengupas Isolasi Kabel.

 Lihat pada subbab 15.2 tentang tahapan Penyambungan Kabel

dengan Tangan.

 Lihat pada subbab 15.3 tentang tahapanPemasangan Sepatu

Kabel dengan Crimping.

 Lihat pada subbab 15.4tentang tahapanPemasangan Konektor

dengan Timah.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berisi uraian yang menjelaskan kesimpulan dari semua bab, pentingnya

mempelajari modul ini. Komponen atau kriteria penting yang akan

menentukan keberhasilan dalam mempelajari modul diklat.

Modul PKB grade 1 ini dapat memfasilitasi peserta dengan sikap,

keterampilan dan pengetahuan yang dipersyaratkan pada kegiatan

pembelajaran. Sikap, pengetahuan dan keterampilan tersebut merupakan

kompetensi-kompetensi profesional yang mengacu pada Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia. Sehingga setelah mengikuti pembelajaran ini

peserta dapat memahami standar gambar dan simbol berdasarkan ISO,

teknik dan prinsip penggunaan alat gambar manual, mengenal proyeksi,

geometri gambar teknik, gambar proyeksi Isometri dan Ortogonal, gambar

sketsa, keselamatan dan kesehatan kerja (P3K), mengikir, memotong,

menandai, menggergaji, mengebor, mengulir dan mengeling, symbol-simbol

komponen elektronika, teknik sambung, teknik menyolder dan teknik

menyambung kabel.

B. Tindak Lanjut
Setelah pesertamenyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan

mempelajari kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk

dipahami secara mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas

keprofesian guru dan untuk bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji

kompetensi guru dengan ketuntasan minimal materi 80%.

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban

mengikuti uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat

mencapai batas nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji

kompetensi wajib mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang

dicapai.
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C. Evaluasi
 Mengapa dalam menggambar teknik diperlukan berbagai macam

jenis pensil yang ada ?

 Mengapa pembuatan gambar lingkaran untuk teknik elektro dan

elektronika lebih efektif menggunakan sablon / mal lingkaran dari

pada jangka?

 Mengapa dalam gambar teknik digunakan cara proyeksi ?

 Mengapa  proyeksi  ortogonal  lebih  banyak  digunakan  daripada

proyeksi piktorial ?

 Apa  perbedaan  antara  proyeksi  kuadran  I  (Eropa)  dengan

proyeksi kuadran III (Amerika) ?

 Jelaskan  cara  membagi  garis  menjadi  beberapa  bagian  sama

panjang dengan bahasa Anda masing-masing !

 Jelaskan cara membuat segi banyak. Berikan gambar ilustrasi bila

dianggap perlu !

 Jelaskan ciri – ciri gambar yang menggunakan proyeksi isometri!

 Jelaskan proyeksi isometric.

 Jelaskan proyeksi ortogonal!.

 Jelaskan fungsi dari gambar sketsa !

 Sebutkan faktor-faktor Keselamatan Kerja!

 Sebutkan 3 Alat Pelindung Diri!

 Sebutkan 5 Simbol-simbol Larangan!

 Sebutkan 5 Simbol-simbol Petunjuk P3K!

 Sebutkan 3 jenis kikir!

 Bagaimana posisi mengikir yang benar?

 Bagaimana cara memegang kikir yang benar?

 Bagaimana arah mengikir!

 Bagaimana cara memeriksa kerataan permukaan benda kerja?

 Bagaimana cara menandai yang benar?

 Bagaimana cara menitik yang benar?

 Bagaimana menggerinda ujung menitik yang benar?

 Bagaimana cara merawat penitik yang benar?

 Jelaskan fungsi sengkang gergaji tangan!

 Jelaskan fungsi gigi gergaji tangan!
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 Apa persiapan proses mengebor?

 Apa guna pekerjaan persing setelah proses bor?

 Proses apa yang dapat dipakai dalam proses penyambungan dua

bilah logam?

 Apa alat nama alat untuk membuat ulir dalam dan ulir luar?

 Bagaimana proses pengelingan dua bilah logam?

 Buatlah masing-masing 2 simbol untuk resistor, kapasitor dan

inductor.

 Buatlah masing-masing 2 simbol untuk pencatu daya, sakelar dan

lampu.

 Buatlah masing-masing 3 simbol untuk diode dan transistor.

 Buatlah masing-masing 3 simbol gerbang logika.

 Jelaskan tahapan pengupasan selubung tebal kabel dengan pisau.

 Jelaskan tahapan pengupasan isolasi kabel menggunakan pisau

kabel bulat.

 Jelaskan tahapan pengupasan isolasi kabel menggunakan

stripper.

 Sebutkan 3 jenisalat pengupas kabel/stripper.

 Jelaskan proses pemindahan panas yang baik.

 Sebutkan peralatan-peralatan solder untuk proses menyolder.

 Jelaskan tahapanpersiapan proses menyolder.

 Jelaskan tahapanpembuatansambungan solder yang baik.

 Sebutkan Tahapan Mengupas Isolasi Kabel.

 Sebutkan Tahapan Penyambungan Kabel dengan Tangan.

 Sebutkan Tahapan Pemasangan Sepatu Kabel dengan Crimping.

 Jelaskan tahapan Pemasangan Konektor dengan Timah.

D. Kunci Jawaban
 Dalam menggambar teknik diperlukan berbagai macam jenis

pensil yang ada yang disesuaikan dengan jenis kertas yang

dipakai.

 Pembuatan bentuk lingkaran untuk gambar teknik elektro dan

elektronika lebih efektif menggunakan jangka karena ukuran
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bentuk lingkarannya relatif kecil sehingga lebih mudah digambar

dengan sablon (mal)

 Proyeksi  merupakan  cara  penggambaran  suatu  benda,  titik,

garis,  bidang,  benda  ataupun pandangan  suatu  benda

terhadap  suatu  bidang  gambar. Proyeksi  piktorial/pandangan

tunggal adalah  cara  penyajian suatu  gambar  tiga  dimensi

terhadap  bidang  dua  dimensi. Sedangkan proyeksi ortogonal

merupakan cara pemproyeksian  yang bidang proyeksinya

mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya.

 Proyeksi  piktorial  adalah  cara  menampilkan  gambar  benda

yang mendekati  bentuk  dan  ukuran  sebenarnya  secara  tiga

dimensi, dengan pandangan  tunggal. Sedangkan Proyeksi

orthogonal tidak.

 Proyekasi  Amerika  merupakan proyeksi  yang  letak  bidangnya

sama  dengan  arah  pandangannya sedangkan Proyeksi Eropa

merupakan  proyeksi  yang  letaknya  terbalik  dengan  arah

pandangnya.

 Tarik garis sembarang dari AUkuran  pada  garis  a-x  bagian

yang  sama  panjang  (misal  dibagi delapan)dengan memakai

jangka Aa = ab = bc = cd = de = ef = fg = gh. Hubungkan titik h

dengan B. Tariklah dari titik-titik: g, f, e, d, c, b, a, garis sejajar

dengan garis hB. Garis-garis  ini  akan  memotong  AB  di  titik-titik

yang  membaginya dalam 8 bagian yang sama panjang.

 Menggambar Segi Delapan Beraturan Tentukan lingkaran dengan

pusat M. Tarik garis tengah melalui titk M memotong lingkaran di

titik A dan titik B. Buat busur yang sama dari titik A dan titik B dan

tarik perpotongan busur sehingga memotong lingkaran di titik C

dan D dan melalui titik M. Bagilah  busur  AD  dan  BD  sama

besar,  kemudian  tarik  garis  hingga memotong lingkaran.
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Hubungkan  8  titik  potong  pada  lingkaran  tersebut,

tergambarlah segi delapan beraturan.

 Ciri pada Sumbu : Sumbu  x    dan  sumbu   y   mempunyai

sudut   30o terhadap   garis mendatar. Sudut antara sumbu satu

dan sumbu lainnya 120o. Ciri pada Ukuran Panjang gambar pada

masing -masing sumbu sama dengan panjang benda yang

digambarnya.

 Pada gambar isometri panjang garis pada sumbu-sumbu isometri

menggambarkan panjang yang  sebenarnya. Gambar  isometri

dapat  menyajikan  benda  dengan  tepat  dan memerlukan waktu

yang lebih singkat dibandingkan dengan cara proyeksi yang lain.

 Proyeksi  ortogonal  adalah  gambar  proyeksi  yang  bidang

proyeksinya mempunyai  sudut  tegak  lurus  terhadap

proyektornya.  Garis – garis  yang memproyeksikan  benda

terhadap  bidang  proyeksi  disebut  proyektor.  Selain  tegak  lurus

terhadap  bidang  proyeksi,  garis – garis  proyektornya juga

sejajar satu sama lain.

 Fungsi dari gambar sketsa memberikan gambar  ide  awal  untuk

mengekspresikan  gagasan tertentu  kedalam  gambar  desain.

Gambar  sketsa  merupakan  sarana  komunikasi  awal  untuk

perancang  (yang menggambar)  maupun  orang  lain

 Baca subbab 6.1.2 tentang faktor-faktor Keselamatan Kerja.

 Pilih 3 alat dari Tabel 6.1. tentang Alat Pelindung Diri.

 Pilih 5 dari Tabel 6.4 tentang Simbol-simbol Larangan!

 Pilih 5 dari Tabel 6.5tentang Simbol-simbol Petunjuk P3K!

 Pilih 3 dari bentuk dan jenis kikir kikir datar, kikir bujur sangkar,

kikir segitiga, kikir bulat dan kikir setengah bulat.

 Posisi kaki saat mengikir : :

 Pemegangan kikir adalah :

 Arah mengikir : , dan
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 Pemeriksaan kerataan permukaan benda kerja dapat

menggunakan mistar baja atau mal kerataan dengan cara

merapatkan sisi mistar/mal pada permukaan benda kerja dari

berbagai arah (digonal, membujur, dan melintang).

 Cara menandai yang benar adalah : dan

 Cara menitik yang benar adalah ► ►

 Hasil menitik yang benar adalah  :

 Cara menggerida ujung penitik yang benar adalah :

 Sengkang gergaji ada yang tetap dan ada yang dapat diatur

panjang pendeknya menyesuaikan panjang daun gergaji yang

digunakan.Sengkang gergaji berfungsi sebagai pemegang

sekaligus penegang daun gergaji saat digunakan.

 Daun gergaji berupa baja tipis bergigi tajam pada salah satu atau

kedua sisinya yang digunakan untuk memotong/mengikis!

 Setelah benda kerja ditandai (dititik) pada pusat-pusat lubang yang

akan dibor, maka benda kerja harus dijepit sedemikian rupa diatas

meja bor dengan alat penjepit yang sesuai. Penjepitan harus

dilaksanakan dengan seksama, kuat dan permukaan yang akan

dibor harus benar-benar datar (rata air) untuk menghindari

penyimpangan pengeboran.

 Pekerjaan memersing (countersink) untuk sekedar memingul sisi

lubang maupun untuk membenamkan kepala sekrup/baut
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menggunakan mistar baja atau mal kerataan dengan cara

merapatkan sisi mistar/mal pada permukaan benda kerja dari

berbagai arah (digonal, membujur, dan melintang).

 Cara menandai yang benar adalah : dan

 Cara menitik yang benar adalah ► ►

 Hasil menitik yang benar adalah  :

 Cara menggerida ujung penitik yang benar adalah :

 Sengkang gergaji ada yang tetap dan ada yang dapat diatur

panjang pendeknya menyesuaikan panjang daun gergaji yang

digunakan.Sengkang gergaji berfungsi sebagai pemegang

sekaligus penegang daun gergaji saat digunakan.

 Daun gergaji berupa baja tipis bergigi tajam pada salah satu atau

kedua sisinya yang digunakan untuk memotong/mengikis!

 Setelah benda kerja ditandai (dititik) pada pusat-pusat lubang yang

akan dibor, maka benda kerja harus dijepit sedemikian rupa diatas

meja bor dengan alat penjepit yang sesuai. Penjepitan harus

dilaksanakan dengan seksama, kuat dan permukaan yang akan

dibor harus benar-benar datar (rata air) untuk menghindari

penyimpangan pengeboran.

 Pekerjaan memersing (countersink) untuk sekedar memingul sisi

lubang maupun untuk membenamkan kepala sekrup/baut
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tirus.Dalam pekerjaan sambung-menyambung bahan logam, dapat

dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menyambung dengan

ulir (baut/mur) dan keling.

 Ulir dapat berfungsi jika dibuat berpasangan. Oleh karena itu

dikenal adanya ulir luar (baut) dan ulir dalam (mur).

 Ulir luar dapat dibuat dengan alat yang disebut Snei dan ulir dalam

dapat dibuat dengan alat yang disebut Tap.

 Siapkan bilah-bilah yang akan disambung yang sudah dilubangi

dan paku keling sudah dipotong sesuai dengan panjang yang

dibutuhkan, maka paku keling dimasukkan ke lubang bilah-bilah

yang disambung dan dirapatkan menggunakan paku keling.

 Lihat pada tabel simbol untuk resistor, kapasitor dan induktor.

 Lihat pada tabel simbol pencatu daya, sakelar dan lampu.

 Lihat pada tabel simbol diode dan transistor.

 Lihat pada tabel simbol gerbang logika.

 Lihat pada subbab 13.1 tentang Mengupas Selubung Tebal Kabel

dengan Pisau.

 Lihat pada subbab 13.3 tentang Mengupas Selubung Kabel

dengan Pisau Kabel Bulat.

 Lihat pada subbab 13.4 tentang Mengupas Isolasi Kabel dengan

Stripper.

 Pilih pada Tabel 13.1 Macam-macam Alat Pengupas Kabel /

Stripper.

 Lihat pada subbab 14.1 tentang proses pemindahan panas.

 Lihat pada subbab 14.2 tentang peralatan-peralatan solder.

 Lihat pada subbab 14.3 tentang tahapanpersiapan proses

menyolder.

 Lihat pada subbab 14.4tentang pembuatansambungan solder

yang baik.

 Lihat pada subbab 15.1 tentang tahapan Mengupas Isolasi Kabel.

 Lihat pada subbab 15.2 tentang tahapan Penyambungan Kabel

dengan Tangan.

 Lihat pada subbab 15.3 tentang tahapanPemasangan Sepatu

Kabel dengan Crimping.
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 Lihat pada subbab 15.4tentang tahapanPemasangan Konektor

dengan Timah.
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KATA SAMBUTAN
Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci
keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan
pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP)
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan
hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi
guru (UKG) untukkompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015.
Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam
penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan
menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG
diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru pasca UKG melalui program Guru
Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen
perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru
Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran
(blended) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan
(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK
KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
(LP2KS) merupakan Unit PelaksanaTeknis di lingkungan Direktorat Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam
mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru
sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang
dikembangkantersebutadalahmoduluntuk program Guru Pembelajar (GP) tatap
mukadan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi.
Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat
besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena
Karya.

Jakarta,    Februari 2016
Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D.
NIP 195908011985031002
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai seorang pendidik, sangat perlu memahami perkembangan peserta didik.

Perkembangan peserta didik tersebut meliputi: perkembangan fisik,

perkembangan sosio emosional, dan bermuara pada perkembangan intelektual.

Perkembangan fisik dan perkembangan sosio sosial mempunyai kontribusi yang

kuat terhadap perkembangan intelektual atau perkembangan mental atau

perkembangan kognitif siswa.

Pemahaman terhadap perkembangan peserta didik di atas, sangat diperlukan

untuk merancang pembelajaran yang kondusif yang akan dilaksanakan.

Rancangan pembelajaran yang kondusif akan mampu meningkatkan motivasi

belajar peserta didik sehingga mampu meningkatkan proses dan hasil

pembelajaran yang diinginkan.

Dalam proses pembelajaran terdapat beberapa komponen, salah satu nya

terdapat pendidik dan peserta didik serta tujuan yang ingin di capai pada proses

pembelajaran tertentu. Untuk menjalankan proses pembelajaran yang optimal

pendidik harus menganalisis peserta didiknya terlebih dahulu yang meliputi

karakteristik umum, karakteristik akademik, maupun karakteristik uniknya yang

dapat mempengaruhi kemampuan, intelektual, dan proses belajarnya.

Dalam pembahasan ini kita membahas tentang karakteristik umum peserta didik

yang mencakup usia, gender dan latar belakang peserta didik.

B. Tujuan

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat :

a. Menjelaskan  karakteristik aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral,

spiritual, dan latar belakang sosial-budaya

b. Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu
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c. Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang

diampu.

d. Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang

diampu

C. Peta Kompetensi

BIDANG KEAHLIAN : PEDAGOGIK

KODE UNIT
KOMPETENSI NAMA UNIT KOMPETENSI WAKTU

PED0100000-00 Pengembangan Peserta Didik 4 JP

PED0200000-00 Teori Belajar dan Prinsip Pembelajaran
yang mendidik

8 JP

PED0300000-00 Pengembangan Kurikulum 8 JP

PED0400000-00 Pembelajaran Yang Mendidik 10 JP

PED0500000-00 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi dalam Pembelajaran

2 JP

PED0600000-00 Pengembangan potensi peserta didik 4 JP

PED0700000-00 Komunikasi efektif 2 JP

PED0800000-00 Penilaian dan   evaluasi pembelajaran 5 JP

PED0900000-00 Pemanfaataan hasil penilaian dan evaluasi
pembelajaran

4 JP

PED0100000-00 Tindakan reflektif untuk peningkatan
kualitas pembelajaran.

8 JP

D. Ruang Lingkup

1. Materi Pokok 1. Karakteristik peserta didik
a. Karakteristik peserta didik  yang berkaitan dengan aspek fisik

b. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Intelektual

c. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Sosial

d. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Spiritual (taat,

jujur, ketaqwaan)

POSISI MODUL
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2. Materi Pokok  2. Potensi peserta didik
a. Potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu  diidentifikasi

sesuai dengan bakat

b. Potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu diidentifikasi

sesuai dengan minat

3. Materi Pokok  3. Bekal ajar awal peserta didik
a. Bekal ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu

diidentifikasi berdasarkan hasil pre tes

b. Hasil identifikasi bekal ajar awal peserta didik  dalam mata pelajaran

yang diampu dimanfaatkan untuk penyusunan program pembelajaran

4. Materi Pokok 4. Kesulitan belajar peserta didik
a. Kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu

sesuai capaian perkembangan intelektual

b. Kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu

dikelompokkan  sesuai tingkat kesulitan belajarnya

E. Saran Cara Penggunaan Modul

Guru pembelajar diharapkan memiliki dasar mengelas dan sikap mandiri dalam

belajar, dapat berperan aktif dan berinteraksi secara optimal dengan sumber

belajar. Oleh karena itu langkah kerja berikut perlu diperhatikan secara baik :

1. Bacalah modul ini secara berurutan dari halaman paling depan sampai

halaman paling belakang. Pahami dengan benar isi dari setiap kegiatan

belajar yang ada.

2. Untuk memudahkan anda dalam mempelajari modul ini, maka pelajari

terlebih dahulu Tujuan Akhir Pembelajaran dan Ruang Lingkup yang akan

dicapai dalam modul ini.

3. Laksanakan semua tugas-tugas yang ada dalam modul ini agar kompetensi

anda berkembang sesuai standar.

4. Lakukan kegiatan belajar untuk mendapatkan kompetensi sesuai rencana

yang telah anda susun.
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5. Sebelum anda dapat menjawab dengan baik latihan dan tugas atau tes yang

ada pada setiap akhir materi, berarti anda belum memperoleh ketuntasan

dalam belajar. Ulangi lagi pembelajarannya sampai tuntas, setelah itu

diperbolehkan untuk mempelajari materi berikutnya.



5

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1: KARAKTERISTIK
PESERTA DIDIK

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi ini diharapkanpeserta dapat;

1. Memahami Karakteristik peserta didik  yang berkaitan dengan aspek fisik

2. Memahami Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek

Intelektual

3. Memahami  Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Sosial

4. Memahami  Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Spiritual

(taat, jujur, ketaqwaan)

B. Indikator pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat; Menjelaskan

1. Karakteristik peserta didik  yang berkaitan dengan aspek fisik

2. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Intelektual,

3. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Sosial

4. Karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek Spiritual (taat, jujur,

ketaqwaan

C. Uraian materi

1. Judul Materi : Karakteristik Peserta Didik

a. Peserta Didik

Dalam proses pendidikan, peserta didik berarti salah satu komponen

manusiawi yang menempati posisi sentral. Peserta didik menjadi pokok

persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang

dikenal dengan sebutan pendidikan. Sebagai komponen penting dalam sistem

pendidikan, peserta didik sering disebut sebagai bahan mentah.

Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang berada

dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun psikis
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menurut fitrahnya masing – masing. Sebagai individu yang tengah tumbuh

dan kembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang

konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya.

Peserta didik memiliki potensi–potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga ia

merupakan insan yang unik. Potensi–potensi khas yang dimilikinya perlu

dikembangkan serta direalisasikan sehingga mencapai tahapan

perkembangan yang optimal. Selain itu, peserta didik memiliki kecenderungan

untuk melepaskan diri dari kebergantungan pada pihak lain.

b. Karakteristik

Menurut Moh. Uzer Usman (1989) Karakteristik adalah mengacu kepada

karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara

teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah di

perhatikan.

Menurut Sudirman (1990) Karakteristik peserta didik adalah keseluruhan pola

kelakuan dan kemampuan yang ada pada peserta didik sebagai hasil dari

pembawaan dari lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas

dalam meraih cita-citanya.

Menurut Hamzah. B. Uno (2007) Karakteristik peserta didik adalah aspek-

aspek atau kualitas perseorangan peserta didik yang terdiri dari minat, sikap,

motivasi belajar, gaya belajar kemampuan berfikir, dan kemampuan awal

yang dimiliki.

Peserta didik atau peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari

seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan. Peserta

didik adalah unsur penting dalam kegiatan interaksi edukatif karena sebagai

pokok persoalan dalam semua aktifitas pembelajaran .

Secara Umum karakteristik peserta didik adalah karakter/gaya hidup individu

secara umum (yang dipengaruhi oleh usia, gender, latar belakang) yang telah
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dibawa sejak lahir dan dari lingkungan sosialnya untuk menantukan kualitas

hidupnya.

Gambar 1. Model Karakteristik Peserta Didik

1) Pengertian Karakteristik peserta didik

Menurut Piuas Partanto, Dahlan (1994) Karakteristik berasal dari kata karakter

dengan arti tabiat/watak, pembawaan atau kebiasaan yang dimiliki oleh

individu yang relatif tetap.

Menurut Moh. Uzer Usman (1989) Karakteristik adalah mengacu kepada

karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara

teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah di

perhatikan.

Menurut Sudirman (1990) Karakteristik peserta didik adalah keseluruhan pola

kelakuan dan kemampuan yang ada pada peserta didik sebagai hasil dari

pembawaan dari lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas

dalam meraih cita-citanya.

2) Karakteristik Peserta Didik berdasarkan aspek Fisik

Pertumbuhan fisik adalah perubahan –perubahan fisik yang terjadi dan

merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan

ini meliputi: perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya

ciri-ciri kelamin utama(primer) dan ciri kelamin kedua(skunder)

tersenyum

cemberut

Senang

ekspresinya

Suka

menangis
Tidak menentu

bahagia

tertawa

sedih

ceria
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Istilah pertumbuhan biasa digunakan untuk menyatakan perubahan-

perubahan ukuran fisik yang secara kuantitatif yang semakin lama semakin

besar atau tinggi.Dan istilah perkembangan digunakan untuk menyatakan

perubahan-perubahan dalam aspek psikologis dan sosial dimana aspek ini

meliputi aspek-aspek intelek,emosi,bahasa,bakat khusus nilai dan moral serta

sikap.

3) Karakteristik peserta didik berdasarkan aspek intelektual

Binet dan Simon mendefinisikan intelligensi sebagai kemampuan untuk

mengarahkan fikiran atau tindakan, kemampuan untuk mengubah arah

tindakan bila tindakan tersebut dilaksanakan, dan kemampuan untuk

mengeritik diri sendiri atau melakukan autocriticsm. Menurut Binet, intelligensi

merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang sejalan

dengan proses kematangan seseorang. Intelligensi dipandang sebagai

sesuatu yang fungsional sehingga memungkinkan orang lain untuk

mengamati dan menilai tingkat perkembangan individu berdasar suatu kriteria

tertentu.

Istilah kemampuan dan kecerdasan luar biasa sering dipadankan dengan

istilah "gifted" atau berbakat. Meskipun hingga saat ini belum ada satu definisi

tunggal yang mencakup seluruh pengertian anak berbakat. Sebutan lain bagi

anak gifted ini misalnya genius, bright, dan talented.

4) Karakteristik peserta didik berdasarkan aspek Sosial

Kata emosi berasal dari bahasa latin, yaitu emovere, yang berarti bergerak

menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak

merupakan hal mutlak dalam emosi. Menurut Goleman (2000 : 411) emosi

merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis

dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada

dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Biasanya emosi merupakan

reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh

emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga

secara fisiologi terlihat tertawa, emosi sedih mendorong seseorang

berperilaku menangis. Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologis dan
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berbagai pikiran. Jadi, emosi merupakan salah satu aspek penting dalam

kehidupan manusia, karena emosi dapat merupakan motivator perilaku dalam

arti meningkatkan, tapi juga dapat mengganggu perilaku intensional manusia.

Goleman (2000 : 411) mengemukakan beberapa macam emosi yaitu :

i. Amarah : beringas, mengamuk, benci, jengkel, kesal hati

ii. Kesedihan : pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri,

putus asa

iii. Rasa takut : cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali,

waspada, tidak tenang, ngeri

iv. Kenikmatan : bahagia, gembira, riang, puas, riang, senang, terhibur,

bangga

v. Cinta : penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa

dekat,bakti, hormat, kemesraan, kasih

vi. Terkejut : terkesiap, terkejut

vii. Jengkel : hina, jijik, muak, mual, tidak suka

viii. malu : malu hati, kesal

5) Karakteristik Peserta Didik berdasarkan Aspek Spiritual

Kecerdasan spiritual menurut Zohar dan Marshall (2005) adalah kecerdasan

tertinggi (the ultimate inteligence) yang dimiliki manusia. Berdasarkan data-

data ilmiah yang telah mereka kemukakan, semakin memberikan keyakinan

pada kita bahwa potensi kecerdasan spiritual naluri  ber-Tuhan memang

sudah terpatri dalam diri manusia sejak lahir. Anak-anak dilahirkan dengan

kecerdasan spiritual yang tinggi. Namun perlakuan yang tidak tepat dari orang

tua, sekolah dan lingkungan seringkali merusak apa yang mereka miliki,

padahal potensi SQ yang terpelihara akan mengoptimalkan IQ dan EQ.

disinilah letak urgensi dari pendidikan. Pendidikan dalam prosesnya dituntut

mampu untuk mengembangkan dan memelihara potensi yang dimiliki oleh

peserta didik. Kunci dari kecerdasanspiritual adalah mengetahui nilai dan

tujuan terdalam diri kita.

6) Kesadaran diri Menurut Zohar dan Marshall

Kesadaran diri adalah mengetahui apa yang kita yakini dan mengetahui nilai

dan hal apa yang sungguh-sungguh memotifasi kita. Kesadaran akan tujuan
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hidup kita yang paling dalam. Tanpa kesadaran diri yang dalam manusia akan

menjadi sosok yang super dan terbatasi ego, dikendalikan oleh perilaku,

emosi liar dan motivasi terendahnya. Tanpa kesadaran diri kita akan buta dan

tidak sensitif terhadap kehidupan batin kita dan mudah terganggu oleh

aktivitas- aktivitas dan tujuan kehidupan sehari-hari sehingga kita akan

melakukan kesalahan besar dalam kehidupan kita sendiri dan kehidupan yang

lain. Tanpa adanya kesadaran diri kita akan berusaha untuk meninggalkan

konsekuensi-konsekuensi hidup yang tidak kita inginkan.

7) Aplikasi konsep kecerdasan spiritual menurut Danah Zohar dan Ian

Marshall dalam pendidikan

a) Melalui jalan tugas, penerapan jalan ini dalam keluarga adalah anak

dilatih untuk melakukan tugas-tugas hariannya dengan dorongan motivasi

dari dalam. Artinya, anak melakukan setiap aktifitasnya dengan perasaan

senang, bukan karena terpaksa atau karena adanya    tekanan dari orang

tua. Biasanya anak akan melakukan tugas-tugasnya dengan penuh

semangat apabila dia tahu manfaat baginya. Untuk itu orang tua perlu

memberi motivasi, membuka wawasan sehingga setiap tindakan anak

tersebut secara bertahap dimotivasi dari dalam. Anak perlu diberi waktu

menggunakan kebebasan kepribadiannya, melakukan aktivitas-aktivitas

favoritnya, misalnya membaca, menari, bermain musik, memancing.

Permainan ini membuat anak-anak produktif dan mengembangkan

kekayaan kecerdasan dalam diri mereka. Kebebasan berfikir yang efektif

dan positif akan berkembang pada diri anak yang merencanakan, melalui

dan menentukan sendiri arah permainannya. Berhubungan dengan hal itu,

sifat-sifat orang tua yang sangat mengekang atau mengendalikan anak

secara posesif akan menghambat perkembangan SQ anak.

b) Melalui jalan pengasuhan, yaitu orang tua yang penuh kasih sayang,

saling pengertian, cinta dan penghargaan. Anak tidak perlu dimanjakan

karena akan melahirkan sifat mementingkan diri sendiri dan mengabaikan

kebutuhan orang lain. Orang tua perlu menciptakan keluarga yang penuh

kasih sayang dan saling memaafkan, belajar bisa mendengar dan

menerima dengan baik diri kita lebih-lebih orang lain. Orang tua perlu

membuka diri, mengambil resiko mengungkapkan dirinya pada putra-
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putrinya. Dengan cara demikian orang tua memberi model dan

pengalaman hidup bagi anak-anak untuk mengembangkan kecerdasan

spiritual (SQ)-Nya.

2. Aktivitas Pemebelajaran

Diskusi, tanya jawab, mengerjakan tugas

3. Latihan/Tugas

Kasus I
Dari hasil identifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap awal peserta didik,

menunjukan bahwa hasil identifikasi keterampilan dan pengetahuan awal peserta

didik dari pre test rata-rata nilainya sebagian besar (70%) dibawah standar yang

dipersyaratkan. Untuk sementara nilai sikap belum diperhitungkan pada proses

ini.

Diskusikan dalam kelompok :
Berdasarkan kasus diatas saudara sebagai guru yang profesional,

menyelesaikan permasalahan tersebut yang terkait dengan, perencanaan

program, pembelajaran dan pendekatan strategi pembelajaran yang digunakan

4. Rangkuman

Dalam pengelolaan proses pembelajaran guru harus memiliki kemampuan

mendesain program, menguasai materi pelajaran, mampu menciptakan kondisi

kelas yang kondusif, terampil memanfaatkan media dan memilih sumber,

memahami cara atau metode yang digunakan sesuai kebutuhan dari karakteristik

anak.

Karakteristik peserta didik  mempunyai peranan yang penting dalam menentukan

program dan strategi pembelajaran. Adapun karakteristik yang  mendukung

pembelajaran adalah aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual,

dan latar belakang sosial-budaya dan untuk memperjelas  karakteristik peserta

didik.
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Berdasarkan pembahasan dapat kami simpulkan bahwa memahami karakteristik

umum peserta didik khususnya dari segi usia, gender dan latar belakang

sangatlah penting bagi pendidik yang mengajar dengan beragam karakateristik

peserta didik. Guru akan dapat mengetahui bagaimana mengatasi karakteristik

peserta didik pada usianya, menangani adanya perbedaan gender pada peserta

didik serta perbedaan latar belakang peserta didik budaya, etnik, ras, kelas sosial

sehingga guru dapat menyelenggarakan pendidikan secara optimal.

5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Balikan
a. Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi kegiatan

belajar ini ?

b. Pengalaman baru apa, yang saudara peroleh dari materi ajar kegiatan belajar

ini ?

c. Apa saja yang telah saudara lakukan yang ada hubungannya dengan materi

kegiatan ini tetapi belum ditulis dimateri ini ?

d. Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini ?

e. Aspek menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan belajar ini?

Tindak lanjut
Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau

membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai

minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat

memperoleh nilai minimal 80
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: POTENSI PESERTA
DIDIK

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat;

B. Indikator pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta;

1. Potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu  diidentifikasi

sesuai dengan bakat

2. Potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu diidentifikasi sesuai

dengan minat

C. Uraian materi

1. Judul Materi : POTENSI PESERTA DIDIK
a. Pengertian Potensi Peserta Didik

Potensi adalah kemampuan yang dimiliki setiap pribadi (individu) yang

mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan sehingga dapat berprestasi.

Setiap manusia pasti memiliki potensi dan bisa mengembangkan dirinya untuk

menjadi yang lebih baik. Kemampuan yang dimiliki manusia merupakan bekal

yang sangat pokok. Berdasarkan kemampuan itu, manusia akan berkembang

dan akan membuka kesempatan luas baginya untuk memperkaya diri dan

mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi dengan meningkatkan potensi

sesuai dengan bidangnya.

Potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan untuk lebih berkembang.

Potensi peserta didik adalah kapasitas atau kemampuan dan karakteristik/sifat

individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki

kemungkinan dikembangkan dan atau menunjang pengembangan potensi lain

yang terdapat dalam diri peserta didik. Berbagai pengertian ini menegaskan

bahwa setiap peserta didik memiliki kesanggupan, daya, dan mampu

berkembang. Artinya, tidak boleh vonis kepada peserta didik tertentu bahwa ia

tidak sanggup, berdaya, dan tidak mampu berkembang.
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Potensi peserta didik adalah kapasitas atau kemampuan dan karakteristik /

sifat individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki

kemungkinan dikembangkan dan atau menunjang pengembangan potensi

lain. Potensi itu meliputi potensi bakat dan minat

b. Potensi Peserta Didik Berdasarkan Bakat dan Minat

1) Pengertian

Potensi, bakat, dan minat merupakan modal yang dimiliki setiap individu

untuk dapat mencapai apa yang diinginkannya. Karena faktor itu pula

seseorang menjadi dirinya sendiri. Potensi yang merupakan kemampuan

yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan menjadikan manusia

selalu ingin berkembang. Bakat yang merupakan merupakan suatu

kemampuan lebih yang ada pada diri manusia akan membuat manusia

tersebut menjadi apa yang diinginkan dengan melatih bakat tersebut.

Adapun minat yang merupakan sesuatu yang benar-benar diinginkan oleh

seseorang. Ketiga hal ini yang ada pada setiap individu yang merupakan

pemberian atau bawaan dari lahirnya. Permasalahnnya sekarang adalah,

apakah kita telah melakukan hal-hal yang menopang potensi, bakat, dan

minat kita untuk berkembang atau belum.

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan hal

tersebut melalui berbagai kegiatan pembelajaran dan berbagai kegiatan

sekolah. Dalam hal ini lembaga pendidikanlah yang memiliki tugas untuk

melakukan dengan merancang berbagai piranti dan kegiatan yang ada

dalam proses pendidikan dalam suatu lembaga tersebut. Kurikulum 2013

nampaknya memiliki perhatian yang cukup besar akan hal ini, karena itu

dalam sosialisasi 2013 juga terdapat panduan mengembangkan diri yang

pada dasarnya mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik.

2) Pengembangan diri

Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar kegiatan mata

pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah atau madrasah.

Kegiatan pengembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan

kepribadian peserta didik yang dilakukan melalui kegiatan pelayanan
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konseling berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial,

kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstra kurikuler.

Di samping itu, untuk satuan pendidikan kejuruan, kegiatan pengembangan

diri, khususnya pelayanan konseling ditujukan  guna pengembangan

kreativitas dan karir. Untuk satuan pendidikan khusus, pelayanan konseling

menekankan peningkatan kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan

khusus peserta didik.

3) Tujuan Pengembangan Diri

Tujuan umum pengembangan diri adalah untuk memberikan kesempatan

kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri

sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan

perkembangan peserta didik, dengan memperhatikan kondisi sekolah atau

madrasah.

Adapun tujuan khusus pengembangan diri adalah menunjang pendidikan

peserta didik untuk mengembangkan beberapa hal, antara lain: (1) bakat,

(2)  minat, (3)  kreativitas, (4) kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan,

(5) kemampuan kehidupan keagamaan, (6) kemampuan sosial, (7)

kemampuan belajar, (8) wawasan dan perencanaan karir, (9) kemampuan

pemecahan masalah, dan (10)  kemandirian.

c. Potensi Peserta didik sesuai dengan bakat dan minat

1) Pengertian

Pendidikan merupakan proses dimana manusia dididik, dikembangkan,

dan diharapkan mampu memenuhi kompetensi lulusan yang diharapkan.

Pendidikan yang baik mampu mengembangkan berbagai macam potensi

diri masing-masing siswa. Perbedaan potensi diri ini harus dapat dipahami

dengan baik oleh guru maupun orangtua dalam proses mengembangkan

potensi diri anak.

2) Perkembangan Peserta Didik

Pendidikan yang berlaku di Indonesia, baik pendidikan yang

diselenggarakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, pada umumnya
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diselenggarakan dalam bentuk klasikal. Penyelengaraan pendidikan

klasikal ini berarti memberlakukan sama semua tindakan pendidikan

kepada semua peserta didik, walaupun diantara masing-masing mereka

sangat berbeda. Oleh karena itu, yang harus mendapatkan perhatian di

dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sifat-sifat dan kebutuhan umum

remaja, seperti pengakuan akan kemampuannya, ingin untuk mendapatkan

kepercayaan, kebebasan, dan semacamnya (Dadang : 2010).

3) Mengembangkan Potensi Diri Peserta Didik Berdasarkan Bakat dan

Minat

Potensi diri peserta didik di asah di sekolah sejak dini, tanpa

menghilangkan peran orang tua dalam proses pengembangan potensi diri

peserta didik. Di sekolah guru sebagai ujung tombak pembelajaran

mengajarkan berbagai ilmu dan ketrampilan kepada peserta didik. Sekolah

Formal yang memiliki kurikulum menurut saya tidak efektif, karena setiap

anak memiliki pola pikir dan potensi diri yang berbeda. Dalam kata lain

kurikulum tidak bisa menjadi patokan dalam menjalankan proses

pembelajaran.

Potensi diri yang dimiliki masing-masing peserta didik seharusnya dapat

disalurkan dengan baik oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Kegiatan belajar yang monoton akan membuat anak merasa bosan dengan

proses belajar mengajar. Kegiatan Ekstrakurikuler dapat menjadi salah

satu jalan untuk menyalurkan antara peserta didik dengan bakat dan minat

masing-masing. Tidak harus mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler di sekolah,

di tempat lain jika ada yang dirasa sesuai dengan bakat dan minat anak

selayaknya orang tua dapat memfasilitasi anak untuk menyalurkan hoby

yang sesuai dengan bakatnya .

4) Mengenal  Bakat

Bakat didefinisikan sebagai kemampuan alamiah atau bawaan untuk

memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relative bisa bersifat

umum (misalnya bakat intelektual umum) atau khusus (bakat akademis

khusus). Bakat khusus disebut juga talent. Bakat memungkinkan
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seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi

diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman dan dorongan atau motivasi

agar bakat itu dapat terwujud.

Bakat yang dimiliki seseorang tidak sama antara satu dengan lainnya. Ada

orang yang berbakat pada ilmu alam, tetapi tidak berbakat pada ilmu

sosial, ada yang berbakat di bidang olahraga, tetapi tidak berbakat di

kesenian, ada yang berbakat di bidang kesenian, tetapi tidak berbakat di

keterampilan. Bakat yang dimiliki seseorang merupakan salah satu faktor

yang mempengaruhi keberhasilan belajar.

d. Mengenal  Minat

Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan menfokuskan

diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas (

Hilgar & Slameto ; 1988 ; 59).

Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari

perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain

yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. (Maprare dan

Slameto; 1988; 62).

Jadi, dapat disimpulkan minat ialah suatu proses pengembangan dalam

mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu

kepada suatu kegiatan yang diminatinya

e. Cara Mengembangkan Bakat dan Minat

1) Perlu Keberanian

Keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan,

baik yang bersifat fisik dan psikis maupun kendala-kendala sosial atau

yang lainnya. Keberanian akan memampukan kita melihat jalan keluar

berhadapan dengan berbagai kendala yang ada, dan bukan sebaliknya,

membuat kita takut dan melarikan diri secara tidak bertanggung jawab.
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2) Perlu didukung Latihan

Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Latihan disini bukan saja dari segi

kuantitasnya tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap

usaha yang kelihatan secara fisik.

3) Perlu didukung Lingkungan

Lingkungan disini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia,

fasilitas, biaya dan kondisi sosial lainnya., yang turut berperan dalam usaha

pengembangan bakat dan minat.

4) Perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara

mengatasinya.

Disini sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala

yang ada, kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit.

Kemudian mulai kita memikirkan jalan keluarnya.

f. Persamaan Bakat Dengan Minat

Persamaan diantara bakat dan minat ini yaitu perlu adanya pengembangan

melaluibelajar agar kemampuan dan keinginan yang ada dapat menjadi

sesuatu yang nyata. Jadi tidak hanya sebatas kemampuan dan keinginan

saja. Melainkan adanya kemajuan atau bentuk nyata dari apa yang dimiliki

dan apa yang diminati. Jika hal tersebut diasah, maka akan menjadi sesuatu

yang bermanfaat sekali untuk diri sendiri maupun lingkungan. Namun, apabila

tidak diasah, maka hanya menjadi bakat dan minat yang terpendam. Tidak

akan membuahkan hasil yang lebih dari hanya sekedar kemampuan dan

keinginan saja

g. Perbedaan Bakat Dengan Mjnat

Perlu hati-hati bahwa BAKAT tidak selalu identik dengan MINAT. BAKAT yang

tidak disertai dengan MINAT,maupun MINAT yang tidak disertai dengan

BAKAT akan menimbulkan GAP. Bila orang tua tidak cukup cermat dengan

hal ini,akan berdampak buruk bagi anak
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h. Faktor yang mendukung untuk mengembangkan bakat & minat

1) Faktor Intern

a) Faktor Bawaan (Genetik)

Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu

dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang

diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik

maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang

tuanya. Dari segi biologi, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak.

Bila otak kiri dominan, segala tindakan dan verbal, intelektual,

sequensial, teratur rapi, dan logis. Sedangkan otak kanan berhubungan

dengan masalah spasial, non verbal, estetik dan artistic serta atletis.

b) Faktor kepribadian

Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis dimana perkembangan

potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini

akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan

percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya (Ashar ; 2003).

2) Faktor Ekstern

a) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk

mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan

terbagi atas :

i. Lingkungan keluarga

Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat

anak memperoleh pengalaman, karena keluarga merupakan lingkungan

pertama dan paling penting bagi anak. (Sutiono ; 1998 ; 171).

ii. Lingkungan sekolah

Suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar

kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi

pengembangan minat dan bakat karena di lingkungan ini minat dan

bakat anak dikembangkan secara intensif.
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iii. Lingkungan sosial

Suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di

lingkungan ini anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya

kepada masyarakat.

2. Aktivitas Pemebelajaran

Diskusi, tanya jawab, penugasan

3. Latihan/Tugas

Lakukan tugas yang ada dibawah ini sesuai dengan langkah-langkahnya

a. Bentuk kelas menjadi 4 kelompok (@ 6 – 8 orang / kelompok)

b. Diskusikan “strategi yang dilakukan oleh guru jika dalam mengajar

menghadapi peserta didik yang memiliki berbagai macam potensi peserta

didik

b. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas!

c. Perbaiki hasil diskusi berdasarkan masukan pada saat presentasi

d. Kumpulkan hasil perbaikan pada fasilitator

4. Rangkuman

Kegiatan pengembangan diri ditujukan untuk membantu peserta didik untuk

mengaktualisasikan dirinya dengan mengembangakan minat, bakat, dan potensi

yang dimilikinya untuk menjadi pribadi yang seimbang antara jasmani dan rohani.

Hal ini dari perhatian pemerintah melalui undang-undang dan permen yang

melandari kegiatan ini.

Ada banyak macam kegiatan dalam melakukan pengembangan diri, antara lain

melalui kegiatan layanan konseling dan kegiatan bakat serta minat bagi peserta

didik di sekolah atau madrasah. Melalui layanan konseling peserta didik dapat

diarahkan kepada apa yang menjadi keinginannya dan untuk menyelesaikan

masalah yang dihadapinya secara  pribadi maupun kelompok.
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Dalam melakukan pengembangan diri bagi peserta didik, konselor, guru dan juga

tenaga kependidikan hendaknya memerhatikan kebutuhan-kebutuhan individual

para peserta didik sehingga mudah untuk diarahkan dan ditingkatkan dengan

melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya sesuai dengan kebutuhannya.

5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

a. Balikan
1) Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi kegiatan

belajar ini ?

2) Pengalaman baru apa, yang saudara peroleh dari materi ajar kegiatan

belajar ini ?

3) Apa saja yang telah saudara lakukan yang ada hubungannya dengan

materi kegiatan ini tetapi belum ditulis dimateri ini ?

4) Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini ?

5) Aspek menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan belajar

ini?

b. Tindak Lanjut
Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa

melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum

mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi

sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3: BEKAL AJAR AWAL
PESERTA DIDIK

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat :

1. Mengidentifikasi sikap awal perserta didik sesuai mata pelajaran yang diampu

2. Mengidentifikasi pengetahuan awal perserta didik sesuai mata pelajaran yang

diampu

3. Mengidentifikasi keterampilan awal perserta didik sesuai mata pelajaran yang

diampu

4. Pemanfaatan identifikasi bekal ajar peserta didik untuk menyusun program

pembelajaran

B. Indikator pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta;

1. Sikap awal peserta didik diidentifikasi berdasarkan mata pelajaran yang

diampu

2. Pengetahuan awal peserta didik diidentifikasi berdasarkan mata pelajaran

yang diampu

3. Keterampilan awal peserta didik diidentifikasi berdasarkan mata pelajaran

yang diampu

4. Hasil identifikasi bekal ajar awal dimanfaatkan untuk penyusunan program

pembelajaran

C. Uraian materi

1. Judul Materi : Bekal Ajar Awal Peserta Didik
a. Bekal Ajar diidentifikasi berdasarkan Sikap Awal

1) Pengertian Sikap Awal

Sikap awal  peserta didik merupakan salah satu variabel didefenisikan

sebagai aspek-aspek atau kualitas perseorangan peserta didik. Aspek

ini bisa berupa bakat, minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar,

kemampuan berfikir yang telah dimiliki peserta didik.
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2) Identifikasi Sikap Awal

Pengalaman belajar merupakan proses yang dinamis dan kompleks

dalam keseharian hidup manusia, sehingga terus ditingkatkan secara

skala waktu dan kualitas maupun kuantitas. Beberapa hal yang harus

ditelaah dan diteliti terlebih dahulu tentang keadaan dasar atau sikap

dasar atau kemampuan yang telah ada sebelum adanya proses belajar.

hal ini diharapkan atau bertujuan agar para pendidik mampu mengukur

pencapaian tujuan belajar yang dilakukan dilihat dari segi proses dan

hasil.

Dalam proses pengamatan ini, ada beberapa hal yang patut

diperhatikan sebagai suatu perhatian yang lebih khusus diantaranya : a.

Faktor-faktor akademis b. Faktor-faktor sosial c. Kondisi belajar

Adapun sikap awal peserta didik menurut Goleman,Daniel (2000)

dikelompokkan ke dalam delapan kelas yaitu :

a) Belajar isyarat (signal learning). Yaitu belajar dimana tidak semua

reaksi sepontan manusia menimbulkan respon.dalam konteks inilah

signal learning terjadi. Contohnya yaitu seorang guru yang

memberikan isyarat kepada muridnya yang gaduh dengan bahasa

tubuh tangan diangkat kemudian diturunkan.

b) Belajar stimulus respon. Belajar tipe ini memberikan respon yang

tepat terhadap stimulus yang diberikan. Reaksi yang tepat diberikan

penguatan (reinforcement) sehingga terbentuk perilaku tertentu

(shaping). Contohnya yaitu seorang guru memberikan suatu bentuk

pertanyaan atau gambaran tentang sesuatu yang kemudian

ditanggapi oleh muridnya. Guru memberI pertanyaan kemudian

peserta didik menjawab.

c) Belajar merantaikan (chaining). Tipe ini merupakan belajar dengan

membuat gerakan-gerakan motorik sehingga akhirnya membentuk

rangkaian gerak dalam urutan tertentu. Contohnya yaitu pengajaran

tari atau senam yang dari awal membutuhkan proses-proses dan

tahapan untuk mencapai tujuannya.
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d) Belajar asosiasi verbal (verbal Association). Tipe ini merupakan

belajar menghubungkan suatu kata dengan suatu obyek yang berupa

benda, orang atau kejadian dan merangkaikan sejumlah kata dalam

urutan yang tepat. Contohnya yaitu Membuat langkah kerja dari suatu

praktek dengan bntuan alat atau objek tertentu. Membuat prosedur

dari praktek kayu.

e) Belajar membedakan (discrimination). Tipe belajar ini memberikan

reaksi yang berbeda–beda pada stimulus yang mempunyai

kesamaan. Contohnya yaitu seorang guru memberikan sebuah

bentuk pertanyaan dalam berupa kata-kata atau benda yang

mempunyai jawaban yang mempunyai banyak versi tetapi masih

dalam satu bagian dalam jawaban yang benar. Guru memberikan

sebuah bentuk (kubus) peserta didik  menerka ada yang bilang

berbentuk kotak, seperti kotak kardus, kubus, dsb.

f) Belajar konsep (concept learning). Belajar mengklasifikasikan

stimulus, atau menempatkan obyek- obyek dalam kelompok tertentu

yang membentuk suatu konsep. (konsep : satuan arti yang mewakili

kesamaan ciri). Contohnya yaitu memahami sebuah prosedur dalam

suatu praktek atau juga teori. Memahami prosedur praktek uji bahan

sebelum praktek, atau konsep dalam kuliah mekanika teknik.

g) Belajar dalil (rule learning). Tipe ini meruoakan tipe belajar untuk

menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari penggabungan

beberapa konsep. Hubungan antara konsep biasanya dituangkan

dalam bentuk kalimat. Contohnya yaitu seorang guru memberikan

hukuman kepada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas yang

merupakan kewajiban peserta didik, dalam hal itu hukuman diberikan

supaya peserta didik tidak mengulangi kesalahannya.

h) Belajar memecahkan masalah (problem solving). Tipe ini merupakan

tipe belajar yang menggabungkan beberapa kaidah untuk

memecahkan masalah, sehingga terbentuk kaedah yang lebih tinggi

(higher order rule). Contohnya yaitu seorang guru memberikan kasus

atau permasalahan kepada peserta didik untuk memancing otak

mereka mencari jawaban atau penyelesaian dari masalah tersebut.
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Dalam mengenal dan mengetahui sikap awal dan karakteristik peserta

didik biasanya diterapkan dalam beberapa hal, yaitu:

a) Secara langsung dengan menggunakan metode-metode tertentu

dengan melakukan pengambilan data yang ada dilapangan, baik

melalui pengumpulan data, observasi dan sebagainya.

b) Secara tidak langsung melalui orang-orang terdekat dari peserta didik

yang bersangkutan.

c) Dan juga bisa dilakukan melalui lingkungan peserta didik yang

bersangkutan.

Adapun metode sederhana yang kiranya dapat dilakukan sebagai

latihan dalam menganalisis sikap dan karakteristik peserta didik,

sebagai berikut :

a) Kumpulkanlah data sikap awal peserta didik dari sampel. Di samping

data dari orang- orang yang dekat dengan sasaran, diperlukan pula

data dari sampel sasaran itu sendiri dengan bentuk self-report.

Ikutilah langkah-langkah sebagai berikut:

 Tulislah kembali perilaku khusus yang telah berhasil Anda buat

dalam analisis intruksional;

 Atas dasar perilaku khusus tersebut, buatlah skala penilaian dalam

bentuk skala Likert (sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan

sangat tidak setuju);

 Berilah pengantar cara mengisi skala penilaian tersebut dan

perbanyak secukupnya;

 Berikan skala penilaian tersebut kepada sejumlah orang yang

dapat mewakili populasi sasaran. Jumlahnya juga tergantung dari

besarnya populasi sasaran. Yang paling penting diperhatikan

adalah orang-orang tersebut memang memiliki ciri seperti populasi

sasaran, sehingga dapat dipandang sebagai sampel yang

representative;

 Kumpulkan hasil isian tersebut

b) Kumpulkanlah data sikap awal peserta didik dengan mengikuti

langkah-langkah sebagai berikut:
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 Buatlah daftar pertanyaan atau kuisioner tentang sikap  awal

peserta didik seperti;

 Tempat kelahiran dan tempat dibesarkan;

 Pekerjaan atau bidang pengetahuan yang menjadi keahliannya

atau dicita-citakan untuk menjadi bidang keahliannya;

 Kesenangan (hobi);

 Bahasa sehari-hari dan bahasa asing yang dikuasai;

 Alat-alat audio-visual yang dimiliki di rumah atau biasa digunakan

sehari-hari; dan lain-lain yang dianggap penting bagi

pengembangan desain instruksional.

 Berikanlah kuisioner tersebut kepada sejumlah sampel yang dapat

mewakili populasi sasaran;

 Kumpulkan hasilnya.

c) Analisislah hasil pengumpulan data untuk menentukan sikap awal

yang telah dikuasai. Kelompokkan sikap yang mendapat nilai cukup

dan di atasnya. Pisahkan dari sikap  yang masih sedang, kurang atau

buruk.

d) Buatlah garis batas antara kedua kelompok perilaku tersebut pada

bagan hasil analisis instruksional untuk menunjukkan dua hal sebagai

berikut:

 Sikap yang ada di bawah garis batas adalah perilaku yang telah

dikuasai oleh populasi sasaran sampai tingkat cukup dan baik.

Sikap ini tidak akan diajarkan kembali kepada peserta didik;

 Sikap yang ada di atas garis batas adalah sikap yang belum

dikuasai oleh populasi sasaran atau baru dikuasai sampai tingkat

sedang, kurang, dan buruk. Sikap-sikap tersebut akan diajarkan

kepada peserta didik.

e) Susunlah urutan sikap yang ada di atas garis batas untuk dijadikan

pedoman dalam menentukan urutan materi pelajaran.

f) Tafsirkanlah data tentang karakteristik peserta didik untuk

menggambarkan hal sebagai berikut:

 Lingkungan budaya;

 Pekerjaan atau bidang pengetahuan yang menjadi keahlian;
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 Kesenangan (hobi);

 Bahasa yang dikuasai;

 Alat audio visual yang dimiliki atau yang biasa digunakan sehari-

hari;

 dan lain-lain.

Data tentang sikap peserta didik untuk digunakan dalam menyusun

strategi pembelajaran pada tahap selanjutnya.

b. Bekal Ajar diidentifikasi berdasarkan Pengetahuan Awal

1) Pengertian Identifikasi Pengetahuan Awal Peserta Didik

Identifikasi kemampuan awal peserta didik adalah salah satu upaya

para guru yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang;

tuntutan, bakat, minat, kebutuhan dan kepentingan peserta didik,

berkaitan dengan suatu program pembelajaran tertentu. Tahapan ini

dipandang begitu perlu mengingat banyak pertimbangan seperti;

peserta didik, perkembangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan program pendidikan/

pembelajaran tertentu yang akan diikuti peserta didik.

2) Tujuan mengidentifikasi pengetahuan awal

Tujuan Identifikasi kemampuan awal peserta didik adalah salah satu

upaya para guru yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman

tentang; tuntutan, bakat, minat, kebutuhan dan kepentingan peserta

didik, berkaitan dengan suatu program pembelajaran tertentu.

Tahapan ini dipandang begitu perlu mengingat banyak pertimbangan

seperti; peserta didik, perkembangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan program pendidikan/

pembelajaran tertentu yang akan diikuti peserta didik.

Tujuan Identifikasi untuk :

a) Memperoleh informasi yang lengkap dan akurat berkenaan

dengan pengetahuan awal peserta didik  sebelum mengikuti

program pembelajaran tertentu.
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b) Menyeleksi tuntutan, bakat, minat, kemampuan, serta

kecenderungan peserta didik berkaitan dengan pemilihan

program-program pembelajaran tertentu yang akan diikuti mereka.

c) Menentukan desain program pembelajaran dan atau pelatihan

tertentu yang perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan

awal peserta didik.

c. Bekal Ajar diidentifikasi berdasarkan Keterampilan Awal

1) Pengertian keterampilan awal peserta didik

Pengertian identifikasi keterampilan Awal peserta didik adalah

Kegiatan menganalisis pengetahuan awal dalam pengembangan

pembelajaran merupakan pendekatan untuk mengetahuan kondisi

keteramiplan yang dimiliki peserta didik  apa adanya .

2) Tujuan dan manfaat identifikasi keterampilan awal

Tujuan Identifikasi keterampilan awal peserta didik adalah salah satu

upaya para guru yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman

tentang; tuntutan, bakat, minat, kebutuhan dan kepentingan peserta

didik, berkaitan dengan suatu program pembelajaran tertentu.

Tahapan ini dipandang begitu perlu mengingat banyak pertimbangan

seperti; peserta didik, perkembangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan program pendidikan/

pembelajaran tertentu yang akan diikuti peserta didik.

Manfaat Identifikasi keterampilan awal peserta didik:

a. Memperoleh informasi yang lengkap dan akurat berkenaan

dengan keterampilan awal peserta didik sebelum mengikuti

program pembelajaran tertentu.

b. Menyeleksi tuntutan, bakat, minat, keterampilan, serta

kecenderungan peserta didik berkaitan dengan pemilihan

program-program pembelajaran tertentu yang akan diikuti mereka.

c. Menentukan desain program pembelajaran dan atau pelatihan

tertentu yang perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan

awal peserta didik.
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d. Hasil identifikasi bekal ajar awal dimanfaatkan untuk penyusunan

program pembelajaran

Belajar merupakan proses mengarahkan daya upaya dan potensi yang

ada pada setiap individu mulai dari hal yang tidak tahu menjadi tahu,

tentunya pada tahap ini menuju pada hal yang positif. Yaitu untuk

mencapai perubahan tingkah laku  dari hal yang negatif menjadi positif.

Sebelum mengoptimalkan dalam proses belajar,  hal perlu diketahui

yaitu mengetahui sejauh mana sikap, pengetahuan, keterampilan yang

diperoleh peserta didik sebelum mereka menerima pengetahuan yang

baru

Pemilihan Strategi dan Metode Pembelajaran  didasarkan pada

pengetahuan, keterampilan dan sikap  awal peserta didik. dapat

membantu guru dalam menentukan strategi atau metode pembelajaran

yang tepat dan sesuai, dan mampu mengaitkannya dengan

pengetahuan, keteraampilan, sikap dan keunikan individu, jenis belajar

dan gaya belajar dan tingkat perkembangan yang sedang dialami

peserta didik.

Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya

diturunkan ke dalam Strategi Pembelajaran. Newman dan Logan (Abin

Syamsuddin Makmun, 2003) mengemukakan unsure- unsur strategi dari

setiap usaha, yaitu:

1) Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil (out

put) dan sasaran (target) yang harus dicapai, dengan

mempertimbangkan aspirasi pemakai lulusan yang memerlukannya.

2) Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (basic way)

yang paling efektif untuk mencapai sasaran.

3) Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah (steps) yang

akan dtempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran.

4) Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur (criteria) dan patokan

ukuran (standard) untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan

(achievement) usaha.
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5) Jika kita terapkan dalam konteks pembelajaran, keempat unsur

tersebut adalah:

6) Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran yakni

perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik.

7) Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran

yang dipandang paling efektif.

8) Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur,

metode dan teknik pembelajaran.

9) Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan

atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan.

2. Aktivitas Pemebelajaran :
Kerja Kelompok, Diskusi, Mengerjakan Tugas

3. Latihan/Tugas :
Diskusikan dalam kelompok  (Waktu : 15 menit )

Bagaimana merencanakan program pembelajaran dan strategi pembelajaran

berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap awal yang dimiliki oleh

peserta didik .

4. Rangkuman:
Kegiatan menganalisis pengetahuan awal dalam pengembangan

pembelajaran merupakan pendekatan menerima peserta didik  apa adanya

dan menyusun sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta didik

tersebut. Karena itu, kegiatan menganalisis pengetahuan awal peserya didik

merupakan proses untuk mengetahui pengetahuan yang dikuasai peserta

didik sebelum mengikuti proses  pembelajaran, bukan untuk menentukan

kemampuan pra-syarat dalam rangka menyeleksi pesera didik sebelum

mengikuti proses pembelajaran. Konsekuensi digunakannya cara ini adalah

titik mulai suatu kegiatan  belajar tergantung kepada perilaku awal peserta

didik. Karakteristik peserta didik merupakan salah satu variabel dari kondisi

pengajaran. Variabel ini didefenisikan sebagai aspek-aspek atau kualitas

peserta didik. Aspek-aspek ini bisa berupa bakat, minat, sikap, motivasi

belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir dan kemampuan awal ( hasil
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belajar ) yang telah dimilikinya. Karakteristik peserta didik akan amat

berpengaruh dalam pemilihan setrategi pengelolaan, yang berkaitan dengan

bagaimana menata pengajaran, khususnya komponen-komponen strategi

pengajaran, agar sesuai dengan karakteristik peserta didik.

Perilaku yang akan diajarkan ini kemudian dirumuskan dalam bentuk tujuan

instruksional khusus atau TIK.

Kegiatan ini memberi manfaat:

a. Untuk mengetahui kualitas perseorangan sehingga dapat dijadikan

petunjuk dalam mendeskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran;

b. Hasil kegiatan mengidentifikasi sikap,pengetahuan dan keterampilan  awal

peserta didik akan merupakan salah satu dasar dalam mengembangkan

strategi dan sistem instruksional yang sesuai untuk peserta didik.

Cara melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Dilakukan di waktu awal sebelum menyusun instruksional pengajaran;

c. Teknik yang digunakan dapat dengan tes, interview, observasi, dan

kuisioner;

d. Dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran atau orang-orang yang dianggap

paham dengan kemampuan peserta didik.

5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
a. Balikan

1) Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi

kegiatan belajar ini ?

2) Pengalaman baru apa, yang saudara peroleh dari materi ajar

kegiatan belajar ini ?

3) Apa saja yang telah saudara lakukan yang ada hubungannya dengan

materi kegiatan ini tetapi belum ditulis dimateri ini ?

4) Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini ?

5) Aspek menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan

belajar ini?
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b. Tindak Lanjut

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa

melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum

mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi

sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4: KESULITAN
BELAJAR PESERTA DIDIK

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat :

1. Mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar peserat didik berdasar faktor

internal ((psikologis & fisiologis)

2. Mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar peserat didik berdasar faktor

eksternal (sosial & non sosial)

3. Pemanfaatan hasil identifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam program

perbaikan (remidial)

4. Pemanfaatan hasil identifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam program

pengayaan

B. Indikator pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta;

1. Penyebab kesulitan belajar peserta didik diidentifikasi berdasarkan faktor

internal (psikologis & fisiologis)

2. Penyebab kesulitan belajar peserta didik diidentifikasi berdasarkan faktor

eksternal (sosial & non sosial)

3. Hasil identifikasi kesulitan belajar peserta didik dimanfaatkan dalam program

perbaikan (remedial)

4. Hasil identifikasi kesulitan belajar peserta didik dimanfaatkan dalam program

pengayaan

C. Uraian materi

1. Judul Materi :  Kesulitan Belajar Peserta Didik

Pengertian Kesulitan Belajar

Kesulitan belajar yang didefenisikan oleh The United States Office of

Education (USOE) yang dikutip oleh Abdurrahman (2003 : 06) menyatakan

bahwa kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari
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proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan

bahasa ajaran atau tulisan.

Di samping defenisi tersebut, ada definisi lain yang yang dikemukakan oleh

The National Joint Commite for Learning Dissabilites (NJCLD) dalam

Abdurrahman (2003 : 07) bahwa kesulitan belajar menunjuk kepada suatu

kelompok kesulitan yang didefenisikan dalam bentuk kesulitan nyata dalam

kematian dan penggunan kemampuan pendengaran, bercakap-cakap,

membaca, menulis, menalar atau kemampuan dalam bidang studi

matematika.

a. Penyebab kesulitan belajar peserta didik berdasarkan faktor internal

(psikologis & fisiologis)

1) Faktor Fisiologis

Faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar peserta didik ini

berkaitan dengan kurang berfungsinya otak, susunan syaraf ataupun

bagian-bagiantubuh lain. Para guru harus menyadari bahwa hal yang

paling berperan pada waktu belajar adalah kesiapan otak dan sistem syaraf

dalam menerima, memproses, menyimpan, ataupun memunculkan kembali

informasi yang sudah disimpan. Kalau ada bagian yang tidak beres pada

bagian tertentu dari otak seorang peserta didik, maka dengan sendirinya si

siswa akan mengalami kesulitan belajar. Bayangkan kalau sistem syaraf

atau otak anak kita karena sesuatu dan lain hal kurang berfungsi secara

sempurna.

2) Faktor Psikologis

Faktor –faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat

mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama

mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi , minat,

sikap dan bakat.

3) Kecerdasan  / Intelegensia Peserta Didik

Pada umumnya kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik

dalam mereaksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan
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lingkungan melalui cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan

hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, tetapi juga organ-organ tubuh

lainnya. Namun bila dikaitkan dengan kecerdasan, tentunya otak

merupakan organ yang penting dibandingkan organ yang lain, karena

fungsi otak itu sebagai organ pengendali tertinggi (executive control) dari

hampir seluruh aktivitas manusia.

b. Berdasar Aspek sosial dan non sosial (Faktor Eksternal)

1) Berdasar Aspek Sosial

Yang termasuk lingkungan sosial adalah pergaulan peserta didik dengan

orang lain disekitarnya, sikap dan perilaku orang disekitar peserta didik dan

sebagainya. Lingkungan sosial yang banyak mempengaruhi kegiatan

belajar ialah orangtua dan keluarga peserta didik  itu sendiri. Sifat-sifat

orangtua, peraktk pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga, semuanya

dapat memberi dampak baik ataupun buruk terhadap kegitan belajar dan

hasil yang dicapai oleh siswa.

2) Lingkungan sekolah

Seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat memengaruhi

proses belajar seorang peserta didik. Hubungan harmonis antra ketiganya

dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk belajar lebih baikdisekolah.

Perilaku yang simpatik dan dapat menjadi teladan seorang guru atau

administrasi dapat menjadi pendorong bagi peserta didik untuk belajar.

3) Lingkungan masyarakat.

Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal peserta didik akan

memengaruhi belajar peserta didik. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak

pengangguran dan anak terlantar juga dapat memengaruhi aktivitas belajar

peserta didik, paling tidak peserta didik kesulitan ketika memerlukan teman

belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum

dimilkinya.

4) Lingkungan keluarga.

Lingkungan ini sangat memengaruhi kegiatan belajar. Ketegangan

keluarga, sifat-sifat orangtua, demografi keluarga (letak rumah),

pengelolaankeluarga, semuannya dapat negati dampak terhadap aktivitas

belajar peserta didik. Hubungan anatara anggota keluarga, orangtua, anak,
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kakak, atau adik yang harmonis akan membantu peserta didik melakukan

aktivitas belajar dengan baik.

c. Faktor penyebab  kesulitan belajar peserta didik diidentifikasi berdasarkan

pencapaian kompetensi mata pelajaran yang diampu pencapaian

kompetensi mata pelajaran yang diampu

1) Pengertian Belajar

Sebelum membahas mengenai penyebab kesulitan kesulitan belajar, akan

lebih jelas jika kita memahami terlebih dahulu pengertian belajar dan

kesulitan belajar beserta penyebabnya.

Belajar merupakan suatu perubahan dalam diri seseorang yang terjadi

karena pengalaman. Menurut C.T. Morgan dalam Introduction to Psycology

(1961) merumuskan belajar sebagai “suatu perubahan yang relative

menetap dalam tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman yang lalu”

(Sobur, 2003: 219). Jadi bisa disimpulkan bahwa belajar sangat erat

kaitannya dengan perubahan tingkah laku seseorang. Akan tetapi

perubahan yang bukan terjadi karena adanya proses-proses belajar tidak

dapat dikatakan sebagai belajar. Perubahan selain belajar antara lain

karena adanya proses fisiologis (misal: sakit) dan perubahan terjadi karena

adanya proses-proses pematangan (misal : bayi yang mulai dapat

berjalan).

2) Pengertian Kesulitan Belajar

Untuk memperjelas tentang kesulitan belajar , penulis akan memaparkan

beberapa pengertian menurut pendapat para ahli sebagai berikut :

Kesulitan Belajar Kesulitan belajar yang didefenisikan oleh The United

States Office of Education (USOE) yang dikutip oleh Abdurrahman

(2003:06) menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu gangguan

dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup

pemahaman dan penggunaan bahasa ajaran atau tulisan.

d. Mengidentifikasi Kecakapan Peserta Didik yang memerlukan perbaikan

Konsep identifikasi masalah kesulitan belajar
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Sebelum mengidentifikasi kecakapan atau masalah kesulitan belajar peserta

didik, guru sangat dianjurkan untuk terlebih dahulu mengenali gejala dengan

cermat  terhadap fenomena yang menunjukkan kemungkinan adanya

kesulitan belajar yang melanda peserta didik tersebut. Upaya ini disebut

diagnosis yang bertujuan menetapkan “jenis penyakit” yakni jenis kesulitan

belajatr peserta didik yang memerlukan perbaikan.

e. Remedial  dan program pengayaan

Remedial merupakan suatu treatmen atau bantuan untuk mengatasi kesulitan

belajar. Berikut adalah beberapa program asesmen yang bisa dijalankan atau

dijadikan acuan dalam melakukan pengajaran remedial. Yang antara lain

dalam bidang berhitung, membaca pemahaman dan menulis.

Pengayaan adalah kegiatan tambahan yang dieberikan kepada peserta didik

yang telah mencapai ketentuan dalam belajar yang diamaksudkan untuk

menambah wawasan atau memeperluas pengetahuannya dalam materi

pelajaran yang telah dipelajarinya. Disamping itu pembelajaran pengayaan

bisa diartikan memberikan  pemahaman yang lebih dalam dari pada sekedar

standar kompetensi dalam kurikulum.

Adapun tujuan pengayaan selain untuk meningkatakan pemahaman dan

wawasan tehadap materi yang sedang atau telah dipelajarinya juga agar

peserta didik dapat belajar secara optimal baik dalam hal pendaya gunaan

kemampuannya maupun perolehan dari hasil belajar

2. Aktivitas Pemebelajaran :
Membaca, mengerjakan tugas

3. Latihan/Tugas :
Kegiatan Individu

Buatlah rangkuman dari  materi pokok  4 kegiatan belajar   sub. materi 1 dan

sub. materi 2!Hasilnya serahkan kepada fasilitator.
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4. Rangkuman :
Kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses

psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ajaran

atau tulisan.

Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar itu biasa dikenal dengan

sebutan prestasi rendah/kurang (under achiever). Peserta didik ini tergolong

memiliki IQ tinggi tetapi prestasi belajarnya rendah (di bawah rata-rata kelas).

Dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar ialah suatu keadaan dimana

peserta didik tidak dapat menyerap pelajaran dengan sebagaimana mestinya.

Dalam pembelajaran remedial diperlukan untuk menyebuhkan atau membuat

baik materi dari pelajaran yang dikiranya sulit untuk dipahami, maka siswa

harus mengulang materi tersebut untuk membuat siswa tersebut paham

dengam materinya. Tujuan guru melaksanakan kegiatan remedial adalah

membantu siswa yang mengalami kesulitan menguasai kompetensi yang

telah ditentukan agar mencapai hasil belajar yang lebih baik. Terdapat 6

fungsi dalam pembelajaran remedial yaitu fungsi korektif, fungsi emahaman,

fungsi penyesuaian, fungsi pengayaan, fungsi akselerasi, fungsi terapeutik.

Dalam pembelajaran pengayaan yaitu suatu kegiatan yang diberikan kepada

siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya

secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya, kegiatan

pengayaan dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada

siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan

dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga tercapai tingkat

perkembangan yang optimal. Terdapat 3 faktor dalam pembelajaran

pengayaan yaitu  faktor siswa, faktor manfaat edukatif, faktor waktu.

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam kegiatan remedial yaitu Analisis

hasil diagnosis, Identifikasi penyebab kesulitan, Penyusunan rencana dan

Pelaksanaan kegiatan. Sedangkan langkah-langkah untuk pelaksanaan



41

pembelajaran pengayaan yaitu Identifikasi Kelebihan Kemampuan Belajar dan

Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan.

5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut :
a. Balikan

1) Apa saja yang sudah saudara lakukan berkaitan dengan materi

kegiatan belajar ini ?

2) Pengalaman baru apa, yang saudara peroleh dari materi ajar

kegiatan belajar ini ?

3) Apa saja yang telah saudara lakukan yang ada hubungannya dengan

materi kegiatan ini tetapi belum ditulis dimateri ini ?

4) Manfaat apa saja yang saudara dapatkan dari materi kegiatan ini ?

5) Aspek menarik apa yang anda temukan dari materi ajar kegiatan

belajar ini?

b. Tindak lanjut

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa

melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum

mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi

sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan pembelajaran modul ini memberikan informasi tentang pemahaman

karakteristik peserta didik, identifikasi potensi peserta didik, identifikasi belajar

peserta didik dan identifikasi kesulitan belajar peserta ddidik. Dalam modul ini

memberikan informasi kepada guru harus memiliki kemampuan mendesain

program, menguasai materi pelajaran, mampu menciptakan kondisi kelas yang

kondusif, terampil memanfaatkan media dan memilih sumber, memahami cara

atau metode yang digunakan sesuai kebutuhan dari karakteristik anak.

Kegiatan menganalisis pengetahuan awal dalam pengembangan pembelajaran

merupakan pendekatan menerima peserta didik  apa adanya dan menyusun

sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta didik tersebut. Karena itu,

kegiatan menganalisis pengetahuan awal peserya didik merupakan proses untuk

mengetahui pengetahuan yang dikuasai peserta didik sebelum mengikuti proses

pembelajaran, bukan untuk menentukan kemampuan pra-syarat dalam rangka

menyeleksi pesera didik sebelum mengikuti proses pembelajaran. Konsekuensi

digunakannya cara ini adalah titik mulai suatu kegiatan belajar tergantung

kepada perilaku awal peserta didik. Karakteristik peserta didik akan amat

berpengaruh dalam pemilihan setrategi pengelolaan, yang berkaitan dengan

bagaimana menata pengajaran, khususnya komponen-komponen strategi

pengajaran, agar sesuai dengan karakteristik peserta didik.

Perilaku yang akan diajarkan ini kemudian dirumuskan dalam bentuk tujuan

instruksional, kegiatan ini memberi manfaat:

a. Untuk mengetahui kualitas perseorangan sehingga dapat dijadikan petunjuk

dalam mendeskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran;

b. Hasil kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa akan

merupa-kan salah satu dasar dalam mengembangkan sistem instruksional

yang sesuai untuk siswa.

Cara melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Dilakukan di waktu awal sebelum menyusun instruksional pengajaran;
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b. Teknik yang digunakan dapat dengan tes, interview, observasi, dan kuisioner;

c. Dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran atau orang-orang yang dianggap

paham dengan kemampuan peserta didik

Faktor- faktor yang mempengaruhi proses belajar terdiri atas faktor internal dan

eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri

individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal ini

meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Sedangkan faktor eksternal yang

memengaruhi balajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor

lingkungan sosial dan factor lingkungan nonsosial.

Faktor-faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi

fisik individu. Faktor-faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang

dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama

mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan peserta didik , motivasi, minat,

sikap dan bakat.

Faktor-faktor eksternal yang meliputi lingkungan social diantaranya faktor

sekolah, masyarakat, dan keluarga. Sedangkan faktor eksternal lingkungan non-

sosial diantaranya lingkungan alamiah, instrumental, dan mata pelajaran.

Peranan guru sangat penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran, selain

sebagai nara sumber guru juga merupakan pembimbing dan pengayom bagi

para peserta didik yang ada dalam suatu kelompok belajar.

Pada hakikat proses belajar mengajar, pembelajaran merupakan proses

komunikasi, maka pembelajaran seyogyanya tidak atraktip melainkan harus

demokrasi. Peserta didik harus menjadi subjek belajar, bukan hanya menjadi

pendengar setia atau pencatat yang rajin, tetapi siswa harus aktif dan kreatif

dalam berbagai pemecahan masalah. Dengan demikian guru harus dapat

memilih dan menentukan pendekatan dan metode yang disesuaikan dengan

kemampuannya, kekhasan bahan pelajaran, keadaan sarana dan keadaan

peserta didik
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B. Tindak Lanjut

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau

membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai

minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat

memperoleh nilai minimal 80.

C. Evaluasi

Petunjuk:
1. Bacalah dengan seksama soal berikut ini

2. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling benar

Soal :

1. Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah …………………..

A. Individu yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan

pembelajaran

B. individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan

perkembangan

C. individu yang sedang  dalam proses perencanaan pendidikan dan

pengajaran

D. individu yang sedang berada dalam proses pendidikan dan

perkembangan

2. Perubahan –perubahan yang terjadi pada aspek fisik  peserta didik meliputi

….

A. perubahan ukuran badan, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri

kelamin utama(primer) dan ciri kelamin kedua(skunder)

B. perubahan ukuran tubuh ,perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri

kelamin utama(primer) dan ciri kelamin kedua(skunder)

C. perubahan bentuk badan ,perubahan proporsi tubuh, munculnya ukuran

kelamin utama(primer) dan ciri kelamin kedua(skunder)

D. perubahan tubuh ,perubahan proporsi tubuh, munculnya ukuran kelamin

utama(primer) dan ciri kelamin kedua(skunder)
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3. Secara Umum karakteristik peserta didik adalah …………

A. gaya hidup individu secara umum yang dipengaruhi oleh usia, gender, dan

latar belakang yang telah dibawa sejak lahir dan dari lingkungan sosialnya

untuk menantukan kualitas hidupnya

B. gaya hidup individu secara umum yang dipengaruhi oleh lingkungan, dan,

latar belakang yang telah dibawa sejak lahir dan dari orang tua untuk

menantukan kualitas hidupnya

C. gaya hidup kelompok secara umum yang dipengaruhi oleh gender, dan

latar belakang yang telah dibawa sejak lahir dan dari lingkungan sosialnya

untuk menantukan kualitas hidupnya

D. gaya hidup individu secara umum yang dipengaruhi oleh usia, dan gender,

yang telah dibawa sejak lahir dan dari lingkungan keluarga untuk

menantukan kualitas hidupnya

4. Potensi peserta didik adalah ….

A. kapasitas atau kemampuan dan karakteristiki ndividu yang berhubungan

dengan sumber daya manusia yang memiliki kemungkinan dikembangkan

dan atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri

peserta didik

B. kapasitas dan  keterampilan serta karakteristik individu yang berhubungan

dengan sumber daya alam yang memiliki kemungkinan dikembangkan dan

atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri

peserta didikindividu yang sedang  dalam proses perencanaan pendidikan

dan pengajaran

C. kapasitas atau kompetensi dan karakteristik individu yang berhubungan

dengan sumber daya alam yang memiliki kemungkinan dikembangkan dan

atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri

peserta didik

D. kapasitas atau kemampuan dan karakteristik individu yang berhubungan

dengan sumber daya alam yang memiliki kemungkinan dikembangkan dan

atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri

peserta didik

5. Kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan dan

ditingkatkan apabila dilatih dengan baik. Kemampuan yang terlatih ini akan
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menjadi suatu kecakapan, keahlian, dan ketrampilan dalam bidang tertentu

adalah ….

A. Potensi diri

B. Potensi individu

C. Potensi kelompok

D. Potensi manusia

6. Pengertian menganalisiis pengetahuan Awal peserta didik adalah ……………

A. Kegiatan menganalisis pengetahuan awal dalam

pengembanganpembelajaran merupakan pendekatan menerima peserta

didik apa adanya dan menyusun sistem pembelajaran atas dasar

keadaan peserta didik tersebut

B. Kegiatan menelaah pengetahuan awal dalam pengembangan

pembelajaran merupakan pendekatan menerima peserta didik apa

adanya dan menyusun sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta

didik tersebut

C. Kegiatan mengidentifikasi pengetahuan awal dalam pengembangan

pembelajaran merupakan pendekatan menerima peserta didik apa

adanya dan menyusun sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta

didik tersebut

D. Kegiatan mengukur pengetahuan awal dalam pengembangan

pembelajaran merupakan pendekatan menerima peserta didik apa

adanya dan menyusun sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta

didik tersebut

7. Langkah-Langkah identifikasi Pengetahuan Awal adalah ……..

A. melakukan observasi, tabulasi karakteristik, dan pembuatan daftar

strategi  karakteristik peserta didik

B. melakukan pengamatan, tabulasi karakteristik, dan pembuatan daftar

strategi  karakteristik peserta didik

C. melakukan dokumentasi, tabulasi karakteristik, dan pembuatan daftar

strategi  karakteristik peserta didik

D. melakukan simulasi, tabulasi karakteristik, dan pembuatan daftar strategi

karakteristik peserta didik
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8. Sikap awal peserta didik menurut Gagne dikelompokkan ke dalam

delapankelas yaitu :

A. belajar langsung, belajar stimulus, belajar merantaikan, belajar asosiasi

verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar dalil, dan belajar

memecahkan masalah

B. belajar isyarat, belajar stimulus, belajar merantaikan, belajar asosiasi

verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar dalil, dan belajar

memecahkan masalah

C. belajar membedakan, belajar stimulus, belajar merantaikan, belajar

asosiasi verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar dalil, dan

belajar memecahkan masalah

D. belajar demonstrasi, belajar stimulus, belajar merantaikan, belajar

asosiasi verbal, belajar membedakan, belajar konsep, belajar dalil, dan

belajar memecahkan masalah

9. Apa yang dimaksudkan dengan kesulitan belajar …..

A. suatu keadaan dimana peserta didik tidak dapat menyerap pelajaran

dengan sebagaimana mestinya

B. suatu keadaan dimana peserta didik tidak dapat menyerap pengetahuan

dengan sebagaimana mestinya

C. suatu keadaan dimana peserta didik tidak dapat menyerap keterampilan

dengan sebagaimana mestinya

D. suatu keadaan dimana peserta didik tidak dapat menyerap pengetahuan

dan keterampilan dengan sebagaimana mestinya

10. Aspek yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik adalah ……..

A. aspek fisiologis , psikologis, aspek sosial dan non sosial

B. aspek lingkungan , gender, aspek sosial dan non sosial

C. aspek keturunan , psikologis, aspek sosial dan non sosial

D. aspek gender , psikologis, aspek sosial dan non sosial
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D. Kunci Jawaban

1. A

2. B

3. A

4. A

5. A

6. B

7. A

8. B

9. A

10. A
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GLOSARIUM

Emosi adalah suatu perasaan (afek) yang mendorong individu untuk merespon

atau bertingkah laku terhadap stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun

dari luar dirinya

Faktor Fisik adalah  dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu diperhatikan

sarana dan prasarana yang ada jangan sampai menimbulkan gangguan pada

peserta didik. Misalnya: tempat didik yang kurang sesuai, ruangan yang gelap

dan terlalu sempit yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan

Faktor Psikososial adalah perkembangan emosi peserta didik sengat erat

kaitannya dengan faktor-faktor: perubahan jasmani, perubahan dalam

hubungannya dengan orang tua, perubahan dalam hubungannya dalam teman-

teman, perubahan pandangan luar (dunia luar) dan perubahan dalam

hubungannya dengan sekolah

Faktor Sosial-Kulture adalah faktor problem yang dialaminya peserta didik,

yang berakibat mereka melepaskan diri dari orang tua dan mengarahkan

perhatiannya pada lingkuan di luar keluarganya untuk bergabung dengan teman

sekebudayaannya, guru dan sebagainya. Lingkungan teman memegang peranan

dalam kehidupan remaja.

Faktor akademis adalah jumlah siswa yang dihadapi di dalam kelas, rasio guru

dan peserta didik  menentukan kesuksesan belajar. Di samping itu, indeks

prestasi, tingkat inteligensi siswa juga tidak kalah penting.

Faktor Sosial adalah hubungan kedekatan sesama siswa dan keadaan ekonomi

peserta didik  itu sendiri mempengaruhi pribadi siswa tersebut

Inomasi adalah mengembangkan konsep atau barang yang sudah ada menjadi

ditambah sesua asesoris

Intelligensi adalah kemampuan untuk mengarahkan fikiran atau tindakan,

kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan tersebut dilaksanakan,

dan kemampuan untuk mengeritik diri sendiri atau melakukan autocriticsm
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Karakteristik peserta didik adalah  orang yang menerima pengaruh dari

seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan pendidikan

Kreaktifitas adalah menenukan susesuatu dari yang belum ada menjadi ada

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang kita gunakan untuk membuat

kebaikan, kebenaran, keindahan dan kasih sesama dalam hidup kita..

Kecerdasan spiritual menurut Danah Zohar dan Ian Marshall adalah

kecerdasan tertinggi. Kunci dari kecerdasan spiritual adalah mengetahui nilai dan

tujuan terdalam diri kita.

Karakteristik peserta didik menurut Binet Simon adalah memperoleh informasi

yang lengkap dan akurat berkenaan dengan keterampilan awal peserta didik

sebelum mengikuti program pembelajaran tertentu, menyeleksi tuntutan, bakat,

minat, keterampilan, serta kecenderungan peserta didik berkaitan dengan

pemilihan program-program pembelajaran tertentu yang akan diikuti mereka,

menentukan desain program pembelajaran dan atau pelatihan tertentu yang

perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan awal peserta didik.

Keterampilan awal (Entry Behavior) adalah keterampilan yang telah diperoleh

peserta didik sebelum dia memperoleh keterampilan terminal tertentu yang baru

Pengertian menganalisiis pengetahuan Awal peserta didik adalah Kegiatan

menganalisis pengetahuan awal dalam pengembangan  pembelajaran

merupakan pendekatan menerima peserta didik  apa adanya dan menyusun

sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta didik tersebut

Peserta didik adalah  unsur penting dalam kegiatan interaksi edukatif karena

sebagai pokok persoalan dalam semua aktifitas pembelajaran .

Psikologi merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat besar manfaatnya bagi

kehidupan manusia

Pengayaan adalah kegiatan tambahan yang dieberikan kepada peserta didik

yang telah mencapai ketentuan dalam belajar yang diamaksudkan untuk

menambah wawasan atau memeperluas pengetahuannya dalam materi

pelajaran yang telah dipelajarinya

Remediasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk membetulkan kekeliruan

yang dilakukan siswa. Kalau dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran, kegiatan
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remediasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk

memperbaiki kegiatan pembelajaran yang kurang berhasil.

Sikap awal adalah sikap yang dimiliki oleh peserta didik siswa sebelum dia

memperoleh keterampilan terminal tertentu yang baru

Strategi  Pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan untuk

menyampaikan  materi pembelajaran didasarkan pada pengetahuan,

keterampilan dan sikap  awal peserta did
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