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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 195908011985031002
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PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari masa ke masa berkembang cepat

terutama dibidang otomasi industri. Perkembangan ini tampak jelas di industri, dimana

sebelumnya banyak pekerjaan menggunakan tangan manusia, kemudian beralih

menggunakan mesin, berikutnya dengan electro-mechanic (semi otomatis) dan

sekarang sudah menggunakan robotic (full automatic) seperti penggunaan Flexible

Manufacturing Systems (FMS) dan Computerized Integrated Manufacture (CIM) dan

sebagainya

Sensor dan transduser merupakan peralatan atau komponen yang mempunyai

peranan penting dalam sebuah sistem pengaturan otomatis. Ketepatan dan

kesesuaian dalam memilih sebuah sensorakan sangat menentukan kinerja dari sistem

pengaturan secara otomatis.

Pada modul ini akan dibahas sebagian dari prinsip kerja, fungsi dan klasifikasi sensor.

Sedangkan untuk jenis sensor yang lain dan aktuator akan ada dibuku jilid berikutnya,

dimana pembahasan modul mencakup dari symbol, karakteristik hingga aplikasi dari

jenis jenis sensor. Dengan mempelajari sensor dan aktuator diharapkan siswa dapat

memahami dan menjelaskan jenis jenis sensor dan aktuator sesuai fungsinya sebagai

pendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi

seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik dan

sebagainya

B. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat :

1. Menyajikan pengetahuan tentang sensor

2. Menerapkan aplikasi tentang sensor sensor temperatur

3. Menerapkan aplikasi tentang sensor sensor cahaya

4. Menerapkan aplikasi tentang sensor sensor tekanan

5. Menganalisis perhitungan pada aplikasi sensor

6. Menganalisis perhitungan dan penggunaan elemen mesin
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7. Menyajikan pengetahuan tentang aktuator

8. Menerapkan aplikasi tentang aktuator listrik, pneumatic dan hydrolik

C. Peta Kompetensi

D. Ruang Lingkup
Pengertian Sensor

Sensor Kimia

Sensor Fisika

Sensor Biologi

Sensor Perubahan Suhu:

PTC, NTC, Thermocouple, LM35, Resistance Thermal Detector, Bimetal

Sensor Perubahan Cahaya:

 LDR, Photo Dioda , Photo Transistor,.

Sensor Perubahan Tekanan:
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Strain Gauge, LVDT

Sensor Perubahan Mekanik:

 Potensiometer , Limit Switch

Sensor Proximity, Proximity Kapasitif, Proximity Photoelectric

Aktuator, Aktuator untuk PneumatikdanAktuator Hidrolik

E. Saran Cara Penggunaan Modul
Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini
maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. 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.

2. Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui seberapa besar

pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-materi yang dibahas dalam

setiap kegiatan belajar.

3. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik, perhatikanlah hal-hal

berikut:

Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku.

Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik.

Sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) peralatan dan bahan yang

diperlukan dengan cermat.

Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar.

Untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, harus meminta ijin guru atau

instruktur terlebih dahulu.

Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula

Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan belajar

sebelumnya atau bertanyalah kepada instruktur yang mengampu kegiatan

pembelajaran yang bersangkutan.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1: SENSOR

A. Tujuan
1. Setelah berdiskusi peserta diklatdapat menjelaskan klasifikasi sensor

2. Setelah berdiskusi peserta diklatdapat menjebutkanfungsi sensor fisika

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menjelaskan klasifikasi sensor.

2. Menjebutkanfungsi sensor fisika

C. Uraian Materi

Sensor
Sensor adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan

lingkungan fisik atau kimia. Variabel keluaran dari sensor yang diubah menjadi besaran

listrik disebut Transduser.

Pada saat ini, sensor tersebut telah dibuat dengan ukuran sangat kecil dengan orde

nanometer. Ukuran yang sangat kecil ini sangat memudahkan pemakaian dan

menghemat energi.

Klasifikasi dari Sensor adalah:

 Sensor kimia

 Sensor Fisika

 Sensor Biologi

Sensor kimia
Sensor kimia mendeteksi jumlah suatu zat kimia dengan cara mengubah besaran

kimia menjadi besaran listrik. Biasanya melibatkan beberapa reaksi kimia. Contoh

sensor kimia adalah sensor pH, sensor Oksigen, sensor ledakan, dan sensor gas.
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Sensor Fisika
Secara umum berdasarkan fungsi dan penggunaannya sensor dapat dikelompokan

menjadi 3 bagian yaitu:

a. sensor thermal (panas)

b. sensor mekanis

c. sensor optik (cahaya)

Sensor thermal  adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan

panas/temperature/suhu pada suatu dimensi benda atau dimensi ruang

tertentu.Contohnya; bimetal, termistor, termokopel, RTD, photo transistor, photo dioda,

photo multiplier, photovoltaik, infrared pyrometer, hygrometer, dsb.

Sensor mekanis adalah sensor yang mendeteksi perubahan gerak mekanis, seperti

perpindahan atau pergeseran atau posisi, gerak lurus dan melingkar, tekanan, aliran,

level dsb.Contoh;  strain gage,  linear variable deferential transformer  (LVDT),

proximity, potensiometer, load cell, bourdon tube, dsb.

Sensor optic atau cahaya adalah sensor yang mendeteksi perubahan cahaya dari

sumber cahaya, pantulan cahaya ataupun bias cahaya yang mengernai benda atau

ruangan.

Contoh;  photo cell, photo transistor, photo diode, photo voltaic, photo multiplier,

pyrometer optic, dsb.

Sensor fisika mendeteksi besaran suatu besaran berdasarkan hukum-hukum fisika.

Contoh sensos fisika adalah sensor cahaya, sensor suara, sensor gaya, sensor

tekanan, sensor getaran/vibrasi, sensor gerakan, sensor kecepatan,sensor

percepatan, sensor gravitasi, sensor suhu, sensor kelembaban udara, sensor medan

listrik/magnit, dl

Sensor Biologi
 sensor pengukuran molekul dan biomolekul: toxin, nutrient, pheromone

 sensor pengukuran tingkat glukosa, oxigen, dan osmolitas

 sensor pengukuran protein dan hormon

jadibesaranlistrikdimanadidalamnyadilibatkanbeberapareaksikimia,sepertimisal-

nyapada sensorpH,sensoroksigen,sensorledakan,serta sensorgas.
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Sebelum memahami dan menerapkan penggunaan sensor secara rinci maka perlu

mempelajari sifat-sifat dan klasifikasi dari sensor secara umum.

Sensor adalah komponen listrik atau elektronik, dimana sifat atau karakter

kelistrikannya diperoleh atau diambil melalui besaran listrik (contoh :  arus listrik,

tegangan listrik atau juga bisa diperoleh dari besaran bukan listrik, contoh : gaya,

tekanan yang mempunyai besaran bersifat mekanis, atau suhu bersifat besaran

thermis, dan bisa juga besaran bersifat kimia, bahkan mungkin bersifat besaran optis).

Sensor dibedakan sesuai dengan aktifitas sensor yang didasarkan atas konversi sinyal

yang dilakukan dari besaran sinyal bukan listrik (non electric signal value) ke besaran

sinyal listrik (electric signal value) yaitu : sensor aktif (active sensor) dan sensor pasif

(passive sensor). Berikut gambar 3.1 Sifat dari sensor berdasarkan klasifikasi sesuai

fungsinya.

Gambar 1.1. Sifat dari sensor berdasarkan klasif ikasi
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Sensor Aktif (active sensor)
Sensor aktif adalah suatu sensor yang dapat mengubah langsung dari energi yang

mempunyai besaran bukan listrik (seperti : energi mekanis, energi thermis, energi

cahaya atau energi kimia) menjadi energi besaran  listrik. Sensor ini biasanya dikemas

dalam satu kemasan yang terdiri dari elemen sensor sebagai detektor, dan piranti

pengubah sebagai transducer dari energi dengan besaran bukan listrik menjadi energi

besaran listrik.

Sensor-sensor yang tergolong sensor aktif ini banyak macam dan tipe yang dijual di

pasaran komponen elektronik (sebagai contoh : thermocouple, foto cell atau yang

sering ada di pasaran LDR “Light Dependent Resistor”, foto diode, piezo electric, foto

transistor, elemen solar cell , tacho generator, dan lain-lainnya). Prinsip kerja dari jenis

sensor aktif adalah menghasilkan perubahan resistansi/tahanan listrik,  perubahan

tegangan atau juga arus listrik langsung bila diberikan suatu respon penghalang atau

respon penambah pada sensor tersebut (contoh sinar/cahaya yang menuju sensor

dihalangi atau ditambah cahayanya, panas pada sensor dikurangi atau ditambah dan

lain-lainnya). Gambar sensor aktif adalah sebagai berikut:

Thermokopel Photodiode
Pizzoelektrik Tachogeneraror

D. Aktifitas Pembelajaran
Setelah selesai pembelajaran, Anda dapat menjelaskan klasifikasi sensor. Anda

hendaknya dapat menyebutkan fungsi sensor fisika

E. Latihan/Tugas
1. Klasifikasikan  Sensor yang dipakai dalam lingkungan otomasi  ?
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2. Jelaskan secara umum berdasarkan fungsi dan penggunaannya sensor dibidang

fisika?

F. Rangkuman
Klasifikasi dari Sensor adalah:

Sensor kimia
Sensor ini diklasifikasikan berdasarkan cara deteksinya :

direct sensor

yaitu sensor yang bekerja berdasarkan reaksi kimia yang menhasilkan besaran

elektrik seperti resistansi, tegangan, arus atau kapasitas ( tidak ada proses

tranduser)

Complex sensor

Yaitu sensor yang tidak secara lansung menghasilkan besaran elektrik

melainkan dibutuhkan bantuan tranduser lain pada sensornya unutk

menhasilkan besaran elektrik

Sensor Fisika
adalah sensor yang mendeteksi suatu besaran berdasarkan hukum-hukum fisika.

Diantaranya adalah cahaya, suara, suhu, gaya/tekanan dan percepatan.

Sensor Biologi
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adalah sensor yang mendeteksi suatu besaran berdasarkan perubahan biologi.

Diantaranya adalah pengukuran molekul, biomolekul: toxin, nutrient, pheromone.

pengukuran tingkat glukosa, oxigen, dan osmolitas

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Peserta diklat setelah menyelesaikan 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 Peserta diklat 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.

H. Kunci Jawaban
1. Klasifikasi sensor adalah

Sensor bidang kimia, sensor bidang dan sensor bidangBiologi

2. Penggunaan sensor bidang fisika adalah :

 sensor thermal (panas) yaitu Sensor thermal adalah sensor yang digunakan

untuk mendeteksi gejala perubahan panas/temperature/suhu pada suatu

dimensi benda atau dimensi ruang tertentu

 sensor mekanis Sensor mekanis adalah sensor yang mendeteksi perubahan

gerak mekanis, seperti perpindahan atau pergeseran atau posisi, gerak lurus

dan melingkar, tekanan, aliran, level dsb

 sensor optik (cahaya) Sensor optic atau cahaya adalah sensor yang

mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya

ataupun bias cahaya yang mengernai benda atau ruangan
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: SENSOR PERUBAHAN
SUHU

A. Tujuan
1. Setelah mengamati peserta diklatdapat menyebutkan macam macam  sensor

suhu

2. Setelah mengamati peserta diklat dapatmengambarkan symbol thermistor PTC

dan NTC

3. Setelah mengamati peserta diklat dapatmengambarkan karakteristik PTC dan

NTC

4. Setelah berdiskusi peserta diklat dapatmembedakan NTC dan PTC

5. Setelah berdiskusi peserta diklatdapat membuat aplikasi rangkaian dengan PTC

dan NTC

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menjelaskan perbedaan sensor PTC dan NTC.

2. Mengambarkan karakteristiki sensorPTC dan NTC

3. Mengaplikasikan sensor PTC dan NTC

C. Uraian Materi

SENSOR DENGAN PERUBAHAN SUHU
Sensor ini bekerjanya karena adanya perubahan suhu disekitar sensor, hasil

pendeteksian berupa sinyal bukan listrik diubah menjadi sinyal listrik, biasanya berupa

tegangan listrik. Dan umumnya setiap perubahan dalam 10oCmenghasilkan tegangan

listrik sebesar 1mV dc.

Sensor suhu mempunyai beberapa model dan jenis contoh sensor suhu yang ada di

pasaran, diantaranya PTC, NTC, PT100, LM35, thermocouple dan lain-lain. Berikut ini

karakteristik beberapa jenis sensor suhu.
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Gambar 2.1 Karakteristik beberapa jenis sensor suhu (a) Thermokopel, (b) RTD, (c)

Thermistor dan (d) IC Sensor

Pada gambar diatas IC sensor dan thermocouple memiliki linearitas paling baik, namun

karena dalam tugas ini suhu yang diukur lebih dari 100oC, maka thermocouple yang

paling sesuai karena mampu hingga mencapai suhu 1200oC. Sedangkan IC sensor

linear mampu hingga 135oC.

PTC dan NTC
Termistor atau tahanan thermal adalah komponen semikonduktor yang memiliki

karakter sebagai tahanan dengan koefisien tahanan temperatur yang tinggi, yang

biasanya negatif. Ada 2 jenis termistor yang sering kita jumpai dalam perangkat

elektronika yaitu NTC (Negative Thermal Coeffisien) dan PTC (Positive Thermal

Coeffisien). Umumnya tahanan termistor pada temperatur ruang dapat berkurang 6%

untuk setiap kenaikan temperatur sebesar 1oC. Kepekaan yang tinggi terhadap

perubahan temperatur ini membuat termistor sangat sesuai untuk pengukuran,

pengontrolan dan kompensasi temperatur secara presisi.
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(a). PTC dan symbol (b) NTCdan simbol

(Positif Temperature Coefisien) (Negatif Temperature Coefisien)

Gambar 2.2 Simbol komponen thermistor (a) PTC dan (b) NTC

Termistor terbuat dari campuran oksida-oksida logam yang diendapkan seperti:

mangan (Mn), nikel (Ni), cobalt (Co), tembaga (Cu), besi (Fe) dan uranium (U).

Rangkuman tahanannya adalah dari 0,5 W sampai 75 W dan tersedia dalam berbagai

bentuk dan ukuran. Ukuran paling kecil berbentuk mani-manik (beads) dengan

diameter 0,15 mm sampai 1,25 mm, bentuk piringan (disk) atau cincin (washer)

dengan ukuran 2,5 mm sampai 25 mm. Cincin-cincin dapat ditumpukan dan di

tempatkan secara seri atau paralel guna memperbesar disipasi daya.

(a) Rod (b) Bead (c) Disc
Gambar 2.3 Bentuk thermistor (

Dalam operasinya termistor memanfaatkan perubahan resistivitas terhadap

temperatur, dan umumnya nilai tahanannya turun terhadap temperatur secara

eksponensial untuk jenis NTC ( Negative Thermal Coeffisien)=
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Koefisien temperatur α didefinisikan pada temperature tertentu misalnya 25oC sebagai

berikut : = ∆ R /R∆T
Cara mengukur dan membedakan thermistor PTC dan NTC
Komponen tersebut banyak dipergunakan sebagai pembatas arus seperti untuk

membatasi rust current, soft start pada regulator TV, pengaman pada power supply

serta pengaman transistor yang cukup mahal agar terhindar dari kerusakan akibat

kepanasan

Gambar 2.4 Bentuk NTC

Cara mengukur dan membedakan thermistor NTC dan PTC

Untuk mengetahui jenis thermistor yang terpasang dapat dilakukan dengan berbagai

cara antara lain:

Menggunakan Tester Ohm meter
Nilai tahanan yang terdapat dalam thermistor dapat diukur dalam keadaan suhu ruang.

Setelah mengetahui suhu ruang, maka berikutnya adalah mengukur thermistor dalam

keadaan panas. Caranya bisa menggunakan solder yang ditempelkan pada badan

komponen atau kaki komponen.

Jangan menempelkan pada ke badan komponen pada jenis platik case. Setelah suhu

tersebut panas , ukur kembali tahanan dari komponen tersebut. Jika ternyata nilai

tahanannya berubah menjadi kecil, maka dapat dipastikan thermistor tersebut NTC

Sebaliknya jika setelah dipanaskan ternyata nilai tahanannya menjadi naik, maka

dipastikan jenisnya adalah PTC



11

Cara tersebut dapat menyelesaikan hamper sertus persen kasus dimana komponen

tersebut telah tidak kelihatan tipenya akibat usia. Namun, jika komponen tersebut

ternyata sudah rusak dan saat diukur tidak bisa dikenali, maka ada cara lain yang

dapat dipergunakan.

Menebak perannya dalam Rangkaian
Jika komponen tersebut sebagai soft start, biasanya komponen tersebut adalah NTC.

Saat start, arus yang di tarik sangat besar, akibatnya komponen tersebut akan menjadi

panas, karena komponen tersebut menjadi panas, akibatnya tahanan komponen

tersebut menurun, sehinnga arus yang melaluinya akan kembali mengalir normal.

Fungsinya adalah membatasi besar arus pada saat pertama kali perlatan dinyalakan.

PTC banayk dipakai diperalatan sebagai pelindung komponen tertentu. Saat

komponen tersebut menjadi panas, maka komponen tersebut akan mengurangi jumlah

arus yang melngalir atau bahkan menutup arus yang mengalir, sehingga peralatan

dimatikan sementara  hingga kembali ke temperature normal untuk dapat kembali

dapat dipergunakan. Rangkaian demikaian biasanya dapat dipadukan dengan relay

ataupun kipas pendingin untuk memanipulasi peralatan analog bekerja secara

otomatis.

PTC dan NTC banyak dipergunakan pada peralatan mulai dari peralatan alat laminasi

KTP, Pemanas mesin, alat solder, alarm, peralatan rumah tangga hingga perlatan

militer.

Cara mengukur dan membedakan thermistor PTC dan NTC ini dapat memmudahkan

saat mengahadpi komponen yang tulisannay sudah tidak bisa dibaca. Namun

umumnya tintanya yang dipergunakan sangat kuat dari cuaca, usia maupun kimia.

Teknik Kompensasi Termistor:
Karkateristik termistor berikut memperlihatkan hubungan antara temperatur dan

resistansi seperti tampak pada gambarberikut.
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Gambar 2.5 Karaktristik NTC dan PTC

Untuk pengontrolan perlu mengubah tahanan menjadi tegangan, berikut rangkaian

dasar untuk mengubah resistansi menjadi tegangan.

Gambar 2.6 Rangkaian dasar pengubah resistansi ke tegangan

Thermistor dengan koefisien positif (PTC, Positive Thermal Coeffisien) Grafik

karakteristik termistor jenis PTC :

Gambar 2.7 Grafik karakteristik termistor jenis PTC
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Dalam operasinya termistor jenis PTC memanfaatkan perubahan resistivitas terhadap

temperatur, dan umumnya nilai tahanannya naik terhadap temperatur secara

eksponensial

Gambar 2.8 Rangkaian perantara dari suhu menjadi tegangan

Daerah resistansi mendekati linier

Gambar 2.9 Kurva hasil pengukuran rangkaian sebelumnya

Untuk teknik kompensasi temperatur menggunakan rangkaian penguat jembatan lebih

baik digunakan untuk jenis sensor resistansi karena rangkaian jembatan dapat diatur

titik kesetimbangannya
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Gambar 3.10. Rangkaian jembatan

Nilai tegangan outputnya adalah :

Atau rumus lain yang dapat digunakan untuk menentukan tegangan output :

Sehingga:

D. Aktifitas Pembelajaran
Setelah selesai pembelajaran, Anda dapat menyebutkan macam macam  sensor suhu.

mengambarkan symbol thermistor PTC dan NTC. Mengambarkan karakteristik PTC

dan NTC dan membedakan NTC dan PTC

E. Latihan/Tugas
1. .Sebutkan macam macam sensor suhu?

2. Gambarkan sensor suhu jenis thermistor PTC dan NTC?

3. Gambarkan karakteristik dari PTC dan NTC?

4. Jalaskan perbedaaan PTC dan NTC?
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F. Rangkuman
Sensor suhu mempunyai beberapa model dan jenis contoh sensor suhu yang ada di

pasaran, diantaranya PTC, NTC, PT100, LM35, thermocouple dan lain-lain. Berikut ini

karakteristik beberapa jenis sensor suhu.

Termistor atau tahanan thermal adalah komponen semikonduktor yang memiliki

karakter sebagai tahanan dengan koefisien tahanan temperatur yang tinggi, yang

biasanya negatif. Ada 2 jenis termistor yang sering kita jumpai dalam perangkat

elektronika yaitu NTC (Negative Thermal Coeffisien) dan PTC (Positive Thermal

Coeffisien)

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Peserta diklat setelah menyelesaikan 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 Peserta diklat 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.

H. Kunci Jawaban
1. PTC, NTC, PT100, LM35, thermocouple

2. Gambar simbolnya dari PTC dan NTC adalah:

3. Karakteristik Thermistor
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4. PTC jika kena temperatur semakin panas maka nilai resistansinya akan naik

NTC jika kena temperatur semakin panas maka nilai resistansinya akan turun
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3: THERMOCOUPLE

A. Tujuan
1. Setelah mengamati peserta diklat dapat menjelaskan sensor suhu termokopel

2. Setelah membaca peserta diklat dapat mengambarkan symbol termokopel

3. Setelah membaca peserta diklat dapat menyebutkan type termokopel

4. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat mengambarkan karakteritik termokopel

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Mengambarkan symbol termokopel

2. Mengambarkan karakteritik termokopel

3. Menjelaskan sensor suhu termokopel

4. Menyebutkan type termokopel

C. Uraian Materi

Thermocouple
Sensor termokopel adalah sensor yang mampu mengukur suhu sangat tinggi sehingga

sensor suhu thermocouple ini sering digunakan untuk industri pengolahan minyak atau

baja. Sensor suhu termokopel memiliki nilai output yang kecil pada kondisi level noise

yang tinggi, sehingga memerlukan pengkondisi sinyal agar nilai output tersebut dapat

dibaca.
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Gambar 3.1 Thermocouple

Sejarah Thermocouple
Berasal dari kata “Thermo” yang berarti energi panas dan “Couple”yang berarti

pertemuan dari dua buah benda. Thermocouple adalah transduser aktif suhu yang

tersusun dari dua buah logam berbeda dengan titik pembacaan pada pertemuan kedua

logam dan titik yang lain sebagai outputnya. Thermocouple merupakan salah satu

sensor yang paling umum digunakan untuk mengukur suhu karena relatif murah

namun akurat yang dapat beroperasi pada suhu panas maupun dingin.

Konstruksi Sensor Suhu Thermocouple
Berasal dari kata “Thermo” yang berarti energi panas dan “Couple”yang berarti

pertemuan dari dua buah benda. Thermocouple adalah transduser aktif suhu yang

tersusun dari dua buah logam berbeda dengan titik pembacaan pada pertemuan kedua

logam dan titik yang lain sebagai outputnya. Thermocouple merupakan salah satu

sensor yang paling umum digunakan untuk mengukur suhu karena relatif murah

namun akurat yang dapat beroperasi pada suhu panas maupun dingin.

Gambar 3.2 Simbol thermocouple
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Konstruksi Thermocouple

Gambar 3.3 Kontruksi pengukuran thermocouple

Fenomena termoelektrik pertama kali ditemukan tahun 1821 oleh ilmuwan Jerman,

Thomas Johann Seebeck. Ia menghubungkan tembaga dan besi dalam sebuah

rangkaian. Di antara kedua logam tersebut lalu diletakkan jarum kompas. Ketika sisi

logam tersebut dipanaskan, jarum kompas ternyata bergerak. Belakangan diketahui,

hal ini terjadi karena aliran listrik yang terjadi pada logam menimbulkan medan magnet.

Medan magnet inilah yang menggerakkan jarum kompas. Fenomena tersebut

kemudian dikenal dengan efek Seebeck

Output sensor suhu thermocouple berupa tegangan dalam satuan mili Volt. Berikut ini

beberapa perilaku jenis thermocouple dan karakteristik

Gambar.3.4  Perilaku beberapa jenis thermocouple

Penemuan Seebeck ini memberikan inspirasi pada Jean Charles Peltier untuk melihat

kebalikan dari fenomena tersebut. Dia mengalirkan listrik pada dua buah logam yang
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direkatkan dalam sebuah rangkaian. Ketika arus listrik dialirkan, terjadi penyerapan

panas pada sambungan kedua logam tersebut dan pelepasan panas pada sambungan

yang lainnya. Pelepasan dan penyerapan panas ini saling berbalik begitu arah arus

dibalik. Penemuan yang terjadi pada tahun 1934 ini kemudian dikenal dengan efek

Peltier. Sir William Thomson, menemukan arah arus mengalir dari titik panas ke titik

dingin dan sebaliknya. Efek Seebeck, Peltier, dan Thomson inilah yang kemudian

menjadi dasar pengembangan teknologi termoelektrik.

Gambar 3.5 Potongan Bentuk asli sensor thermocouple

Tipe ini termasuk jenis yang paling tua, yang konstruksinya terdiri dari satu tabung

gelas yang mempunyai pipa kapiler kecil berisi vacuum dan cairan ini biasa berupa air

raksa. Perubahan panas menyebabkan perubahan ekspansi dari cairan atau dikenal

dengan temperature to volumatic change kemudian volumetric change to level secara

simultan. Perubahan level ini menyatakan perubahan panas atau temperatur, ketelitian

jenis ini tergantung dari rancangan atau ketelitian tabung, juga penyekalannya. Cara

lain dari jenis ini adalah mengunakan gas tabung yang diisi gas yang dihubungkan

dengan pipa kapiler yang dilindungi oleh spiral menuju ke spiral bourdon yang dipakai

untuk menggerakkan pivot, selanjutnya menggerakkan pointer. Data spesifikasi dari

tipe thermocouple

Memilih Termokopel

Termokopel tersedia baik sebagai termokopel ‘manik’ kawat telanjang yang

menawarkan biaya rendah dan waktu respons yang cepat, atau yang dibangun ke
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probe. Berbagai macam probe tersedia, cocok untuk aplikasi pengukuran yang

berbeda (industri, ilmiah, makanan suhu, dll penelitian medis).

Peringatan: ketika memilih probe hati-hati untuk memastikan mereka memiliki tipe yang

benar dari konektor. Kedua jenis konektor umum adalah ‘standar’ dengan pin bulat dan

‘miniatur’ dengan pin rata, hal ini menyebabkan kebingungan sebagai penghubung

‘miniatur’ lebih populer daripada tipe ‘standar’.

Jenis Termokopel

Ketika memilih termokopel pertimbangan harus diberikan untuk kedua insulasi

termokopel, jenis dan konstruksi probe. Semua ini akan memiliki efek pada akurasi

temperatur yang diukur, dan keandalan dari bacaan temperatur. Berikut ini merupakan

panduan subjektif untuk tipe-tipe termokopel.

Gambar 3.6 bentuk Termokopel

Jenis K (Chromel / Alumel)

Jenis K adalah termokopel yang bisa digunakan untuk segala keperluan. Harga murah

dan, karena popularitasnya, tersedia dalam berbagai macam probe. Termokopel bisa

digunakan di C -200 ° sampai 1.200 ° C jangkauan. Sensitivitas adalah sekitar 41uV /

° C. Dianjurkan menggunakan jenis K untuk segala keperluan, kecuali ada alasan lain.

Tipe E (Chromel / Constantan)

Tipe E memiliki output yang tinggi (68uV / ° C) yang membuatnya cocok untuk

digunakan pada temperatur rendah (cryogenic). Atau properti lain yang tidak

mengijinkan penggunaan alat yang mengandung magnit.
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Tipe J (Iron / Constantan)

Keterbatasan rentang suhu (-40 sampai 750 ° C) membuat tipe J kurang populer

dibanding type K. Penggunaan utama adalah digunakan untuk peralatan lama yang

tidak dapat menerima thermokopel ‘modern’ . Jenis J tidak boleh digunakan di atas 760

° C , transformasi magnetik mendadak akan menyebabkan kerusakan permanan pada

pengukuran.

Tipe N (Nicrosil / Nisil)

stabilitas tinggi dan ketahanan terhadap oksidasi temperatur tinggi membuat tipe N

cocok untuk pengukuran suhu tinggi tanpa biaya jenis platinum (B, R, S) . Dirancang

untuk perbaikan tipe K, hal ini menjadi lebih populer.

Thermocouple tipe B, R dan S semuanya memakai logam ‘mulia’ dan menunjukkan

karakteristik serupa. Mereka adalah yang paling stabil dari semua termokopel, tetapi

karena sensitivitas rendah (sekitar 10uV/0C) mereka biasanya hanya digunakan untuk

pengukuran temperatur tinggi (> 300 ° C).

Tipe B (Platinum / Rhodium)

Cocok untuk pengukuran suhu tinggi hingga 1800 ° C. Tipe B tidak seperti pada

umumnya (karena bentuk suhu mereka / kurva tegangan) memberikan output yang

sama pada 0 ° C dan 42 ° C. Hal ini membuatnya tidak berguna di bawah 50 ° C.

Type R (Platinum / Rhodium)

Cocok untuk pengukuran suhu tinggi hingga 1600 ° C. sensitivitas rendah (10uV / ° C)

dan biaya tinggi membuat mereka tidak cocok untuk penggunaan tujuan umum..

Type S (Platinum / Rhodium)

Cocok untuk pengukuran suhu tinggi hingga 1600 ° C. sensitivitas rendah (10uV/vC)

dan biaya tinggi membuat mereka tidak cocok untuk penggunaan tujuan umum.
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Karena stabilitas yang tinggi Tipe S digunakan sebagai standar kalibrasi untuk titik

leleh emas (1064,43 ° C).

Thermocouple type Overall range C0 0.1 C0 resolution
0.025 C0

resolution

B 20 to 1820 150 to 1820 600 to 1820

E -270 to 910 -270 to 910 -260 to 910

J -210 to 1200 -210 to 1200 -210 to 1200

K -270 to 1370 -270 to 1370 -250 to 1370

N -270 to 1300 -260 to 1300 -230 to 1300

R -50 to 1760 -50 to 1760 20 to 1760

S -50 to 1760 -50 to 1760 20 to 1760

T -270 to 400 -270 to 400 -250 to 400

D. Aktifitas Pembelajaran
Setelah selesai pembelajaran, Anda dapat menjelaskan sensor suhu termokopel.

mengambarkan symbol termokopel. menyebutkan type termokopel dan

mengambarkan karakteritik termokopel

E. Latihan/Tugas
1. Jelaskan apa yang dimaksud sensor suhu termokopel?

2. Gambarkan symbol dari sensor termokopel

3. Sebutkan type  termokopel?

4. Gambarkan karakteritik termokopel?
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F. Rangkuman
Sensor termokopel adalah sensor yang mampu mengukur suhu sangat tinggi sehingga

sensor suhu thermocouple ini sering digunakan untuk industri pengolahan minyak atau

baja.
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Symbol dari Thermocouple

Gambar 3.7 Simbol thermocouple

Berikut ini beberapa perilaku jenis thermocouple dan karakteristik

Gambar 3.8 Karakteristik thermocouple

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Peserta diklat setelah menyelesaikan 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 Peserta diklat 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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H. Kunci Jawaban

1. Sensor termokopel adalah sensor yang mampu mengukur suhu sangat tinggi

sehingga sensor suhu thermocouple ini sering digunakan untuk industri

pengolahan minyak atau baja.

2. Gambar  simbol thermocouple adalah:

3.
4. Macam type dari thermocouple adalah : B, E, J, K, N, R, S, T

5. Karakteristik dari thermocouple adalah
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4: SENSOR LM35

A. Tujuan
1. Setelah berdiskusi peserta diklatdapat menjelaskan sensor suhu LM35

2. Setelah mengamati peserta diklat dapat mengambarkan symbol LM35

3. Setelah membaca peserta diklat dapat menyebutkan type LM35

4. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat mengambarkan karakteritik LM35

5. Setelah mesimulasikan peserta diklat dapat menjelaskan kelebihan dan kurangan

sensor suhu LM 35

6. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat mengaplikasikan sensor LM 35

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Mengambarkan symbol sensor LM 35

2. Mengambarkan karakteritik sensor LM 35

3. Menjelaskan sensor suhu sensor LM 35

4. Menyebutkan type sensor LM 35

5. Menaplikasikan sensor LM 35

C. Uraian Materi

SENSOR SUHU LM35
Baik kita lanjutkan pembahasan selanjutnya masih tetap pada topik sensor, tranduser,

pada pertemuan kali ini akan penulis bahas tentang sensor suhu IC LM35. Untuk

memahami tentang sensor suhu IC LM35 langsung saja sobat blogger simak dan baca

dengan seksama uraian berikut ini. Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika

yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam

bentuk tegangan. Sensor Suhu LM35 merupakan komponen elektronika berbentuk

integrated circuit (IC) dengan 3 pin yang diproduksi oleh National Semiconductor.

Sensor suhu LM35 memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan perancangan jika

dibandingkan dengan sensor suhu yang lain, sensor suhu LM35 juga mempunyai

keluaran impedansi yang rendah dan linieritas yang tinggi sehingga dapat dengan



28

mudah dihubungkan dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan

penyetelan lanjutan.

Meskipun tegangan sensor suhu LM35 ini dapat mencapai 30 volt akan tetapi yang

diberikan ke sensor adalah sebesar 5 volt, sehingga dapat digunakan dengan catu

daya tunggal dengan ketentuan bahwa LM35 hanya membutuhkan arus sebesar 60

μA, hal ini berarti LM35 mempunyai kemampuan menghasilkan panas (self-heating)

dari sensor yang dapat menyebabkan kesalahan pembacaan yang rendah yaitu kurang

dari 0,5 ºC pada suhu 25 ºC.

Struktur dan Bentuk LM35
Macam-macam struktur dan bentuk sensor suhu LM35 ditunjukan seperti pada gambar

berikut ini.

Gambar 4.1. Macam-macam bentuk dan struktur LM35

Sedangkan bentuk nyata dari sensor suhu LM35 yang telah diproduksi dan beredar

dipasaran ditunjukan seperti gambar di bawah ini.
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Gambar 4.2. LM35-DZ berbentuk setengah sil inder

Sensor suhu LM35 yang mempunyai 3 pin seperti LM35-DZ, LM35-DH dan LM35-DP

setiap pin mempunyai fungsi masing-masing diantaranya, pin 1 berfungsi sebagai

sumber tegangan kerja dari LM35, pin 2 atau kaki tengah digunakan sebagai tegangan

keluaran atau Vout dengan jangkauan kerja dari 0 Volt sampai dengan 1,5 Volt dengan

tegangan operasi sensor LM35 yang dapat digunakan antara 4 Volt sampai 30 Volt

Gambar 4.3. LM35-DH berbentuk bulat
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Gambar 4.4. LM35-DM berbentuk persegi empat

Gambar 4.5. LM35-DP berbentuk kotak

Keluaran sensor ini akan naik sebesar 10 mV setiap derajad celcius sehingga

diperoleh persamaan sebagai berikut :

VLM35 = 10 mV/ °C

Sedangkan pin 3 dihubungkan ke body/masa atau ground.

Gambar 4.6 di bawah ini adalah gambar skematik rangkaian dasar sensor suhu LM35-

DZ. Rangkaian ini sangat sederhana dan praktis. Vout adalah tegangan keluaran

sensor yang terskala linear terhadap suhu terukur, yakni 10 milivolt per 1 derajad

celcius. Jadi jika Vout = 530mV, maka suhu terukur adalah 53 °C. Dan jika Vout =

320mV, maka suhu terukur adalah 32 °C. Tegangan keluaran ini bisa langsung

diumpankan sebagai masukan ke rangkaian pengkondisi sinyal seperti rangkaian

penguat operasional (opamp) dan rangkaian filter, atau rangkaian lain seperti

rangkaian pembanding tegangan dan rangkaian Analog-to-Digital Converter.
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Gambar 4.6. Skema rangkaian dasar LM35

Karakteristik LM35
Karakteristik sensor suhu LM35 antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

 Memiliki sensitivitas suhu, dengan faktor skala linier antara tegangan dan suhu

10mVolt/ºC, sehingga dapat dikalibrasi langsung dalam celcius.

 Memiliki ketepatan atau akurasi kalibrasi yaitu 0,5ºC pada suhu 25 ºC seperti

terlihat pada gambar 7.

 Memiliki jangkauan maksimal operasi suhu antara -55 ºC sampai +150 ºC.

 Bekerja pada tegangan 4 sampai 30 volt.

 Memiliki arus rendah yaitu kurang dari 60 μA.

 Memiliki pemanasan sendiri yang rendah (low-heating) yaitu kurang dari 0,1 ºC

pada udara diam.

 Memiliki impedansi keluaran yang rendah yaitu 0,1 W untuk beban 1 mA.

 Memiliki ketidaklinieran hanya sekitar ± ¼ ºC.
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Gambar 4.7. Grafik jenis-jenis karakteristik LM35

Sensor suhu LM35 bekerja dengan mengubah besaran suhu menjadi besaran

tegangan. Tegangan ideal yang keluar dari LM35 mempunyai perbandingan 100 °C

setara dengan 1 volt. Sensor ini mempunyai pemanasan diri (self heating) kurang dari

0,08 °C, dapat dioperasikan dengan menggunakan power supply tunggal dan dapat

dihubungkan antar muka (interface) rangkaian control yang sangat mudah. Self-

heating adalah efek pemanasan oleh komponen itu sendiri akibat adanya arus yang

bekerja melewatinya

Sensor suhu LM35 ini tidak memerlukan pengkalibrasian atau penyetelan dari luar

karena ketelitiannya sampai lebih kurang seperempat derajat celcius pada temperature

ruang. Jangka sensor mulai dari – 55°C sampai dengan 150°C, LM35 penggunaannya

sangat mudah, difungsikan sebagai kontrol dari indikator tampilan catu daya terbelah.

LM 35 dapat dialiri arus 60 μA dari supplay sehingga panas yang ditimbulkan sendiri

sangat rendah kurang dari 0,1 °C di dalam suhu ruangan. Untuk mendeteksi suhu

digunakan sebuah sensor suhu LM35 yang dapat dikalibrasikan langsung dalam

derajat C (celcius), LM35 ini difungsikan sebagai basic temperature sensor.

LM35-DZ adalah komponen sensor suhu berukuran kecil dengan 3 pin seperti

transistor. Komponen yang sangat mudah digunakan ini mampu mengukur suhu
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hingga 100 °C. Dengan tegangan keluaran yang terskala linear dengan suhu terukur,

yakni 10 mV per 1 °C, maka baik sendiri maupun dengan menggabungkan pada

komponen lain, komponen ini sangat cocok digunakan untuk eksperimen pengontrolan

suhu atau bahkan untuk aplikasi-aplikasi seperti termostat digital, alarm pendeteksi

kelebihan suhu, proteksi kelebihan suhu, termometer ruang digital, mesin pasteurisasi

atau termometer badan digital dan sebagainya seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 4.8. Rangkaian dasar pengontrolan suhu

Termometeradalahperangkatyang kita gunakan untukmengukur suhudalamskalayang

diinginkandan kita semuaakan sangatakrab dengantermometeranalog. Ada beberapa

kelemahandalamtermometeranalogdan inidapat diatasidengan

menggunakantermometer digitalinimenggunakanAVR. Sistemtertanamdi atas

menunjukkandesain dan implementasidariDigitalThermometersederhana

menggunakanAtmega16(AVR), LM35&16×2LCD

LM35adalahsensor suhupresisiICdenganoutputsebanding dengansuhu(dalam derajat

Celcius). LM35mampu memberikanpembacaan suhuakuratdibandingkan

dengantermistor. Senordisegeluntuk menghindari efekoksidasidan faktor lainnya. Ini

beroperasipada kisaransuhu-55°c untuk150° c. Tegangan

outputbervariasioleh10mVdalam

menanggapisetiap°Ckenaikanataupenurunansuhuatmosfer.

LCD(Liquid Crystal Display) yang banyak digunakanmodullayar elektronikdan

mendapatberbagai aplikasi. Sebuah16×2LCDterdiri dari16kolom dan2 barissehinggaia
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mampumenampilkan 16karakter dalamsatu baris. Ini terdiri daridua register,

Commandregister yang digunakanuntuk menyimpaninstruksiperintah yang diberikanke

LCD. SedangkanData Registerdigunakan untuk menyimpandatayangakan

ditampilkanpada LCD. Baca lebih lanjut tentangInterfacing16×2LCDdenganAtmega16.

Gambar 4.9. Rangkaian termometer digital dengan Atmega16

List Program

1. $regfile ="m16def.dat"

2. $crystal=1000000

3. Config lcd = 16*2

4. Config lcdpin =pin ,rs=portb.2,e= portb.3,db4= portb.4 , db5=portb.5,

db6=portb.6, db7=portb.7

5. Config adc =single ,prescaler =auto , reference =Avcc

6. Start adc

7. Dim c as integer

8. Do

9. Cls

10. C =getadc(0)

11. C =c/2

12. Lcd"temp is"; C
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13. Waitms 500

14. Loop

15. End

Sedangkan perangkat atau produk yang terbuat dari sensor suhu LM35 antara lain

seperti yang ditunjukan pada gambar-gambar berikut ini.

Gambar 4.10. Termostat digital

Untuk komponen sensor suhu, parameter ini harus dipertimbangkan dan harus

diupayakan atau di-handledengan baik, karena hal ini dapat menyebabkan kesalahan

pengukuran. Seperti misalnya sensor suhu jenis RTD, PT100 atau PT1000, komponen

ini tidak boleh dieksitasi oleh arus melebihi 1 miliampere, jika melebihi, maka sensor

akan mengalami self-heating yang menyebabkan hasil pengukuran senantiasa lebih

tinggi dibandingkan suhu yang sebenarnya. Untuk lebih detil mengenai karakteristik

sensor suhu LM35, maka berikut ini disajikan datasheet LM35 sebagai berikut.
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Tabel 4.1 Karakteristik elektrik

Prinsip Kerja LM35
Secara prinsip sensor akan melakukan penginderaan pada saat perubahan suhu

setiap suhu 1 ºC akan menunjukan tegangan sebesar 10 mV. Pada penempatannya

LM35 dapat ditempelkan dengan perekat atau dapat pula disemen pada permukaan



38

akan tetapi suhunya akan sedikit berkurang sekitar 0,01 ºC karena terserap pada suhu

permukaan tersebut. Dengan cara seperti ini diharapkan selisih antara suhu udara dan

suhu permukaan dapat dideteksi oleh sensor LM35 sama dengan suhu disekitarnya,

jika suhu udara disekitarnya jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari suhu

permukaan, maka LM35 berada pada suhu permukaan dan suhu udara disekitarnya.

Jarak yang jauh diperlukan penghubung yang tidak terpengaruh oleh interferensi dari

luar, dengan demikian digunakan kabel selubung yang ditanahkan sehingga dapat

bertindak sebagai suatu antenna penerima dan simpangan didalamnya, juga dapat

bertindak sebagai perata arus yang mengkoreksi pada kasus yang sedemikian,

dengan mengunakan metode bypass kapasitor dari Vin untuk ditanahkan.

Maka dapat disimpulkan prinsip kerja sensor LM35 sebagai berikut:

 Suhu lingkungan di deteksi menggunakan bagian IC yang peka terhadap suhu

 Suhu lingkungan ini diubah menjadi tegangan listrik oleh rangkaian di dalam IC,

dimana perubahan suhu berbanding lurus dengan perubahan tegangan output.

 Pada seri LM35 Vout = 10 mV/ °C, dalam arti tiap perubahan 1 °C akan

menghasilkan perubahan tegangan output sebesar 10 mV.

Kelebihan dan Kelemahan LM35
Kelebihann atau keistimewaan dari sensor suhu LM35 adalah sebagai berikut :

 Rentang suhu yang jauh, antara -55 sampai +150 °C.

 Low self-heating, sebesar 0,08 °C.

 Beroperasi pada tegangan 4 sampai 30 V.

 Rangkaian tidak rumit atau sederhana.

 Tidak memerlukan pengkondisian sinyal.

 Kalibrasi dalam satuan derajat celcius.

 Lineritas +10 mV/ ºC.

 Akurasi 0,5 ºC pada suhu ruang.

 Range operasi +2 º C s/d 150 ºC.

 Dioperasikan pada catu daya 4 V s/d 30 V.

 Arus yang mengalir kurang dari 60 μA.



39

Sedangkan kekurangan atau kelemahannya yaitu masih membutuhkan sumber

tegangan untuk beroperasi, barangkali suatu saat ditemukan komponen sensor suhu

yang tidak membutuhkan sumber energi.

D. Aktifitas Pembelajaran
Setelah selesai pembelajaran, Anda dapat menjelaskan sensor suhu LM35.

mengambarkan karakteritik LM35. menjelaskan kelebihan dan kurangan sensor suhu

LM35

E. Latihan/Tugas
1. Jalaskan prinsip kerja dari sensor suhu LM35?

2. Gambarkan karakteritik LM35

3. Jelaskan kelebihan dan kurangan sensor suhu LM35?

F. Rangkuman
Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk

mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Sensor Suhu

LM35 yang dipakai dalam penelitian ini berupa komponen elektronika elektronika yang

diproduksi oleh NationalSemiconductor.

Kelebihan dan Kelemahan Sensors LM35

Kelebihan:
a. Rentang suhu yang jauh, antara -55 sampai +150 oC

b. Low self-heating, sebesar 0.08 oC

c. Beroperasi pada tegangan 4 sampai 30 V

d. Rangkaian tidak rumit

e. Tidak memerlukan pengkondisian sinyal

Kekurangan:

Membutuhkan sumber tegangan untuk beroperasi

LM35 adalah komponen sensor suhu berukuran kecil seperti transistor (TO-92).

Komponen yang sangat mudah digunakan ini mampu mengukur suhu hingga 100
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derajad Celcius, tetapi tidak cocok untuk pengukur suhu yang sensornya dimasukan

dalam cairan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Peserta diklat setelah menyelesaikan 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 Peserta diklat 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.

H. Kunci Jawaban
1. Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk

mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Sensor

Suhu LM35 yang dipakai dalam penelitian ini berupa komponen elektronika

2. Gambar karakteristik LM35

3. Kelebihan dan Kelemahan Sensors LM35
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Kelebihan:

 Rentang suhu yang jauh, antara -55 sampai +150 oC

 Low self-heating, sebesar 0.08 oC

 Beroperasi pada tegangan 4 sampai 30 V

 Rangkaian tidak rumit

 Tidak memerlukan pengkondisian sinyal

Kekurangan:
Membutuhkan sumber tegangan untuk beroperasi
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 5: RESISTANCE
THERMAL DETECTOR

A. Tujuan
1. Setelah mengamati peserta diklatdapat menjelaskan sensor suhuRTD

2. Setelah membaca peserta diklat dapat mengambarkan karakteritik RTD

3. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan kelebihan dan kurangan

sensor suhuRTD

4. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat mengaplikasikan sensor RTDl

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Mengambarkan symbol sensor RTDl

2. Mengambarkan karakteritik sensor RTDl

3. Menjelaskan sensor suhu RTDl

4. Menyebutkan sensor RTD

C. Uraian Materi

RTD(Resistance Thermal Detector)
RTD adalah salah satu dari beberapa jenis sensor suhu yang sering digunakan. RTD

dibuat dari bahan kawat tahan korosi, kawat tersebut dililitkan pada bahan keramik

isolator. Bahan kawat untuk RTD tersebut antara lain; platina, emas, perak, nikel dan

tembaga, dan yang terbaik adalah bahan platina karena dapat digunakan menyensor

suhu sampai 1500o C. Tembaga dapat digunakan untuk sensor suhu yang lebih rendah

dan lebih murah, tetapi tembaga mudah terserang korosi.
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Gambar 5.1 Sensor RTD

Gambar 5.2. Bentuk konstruksi RTD

A. Cryogenic RTD

B. Hollow Annulus High Pressure LH2 RTD

C. Hollow Annulus LH2 RTD

D. 1/8" Diameter LN2 RTD

Dalam penggunaannya, RTD (PT100) juga memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan dari RTD (PT100) :
 Ketelitiannya lebih tinggi dari pada termokopel.

 Tahan terhadap temperatur yang tinggi.

 Stabil pada temperatur yang tinggi, karena jenis logam platina lebih stabil dari

pada jenis logam yang lainnya.

 Kemampuannya tidak akan terganggu pada kisaran suhu yang luas.

Kekurangan dari RTD (PT100) :
 Lebih mahal dari pada termokopel.

 Terpengaruh terhadap goncangan dan getaran.
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 Respon waktu awal yang sedikit lama (0,5 s/d 5 detik, tergantung kondisi penggu

naannya).

 Jangkauan suhunya lebih rendah dari pada termokopel. RTD (PT100) mencapai

suhu 650 0C, sedangkan termokopel mencapai suhu 1700 0C.

Resistance Thermal Detector (RTD) perubahan tahanannya lebih linear terhadap

temperatur uji tetapi koefisien lebih rendah dari thermistor dan model matematis linier

adalah:

Ro = tahanan konduktor pada temperature awal ( biasanya 0oC)

RT = tahanan konduktor pada temperatur toC

α = koefisien temperatur tahanan

Δt = selisih antara temperatur kerja dengan temperatur awal

Sedangkan model matematis nonliner kuadratik untuk RTD adalah:

Grafik perbandingan resistansi dengan temperatur untuk variasi RTD metal

Gambar 5.3 Kararakteristik t ipe tipe RTD

PT100 merupakan tipe RTD yang paling populer yang digunakan di industri.Resistance

Temperature Detector merupakan sensor pasif, karena sensor inimembutuhkan energi

dari luar. Elemen yang umum digunakan pada tahanan resistansi adalah kawat nikel,

tembaga, dan platina murni yang dipasang dalam sebuah tabung guna untuk

memproteksi terhadap kerusakan mekanis. Resistance Temperature Detector (PT100)

digunakan pada kisaran suhu -200 0C sampai dengan 650 0C.
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Berikut adalah gambar dari sensor PT100.

Gambar 5.4 Sensor PT100 dan karakteristik

D. Aktifitas Pembelajaran
Setelah selesai pembelajaran, Anda dapat menjelaskan sensor suhu RTD.

mengambarkan karakteritik LM35. menjelaskan kelebihan dan kurangan sensor suhu

RTD dan aplikasi sensor RTD.

E. Latihan/Tugas
1. Jalaskan prinsip kerja dari sensor suhu LM35?

2. Gambarkan karakteritik LM35

3. Jelaskan kelebihan dan kurangan sensor suhu LM35?

4. Hitung tegangan pada setiap titik untuk mendapatkan harga resistor sesuai dengan

output yang diinginkan

F. Rangkuman
RTD (Resistance Thermal Detector) adalah salah satu dari beberapa jenis sensor suhu

yang sering digunakan. RTD dibuat dari bahan kawat tahan korosi, kawat tersebut

dililitkan pada bahan keramik isolator. Bahan kawat untuk RTD tersebut antara lain;

platina, emas, perak, nikel dan tembaga, dan yang terbaik adalah bahan platina karena

dapat digunakan menyensor suhu sampai 1500o C.

Grafik perbandingan resistansi dengan temperatur untuk variasi RTD metal.
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Gambar 5.5 Kararakteristik t ipe tipe RTD

Kelebihan dari RTD (PT100) :

 Ketelitiannya lebih tinggi dari pada termokopel.

 Tahan terhadap temperatur yang tinggi.

 Stabil pada temperatur yang tinggi, karena jenis logam platina lebih stabil dari

pada jenis logam yang lainnya.

 Kemampuannya tidak akan terganggu pada kisaran suhu yang luas.

Kekurangan dari RTD (PT100) :

 Lebih mahal dari pada termokopel.

 Terpengaruh terhadap goncangan dan getaran.

 Respon waktu awal yang sedikit lama (0,5 s/d 5 detik, tergantung kondisi penggu

naannya).

 Jangkauan suhunya lebih rendah dari pada termokopel. RTD (PT100) mencapai

suhu 6500C, sedangkan termokopel mencapai suhu 1700 0C

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Peserta diklat setelah menyelesaikan 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%.

47

Gambar 5.5 Kararakteristik t ipe tipe RTD

Kelebihan dari RTD (PT100) :

 Ketelitiannya lebih tinggi dari pada termokopel.

 Tahan terhadap temperatur yang tinggi.

 Stabil pada temperatur yang tinggi, karena jenis logam platina lebih stabil dari

pada jenis logam yang lainnya.

 Kemampuannya tidak akan terganggu pada kisaran suhu yang luas.

Kekurangan dari RTD (PT100) :

 Lebih mahal dari pada termokopel.

 Terpengaruh terhadap goncangan dan getaran.

 Respon waktu awal yang sedikit lama (0,5 s/d 5 detik, tergantung kondisi penggu

naannya).

 Jangkauan suhunya lebih rendah dari pada termokopel. RTD (PT100) mencapai

suhu 6500C, sedangkan termokopel mencapai suhu 1700 0C

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Peserta diklat setelah menyelesaikan 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%.

47

Gambar 5.5 Kararakteristik t ipe tipe RTD

Kelebihan dari RTD (PT100) :

 Ketelitiannya lebih tinggi dari pada termokopel.

 Tahan terhadap temperatur yang tinggi.

 Stabil pada temperatur yang tinggi, karena jenis logam platina lebih stabil dari

pada jenis logam yang lainnya.

 Kemampuannya tidak akan terganggu pada kisaran suhu yang luas.

Kekurangan dari RTD (PT100) :

 Lebih mahal dari pada termokopel.

 Terpengaruh terhadap goncangan dan getaran.

 Respon waktu awal yang sedikit lama (0,5 s/d 5 detik, tergantung kondisi penggu

naannya).

 Jangkauan suhunya lebih rendah dari pada termokopel. RTD (PT100) mencapai

suhu 6500C, sedangkan termokopel mencapai suhu 1700 0C

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Peserta diklat setelah menyelesaikan 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%.



48

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya Peserta diklat 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.

H. Kunci Jawaban
1. RTD (Resistance Thermal Detector) adalah salah satu dari beberapa jenis sensor

suhu yang sering digunakan. RTD dibuat dari bahan kawat tahan korosi, kawat

tersebut dililitkan pada bahan keramik isolator. Bahan kawat untuk RTD tersebut

antara lain; platina, emas, perak, nikel dan tembaga, dan yang terbaik adalah

bahan platina karena dapat digunakan menyensor suhu sampai 1500o C.

2. Grafik perbandingan resistansi dengan temperatur untuk variasi RTD metal.

Gambar 5.6 Kararakteristik tipe tipe RTD

3. Kelebihan dari RTD (PT100) :

 Ketelitiannya lebih tinggi dari pada termokopel.

 Tahan terhadap temperatur yang tinggi.

 Stabil pada temperatur yang tinggi, karena jenis logam platina lebih stabil dari

pada jenis logam yang lainnya.

 Kemampuannya tidak akan terganggu pada kisaran suhu yang luas.

Kekurangan dari RTD (PT100) :

 Lebih mahal dari pada termokopel.
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 Terpengaruh terhadap goncangan dan getaran.

 Respon waktu awal yang sedikit lama (0,5 s/d 5 detik, tergantung kondisi penggu

naannya).

 Jangkauan suhunya lebih rendah dari pada termokopel. RTD (PT100) mencapai

suhu 650 0C, sedangkan termokopel mencapai suhu 1700 0C

4. Bila sensor yang dipanasi dengan kisaran suhu 0-255 ° C. Sensor perubahan yang

ada pada PT100 nilai hambatannya 100 ohm sampai 195.906 ohm. Sinyal yang

diukur berubah pada pengukuran arus konstan (1 mA) dari 100 mV untuk 195.906

mV

Pengaturan Impedansi

Untuk rangkaian berikut tidak menguatkan sinyal input artinya penguatan hanya 1,

tetapi akan menaikkan impedansi pada tegangan masukan.

Gambar 5.7 Pengaturan Impedansi

Penyesuaian offset:

Sinyal yang diukur memiliki mulai batas (0oC) tegangan yang dihasilkan sebesar 100

mV. Dengan rangkaian offset ini harus dihilangkan 100 mV menjadi 0 mV.

Cara kerjanya:

Melalui pembagi tegangan 49K / 1K dari tegangan stabil dari 5 V tegangan sumber

untuk mendaptakan drop tegangan sebesar 100 mV. Sinyal tegangan ini juga

ditingkatkan impedansinya dengan menggunakan rangkaian OpAmp1 dengan

penguatan satu kali seperti diatas.
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Gambar 5.8 Rangkaian pengurang

Sedangkan rangkaian untuk OpAmp2 merupakan rangkaian pengurang. Jika semua

empat resistor dengan ukuran yang sama 10 k, maka:= 1 − 2
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Pada jarak antara 0° C sampai 255° C, sinyal input antara 100 mV sampai 195.906 mV

dan dihitung dengan mengurangi dari 100 mV, maka pada sinyal output berubah dari 0

V s.d 95.906 mV

Penguatan:

Untul meningkatkan sinyal keluaran sampai 5 V, maka digunakan Non inverting

Amplifier. Disini, juga, dalam praktiknya resistor R3 untuk dirancang dengan trimpot.

Gambar 5.9 Rangkaian penguat

Penindas dari AD konverter:
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AD konverter dengan rentang tegangan masukan 0-5 V DC. Pada tegangan lebih dari

5,7 V atau di bawah - 0.7 V, Maka diperlukan Dioda 1 untuk mengurangi tegangan

positif 5,7 V menjadi 5 V. Sedangan Dioda 2 bertugas untuk mengurangi tegangan

negative -0,7 V. Sehingga tegangan keluran yang rentangnya 0 V sampai 5 V siap

diumpankan ke Mikrokontroller.

Gambar 5.10 Rangkaian penindas

Rangkaian Lengkap

Gambar 5.11 Rangkaian kondisioning
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Contoh perhitungan:

Kita asumsikan sebuah sensor pada suhu 100 ° C., menurut sebuah tabel nilai 138,506

ohms. Pada pengukuran arus 1 mA drop tegangan 138,506 mV. Rangkaian offset

mengurangi dari sinyal 100 mV. Oleh karena itu masih ada sisa 38,506 V.

Dirangkaian penguat berikut memiliki faktor penguatan dari:

V = Ua / Ue = 52,134

Dengan demikian, sinyal yang diukur meningkat sebagai berikut:

38,506 * 52,134 = 2,007 mV

Mengharapkan akan hasil sebagai berikut:

100 ° C / 255 ° C * 5 V = 1,961 V

Kesalahan ini sekitar 2% timbul akibat dari PT100 non-linear
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 6: SENSOR SUHU JENIS
BIMETAL

A. Tujuan
1. Setelah mengamati peserta diklat dapat menjelaskan prinsip kerja sensor suhu

Bimetal

2. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan aplikasi sensor suhu Bimetal

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menjelaskan prinsip kerja sensor

2. Mengambarkan karakteritik sensor Bimetal

3. Menjelaskan aplikasi sensor suhu Bimetall

C. Uraian Materi

BIMETAL
Bimetal adalah sensor suhu atau sensor temperatur yang sangat populer digunakan

karena kesederhanaan yang dimilikinya. Bimetal biasa dijumpai pada peralatan listrik

seperti setrika listrik dan lampu dimer atau lampu penerangan daya besar. Bimetal

adalah sensor suhu yang terbuat dari dua buah lempengan logam yang berbeda

koefisien muainya (α) yang direkatkan menjadi satu. Bila suatu logam dipanaskan

maka akan terjadi pemuaian, besarnya pemuaian tergantung dari jenis logam dan

tingginya temperatur kerja logam tersebut. Bila dua lempeng logam saling direkatkan

dan dipanaskan, maka logam yang memiliki koefisien muai lebih tinggi akan memuai

lebih panjang sedangkan yang memiliki koefisien muai lebih rendah memuai lebih

pendek. Oleh karena perbedaan reaksi muai tersebut maka bimetal akan melengkung

kearah logam yang muainya lebih rendah. Dalam aplikasinya bimetal dapat dibentuk

menjadi saklar Normally Closed (NC) atau Normally Open (NO).
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Gambar 6.1 Bimetal

Dari penggabungan dua logam yang bebeda koefisien muai tersebut berlaku rumusan

berikut :

ρ = 3 (1 + ) + (1 + ) +6( + )( 2 − 1)(1 + )
Dimana dalam praktiknya B/tA = 1 dan (n+1).n =2, sehingga :

ρ = 23( + )( 2 − 1)
dimana :

ρ = radius kelengkungan

t = tebal jalur total

n = perbandingan modulus elastis, EB/EA

m = perbandingan tebal, tB/tA

T2-T1 = kenaikan temperature

αA, αB = koefisien muai panas logamA dan logam B

Konsep dasar pembuatan sensor suhu bimetal adalah memanfaatkan koefisien muai

dari dua logam yang berbeda dan diaplikasikan sebagai sebuah saklar Normally

Closed (NC) atau Normally Open (NO) yang akan berubah posisi pada saat

temperatur/suhu dingin dan panas.

Seperti namanya maka temperatur switch adalah switch yang bekerjany memutuskan

atau menyambung listrik karena pengaruh dari suhu. Jadi pada suhu tertentu titik

kontak pada temperatu switch tersebut akan terhubung atau terputus,Temperatur

switch banyak digunakan untuk peralatan pendingin udara, pelindung peralatan

terhadap suhu berlebih dan lain-lain. Temperatur switch sering juga disebut thermal

switch atau thermostat switch.
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Prinsip Kerja Thermo Switch
Thermal swtch biasanya memiliki tuas titik kontak yang terbuat dari sekeping pelat

bimetal. Bimetal adalah dua buah logam yang memiliki koofisien pemuaian panjang

berbeda yang direkatkan dengan di las menjadi satu. Pada suhu nominal pelat bimetal

berbentuk lurus. Jika Pelat bimetal dipanaskan maka logam yang memiliki koefisien

muai panjang lebih besar akan memuai lebih panjang daripada logam yang memiliki

nilai koefisien muai panjang lebih kecil. Logam yang memuai lebih panjang akan

mendorong logam yang memuai lebih pendek sehingga pelat bimetal akan

melengkung ke arah logam yang memiliki nilai koofisien muai lebih kecil. Hal

sebaliknya akan terjadi jika pelat bimetal didinginkan.

Gambar 6.2 Macam macam bentuk Sensor Bimetal

Thermal switch biasanya memiliki permukaan yang dihubungkan dengan pelat bimetal

dan permukaan tersebut merupakan titik kontak yang akan dihubungkan dengan

sumber panas atau dingin. Pelat bimetal merupakan tuas yang dihubungkan dengan

titik kontak dan titik kontak tersebut dihubungkan ke terminal atau pin untuk disambung

ke sumber arus listrik .
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Keping bimetal adalah dua buah keping logam (biasanya kuningan dan besi ) yang

memiliki koefisien muai panjang berbeda yang dikeling menjadi satu. Keping bimetal

sangat peka terhadap perubahan suhu. Jika keping bimetal dipanaskan, maka akan

melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya kecil. Bila didinginkan,

keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya

besar. Pada suhu normal panjang keping bimetal akan sama dan kedua keping pada

posisi lurus. Jika suhu naik kedua keping akan mengalami pemuaian dengan

pertambahan panjang yang berbeda. Akibatnya keping bimetal akan membengkok ke

arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang yang kecil. Pembengkokan

bimetal dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan misalnya saklar alarm bimetal,

atau termometer bimetal. Jika keping bimetal dipanaskan, maka akan melengkung ke

arah logam yang koefisien muai panjangnya kecil. Bila didinginkan, keping bimetal

akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya besar.

Gambar 6.3. Konstruksi bimetal

Keping bimetal dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan misalnya pada

termometer bimetal, termostat bimetal pada seterika listrik, saklar alarm bimetal,

sekring listrik bimetal.

Aplikasi Bimetal atau Thermal switch
Pengaman temperatur berlebih

Pada aplikasi ini permukaan sensor thermal switch diletakan pada perangkat di bagian

yang mengasilkan atau tempat menjalarnya panas. Thermal switch bekerja pada

temperatur nominal tertentu. Pada kondisi normal titik kontak thermal switch terhubung

(NC = Normaly Close). Apabila temperatur maksimum terlampaui maka pelat bimetal

akan melengkung dan titik kontak menjadi terbuka. Biasanya di pasaran tersedia

bebrapa pilihan untuk nilai temperatur maksimum dari thermal switch.
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Contoh aplikasi ini adalah thermal switch pada motor listrik, kipas angin listrik dan lain-

lain. Dimana thermal switch di tempal pada bodi dari motor dan pada saat temperatur

ambang terlewati maka motor akan mati.

Sistem Tanda Belok dengan Flasher Tipe Bimetal
Sistem tanda belok tipe ini yaitu dengan mengandalkan kerja dari dua keping/bilah

(strip) bimetal untuk mengontrol kedipannya. Bimetal terdiri dari dua logam yang

berbeda (biasanya kuningan dan baja) yang digabung menjadi satu. Jika ada panas

dari aliran listrik yang masuk ke bimetal, maka akan terjadi pengembangan/pemuaian

dari logam yang berbeda tersebut dengan kecepatan yang berbeda pula. Hal ini akan

menyebabkan bimetal cenderung menjadi bengkok ke salah satu sisi. Dalam flasher

tipe bimetal terdapat dua keping bimetal yang dipasang berdekatan dan masing-

masing mempunyai plat kontak pada salah satu ujungnya.

Gambar 6.4 Cara kerja sistem tanda belok dengan flasher t ipe bimetal

Cara kerja sistem tanda belok dengan flasher tipe bimetal Pada saat saklar lampu sein

digerakan (ke kiri atau kanan), arus mengalir ke voltage coil (kumparan) yang akan

membuat kumparan tersebut memanas dan bengkok. Setelah kebengkokannya

sampai menghubungkan kedua plat kontak di bagian ujungnya, arus kemudian

mengalir ke current coil (kumparan arus) terus ke lampu sein/tanda belok dan akhirnya
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ke massa (gambar dibawah ). Saat ini lampu sein menyala dan current coil akan mulai

bengkok menjauhi voltage coil.

Gambar 6.5 Setelah kebengkokan current coil membuat plat kontak
terpisah/terbuka

Setelah kebengkokan current coil membuat plat kontak terpisah/terbuka, maka lampu

sein mati. Selanjutnya current coil akan menjadi dingin setelah arus yang mengalir

hilang dan akhirnya bimatalnya akan lurus kembali posisinya sehingga plat kontak

menempel kembali dengan plat kontak yang dari voltage coil. Arus akan mengalir

kembali untuk menghidupkan lampu sein. Begitu seterusnya proses ini berulang

sehingga lampu tanda belok berkedip.

Beberapa jenis thermal switch untuk aplikasi ini dilengkapi pengaturan tekanan pegas

terhadap plat bimetal sehingga temperatur maksimumnya bisa diatur. Contohnya pada

setrika listrik
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PENERAPAN BIMETAL SEBAGAI  SENSOR THERMAL PADA SETRIKA LISTRIK

Prinsip kerja bimetal dapat digunakan sebagai sensor thermal pada setrika listrik.

Gambar 6.6 Reaksi bimetal pada saat panas dan dingin

Pada gambar diatas ialah contoh bimetal pada bebarapa kondisi suhu pada setrika.

Seterika listrik jenis ini lebih baik dibandingkan dengan jenis biasa. Kelebihan utama

yang dimiliki adalah adanya pengatur suhu yang dapat mengendelikan on-offnya atau

tersuplai-tidaknya seterika pada sumber listrik. Kondisi ini menjamin terhindarnya

pemakai dari bahaya panas seterika yang berlebihan seperti kondisi yang telah

diterangkan pada seterika biasa di atas. Suhu seterika dapat ditur menurut kebutuhan

panas berbagai jenis kain atau pakaian yang akan diseterika.

Posisi pengatur suhu atau termostat pada umumnya diletakkan di bawah gagang

seterika. Lihat gambar di bawah ini

Gambar 6.7 Pengatur suhu atau termosta
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Keterangan :

(a) Seterika Biasa

(b) Seterika Otomatis

E = Sumber Tegangan

L = Load (elemen seterika)

PS= Tombol Pengatur Suhu

BM = Saklar Bimetal

Gambar 6.8 rangkaian setrika

Bagian-bagian tersebut terdiri dari:

1. Elemen Pemanas

Sebagai sumber panas seterika listrik digunakan elemen pemanas berupa kawat

nikelin berbentuk pipih yang dililitkan pada lembaran mika yang dibentuk sedemikian

rupa sesuai bentuk alas seterika, sehingga panasnya dapat tersebar merata. Elemen

pemanas ini terisolasi terhadap badan seterika.
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Pada seterika listrik model yang lain, kawat nikelin digulung menyerupai bentuk spiral

dan dimasukkan dalam selongsong/pipa sebagai pelindung. Agar arus listrik tidak

mengalir kebadan seterika, antara spiral nikelin dengan pipa disekat/diisolasi dengan

bahan oksida magnesium. Pada seterika model yang lama, spiral nikelin diberi

selongsong dari bahan keramik/batu tahan api sebagai pelindung dan sekaligus

sebagai isolator.

2. Besi Pengumpul Panas (alas)

Besi pengumpul panas atau yang sekaligus sebagai bagian dasar/alas dari seterika,

berbentuk plate yang dilapisi bahan anti karat dan anti lengket, dan bagian ini harus

selalu bersih karena langsung dengan objek yang diseterika (pakaian).

3. Besi Pemberat

Pada seterika yang lama, dilengkapi dengan besi pemberat, karena daya rata-rata

seterika listrik 350 watt, sedang objek/bahan yang diseterika kebanyakan dari jenis

katun, yang pelicinannya memerlukan tekanan yang cukup kuat. Seterika listrik model

yang lebih baru, tidak lagi dilengkapi dengan besi pemberat, dengan alasan bahwa

objek/bahan yang diseterika sudah banyak bahan dari jenis sintetis dan lebih lembut.

4. Tutup dan pemegang seterika

Tutup seterika gunanya untuk melindungi bagian dalam seterika yang dialiri arus listrik

terhadap sentuhan pemakaiannya, dan juga berfungsi agar panas tidak menyebar

langsung ke udara bebas. Sedangkan pemegang seterika biasanya dari bahan yang

tidak mengalirkan panas dan juga tidak mengalirkan arus listrik. Untuk itu bagian ini

biasanya terbuat dari kayu, ebonit atau karat.

5. Terminal dan Kabel penghubung

Terminal berguna untuk menghubungkan rangkaian dalam seterika dengan sumber

tegangan dari kotak-kontak dinding, melalui kabel penghubung. Beberapa model

seterika listrik menggunakan terminal yang merupakan tempat persambungan antara

ujung kawat elemen yang disambung pada tusuk kontak (stiker) dengan kabel

penghubung luar yang disambung pada kontra steker, sehingga pada saat tidak

digunakan kabel penghubung dapat dilepas dan disimpan terpisah dari seterikanya.
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6. Pengatur Panas

Seterika dengan pengatur panas otomatis menggunakan komponen tambahan berupa

termostat yang tersusun dari bahan bi metal yaitu lempengan dua logam yang berbeda

koefisien muai panjangnya, disatukan menjadi satu lempengan. Apabila lempengan

logam ini terkena panas, maka salah satu jenisnya akan memuai lebih dahulu,

sehingga lempengan tadi membengkok, yang arah bengkoknya ini kemudian

dimanfaatkan untuk melepas/menghubungkan kontak, jadi bila panas berlebihan

kontak memutus sehingga elemen pemanas tidak lagi dialiri arus listrik, tapi bila

panasnya mulai rendah lagi kontak akan menghubung kembali dan arus listrik kembali

mengali melalui elemen pemanas. Dengan demikian kondisi panas seterika dapat

dipertahankan pada panas tertentu sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan

tombol pengatur panas.

Perangkat pendingin

Pada aplikasi ini thermal switch diletakan pada bagian yang menghasilkan atau

dirambati dingin. Thermal switch bekerja pada temperatur nominal tertentu. Pada

kondisi normal titik kontak thermal switch terhubung (NC = Normaly Close). Apabila

temperatur minimum terlampaui maka pelat bimetal akan melengkung dan titik kontak

menjadi terbuka.

Contoh aplikasi ini adalah pada kulkas dan AC.

Untuk aplikasi ini biasanya thermal switch memiliki sistim kerja yang berbeda.

Biasanya thermal switch terbuat dari pipa tembaga yang ujungnya di las sedangkan

ujung lainnya dihubungkan dengan semacam tabung yang bentuknya berlipat-lipat.

Ujung yang di las ditempelkan ke sumber dingin. Perubahan suhu akan menyebabkan

perubahan volume dari tabung tembaga. Perubahan tabung tembaga akan mendorong

tuas titik kontak sehingga saklar menjadi terbuka atau tertutup. Beberapa jenis thermal

switch untuk aplikasi ini dilengkapi pengaturan tekanan pegas terhadap plat bimetal

sehingga temperatur minimumnya bisa diatur.

Pemanfaatan pemuaian zat yang tidak sama koefisien muainya dapat berguna bagi

industri otomotif, misalnya pada bimetal yang dipasang sebagai saklar otomatis atau

pada lampu reting kendaraan. Selain itu keping bimetal digunakan pada setrika listrik,
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bel listrik, alarm kebakaran, lampu sen mobil atau motor, rice cooker, oven, pemanas

air listrik, kompor listrik, dan termometer bimetal.

D. Aktifitas Pembelajaran
Setelah selesai mempembelajari teori sensor suhu bimetal ,Anda harus  memperbaiki

strika yang menggunakan sensor suhu bimetal  yang kontrol suhunya tidak berfungsi

dan menjelaskan cara kerja dari sensor suhu bimetal dengan benar.

E. Latihan/Tugas
1. Peserta didik membongkar strika yang ada pengaturan suhu dan mengamati serta

menganbar bentuk bimetalnya dan rangkaian listriknya.

2. Peserta didik mengukur temperatur elemen pemanas sampai bimetal bekerja

sehingga memutus aliran listrik

F. Rangkuman
Bimetal adalah sensor suhu atau sensor temperatur yang sangat populer digunakan

karena kesederhanaan yang dimilikinya. Bimetal biasa dijumpai pada peralatan listrik

seperti setrika listrik dan lampu dimer atau lampu penerangan daya besar. Bimetal

adalah sensor suhu yang terbuat dari dua buah lempengan logam yang berbeda

koefisien muainya (α) yang direkatkan menjadi satu. Bila suatu logam dipanaskan

maka akan terjadi pemuaian, besarnya pemuaian tergantung dari jenis logam dan

tingginya temperatur kerja logam tersebut. Bila dua lempeng logam saling direkatkan

dan dipanaskan, maka logam yang memiliki koefisien muai lebih tinggi akan memuai

lebih panjang sedangkan yang memiliki koefisien muai lebih rendah memuai lebih

pendek. Oleh karena perbedaan reaksi muai tersebut maka bimetal akan melengkung

kearah logam yang muainya lebih rendah. Dalam aplikasinya bimetal dapat dibentuk

menjadi saklar Normally Closed (NC) atau Normally Open (NO).

Contoh aplikasi ini adalah thermal switch pada motor listrik, kipas angin listrik dan lain-

lain. Dimana thermal switch di tempal pada bodi dari motor dan pada saat temperatur

ambang terlewati maka motor akan mati.
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Beberapa jenis thermal switch untuk aplikasi ini dilengkapi pengaturan tekanan pegas

terhadap plat bimetal sehingga temperatur maksimumnya bisa diatur. Contohnya pada

setrika listrik

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Peserta diklat setelah menyelesaikan 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 Peserta diklat 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.

H. Kunci Jawaban
1. Cara membongkar strika lihat gambar dibawah

Buka tutup belakang, biasanya cuma satu sekrup,lalu lepas kan tutup

Bukalah dua buah baud terminalnya dan lepaskan kabelnya
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Buka cup setrika,lepas baud yang ada di sekitar setrika dan Lepas kan badan
setrika & lepas juga swith selector.

Setelah itu pisahkanlah badan setrika dari pelat pemanasnya dengan cara
membuka semua sekrupnya maka akan terlihatlah bagian dalam setrika

2. Contoh aplikasi ini adalah thermal switch pada motor listrik, kipas angin listrik dan

lain-lain. Dimana thermal switch di tempal pada bodi dari motor dan pada saat

temperatur ambang terlewati maka motor akan mati. Beberapa jenis thermal

switch untuk aplikasi ini dilengkapi pengaturan tekanan pegas terhadap plat

bimetal sehingga temperatur maksimumnya bisa diatur. Contohnya pada setrika

listrik
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Gambar 6.9 Setrika Listrik dengan thermal switch
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 7: LDR (LIGHT
DEPENDENT RESISTOR)

A. Tujuan
1. Setelah mengamati peserta diklat dapat menjelaskan fungsi sensor LDR

2. Setelah membaca peserta diklat dapat membuat karakteristiksensor LDR

3. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan aplikasi sensor LDR

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. menjelaskan prinsip kerja sensor LDR

2. Mengambarkan karakteritik sensor LDR

3. Menjelaskan aplikasi sensor LDR

C. Uraian Materi

LDR
Sensor Cahaya LDR (Light Dependent Resistor) adalah salah satu jenis resistor yang

dapat mengalami perubahan resistansinya apabila mengalami perubahan penerimaan

cahaya. Besarnya nilai hambatan pada Sensor Cahaya LDR (Light Dependent

Resistor) tergantung pada besar kecilnya cahaya yang diterima oleh LDR itu sendiri.

LDR sering disebut dengan alat atau sensor yang berupa resistor yang peka terhadap

cahaya. Biasanya LDR terbuat dari cadmium sulfida yaitu merupakan bahan

semikonduktor yang resistansnya berupah-ubah menurut banyaknya cahaya (sinar)

yang mengenainya. Resistansi LDR pada tempat yang gelap biasanya mencapai

sekitar 10 MΩ, dan ditempat terang LDR mempunyai resistansi yang turun menjadi

sekitar 150 Ω. Seperti halnya resistor konvensional, pemasangan LDR dalam suatu

rangkaian sama persis seperti pemasangan resistor biasa. Simbol LDR dapat dilihat

seperti pada gambar berikut.
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(a)Simbol (b) Bentuk Phisik
Gambar 7.1. Simbol dan Fisik Sensor Cahaya LDR (Light Dependent Resistor)

Aplikasi Sensor Cahaya LDR (Light Dependent Resistor) Sensor Cahaya LDR (Light

Dependent Resistor) dapat digunakan sebagai :

 Sensor pada rangkaian saklar cahaya

 Sensor pada lampu otomatis

 Sensor pada alarm brankas

 Sensor pada tracker cahaya matahari

 Sensor pada kontrol arah solar cell

 Sensor pada robot line follower

Dan masih banyak lagi aplikasi rangkaian elektronika yang menggunakan LDR (Light

Dependent Resistor) sebagai sensor cahaya.
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Karakteristik LDR (Light Dependent Resistor)

Gambar 7.2 Karakteristik LDR

Sensor Cahaya LDR (Light Dependent Resistor) adalah suatu bentuk komponen yang

mempunyai perubahan resistansi yang besarnya tergantung pada cahaya.

Karakteristik LDR terdiri dari dua macam yaitu Laju Recovery dan Respon Spektral

sebagai berikut :

Laju Recovery Sensor Cahaya LDR (Light Dependent Resistor)
Bila sebuah “Sensor Cahaya LDR (Light Dependent Resistor)” dibawa dari suatu

ruangan dengan level kekuatan cahaya tertentu ke dalam suatu ruangan yang gelap,

maka bisa kita amati bahwa nilai resistansi dari LDR tidak akan segera berubah

resistansinya pada keadaan ruangan gelap tersebut. Na-mun LDR tersebut hanya

akan bisa menca-pai harga di kegelapan setelah mengalami selang waktu tertentu.

Laju recovery meru-pakan suatu ukuran praktis dan suatu ke-naikan nilai resistansi

dalam waktu tertentu. Harga ini ditulis dalam K/detik, untuk LDR tipe arus harganya

lebih besar dari 200K/detik(selama 20 menit pertama mulai dari level cahaya 100 lux),

kecepatan tersebut akan lebih tinggi pada arah sebaliknya, yaitu pindah dari tempat

gelap ke tempat terang yang memerlukan waktu kurang dari 10 ms untuk mencapai

resistansi yang sesuai den-gan level cahaya 400 lux.

Respon Spektral Sensor Cahaya LDR (Light Dependent Resistor)
Sensor Cahaya LDR (Light Dependent Resistor) tidak mempunyai sensitivitas yang

sama untuk setiap panjang gelombang cahaya yang jatuh padanya (yaitu warna).

Bahan yang biasa digunakan sebagai penghantar arus listrik yaitu tembaga,

aluminium, baja, emas dan perak. Dari kelima bahan tersebut tembaga merupakan

penghantar yang paling banyak, digunakan karena mempunyai daya hantaryang baik.
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Prinsip Kerja Sensor Cahaya LDR (Light Dependent Resistor)
Resistansi Sensor Cahaya LDR (Light Dependent Resistor) akan berubah seiring den-

gan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya atau yang ada disekitarnya.

Dalam keadaan gelap resistansi LDR sekitar 10MΩ dan dalam keadaan terang sebe-

sar 1KΩ atau kurang. LDR terbuat dari ba-han semikonduktor seperti kadmium sul-fida.

Dengan bahan ini energi dari cahaya yang jatuh menyebabkan lebih banyak muatan

yang dilepas atau arus listrik meningkat. Artinya resistansi bahan telah mengalami

penurunan.

Contoh aplikasi rangkaian elektronika yang menggunakan LDR sebagai sensor
cahaya.

Gambar 7.3. Rangkaian pendeteksi intensitas cahaya

Cara kerja rangkaian diatas adalah pada saat LDR mendapat sinar terang maka nilai

tahanannya berkurang dan transistor Q1 mendapatkan tegangan bias yang cukup dan

transistor On sehingga relay RL 1 bekerja sehingga LED D1 menyala. Sebaliknya jika

LDR tidak dapat sinar transistor off dan LED D2 menyala.
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Cara kerja rangkaian dibawah adalah pada saat LDR mendapat sinar terang lumennya

bertambah  maka nilai tahanannya berkurang dan transistor Q2 mendapatkan

tegangan bias yang cukup dan transistor On sehingga relay RL 2 bekerja sehingga

PLC dapat input logic high. Sebaliknya jika LDR tidak dapat sinar transistor off

dan.PLC dapat input logic low

Gambar 7.4. Rngkaian sensor intensitas cahaya sebagai input PLC

Gambar 7.5. Rangkaian saklar cahaya
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Gambar 7.5 adalah kebalikan dari gambar sebelunnya, jika LDR dapat sinar matahari
maka relay akanoff sehingga Lampu beban padam, pada saat gelap lampu beban
menyala.

Aplikasi LDR berfungsi sebagai Line follower
Seperti layaknya manusia, bagaimana manusia dapat berjalan mengikuti jalan yang

ada tanpa menabrak dan sebagainya, tentunya karena manusia memiliki “mata”

sebagai penginderanya. Begitu juga robot line follower ini, dia memiliki sensor garis

yang berfungsi seperti “mata” pada manusia. Sensor garis ini mendeteksi adanya garis

atau tidak pada permukaan lintasan robot tersebut, dan informasi yang diterima sensor

garis kemudian diteruskan ke prosesor untuk diolah sedemikian rupa dan akhirnya

hasil informasi hasil olahannya akan diteruskan ke penggerak atau motor agar motor

dapat menyesuaikan gerak tubuh robot sesuai garis yang dideteksinya.

Pada konstruksi yang sederhana, robot line follower memiliki dua sensor garis, yang

terhubung ke dua motor (kanan dan kiri) secara bersilang melalui sebuah saklar

transistor. Sensor garis A (Kiri) mengendalikan motor kanan, sedangkan sensor garis B

(kanan) mengendalikan motor kiri. Dibawah ini adalah desain robot line follower

menggunakan sensor diatas garis hitam .

Prinsip kerja desain line follower dengan posisi sensor di atas garis hitam, pada saat

LDR mendeteksi garis hitam maka resistansi LDR menjadi besar, sehingga dengan

posisi LDR dekat ground maka arus tidak akan mengalir melalui LDR tetapi memilih

untuk langsung menuju basis transistor 2N3904 yang akan mengaktifkan transistor

2N3904 serta menyalakan led indicator dan perubahan logika kaki kolektor transistor

2N3904 akan juga berfungsi sebagai input untuk mengaktifkan transistor 2N2907 serta

menggerakkan motor DC, sebaliknya pada saat LDR mendeteksi permukaan putih

maka motor DC akan mati. Sedangkan Line follower menggunakan sensor diatas putih

bisa dilihat pada simulasi proteus dibawah ini
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Gambar 7.6LDR berfungsi sebagai Line follower

Prinsip kerja untuk desain line follower dengan posisi sensor di atas permukaan putih,

pada saat LDR mendeteksi permukaan putih maka resistansi hambatan LDR menjadi

kecil sehingga ada arus yang mengalir melalui LDR yang akhirnya akan ada arus

menuju basis yang mengaktifkan transistor 2N3904 serta menyalakan led indicator dan

perubahan logika kaki kolektor transistor 2N3904 akan juga berfungsi sebagai input

untuk mengaktifkan transistor 2N2907 serta menggerakkan motor DC, sebaliknya pada

saat LDR mendeteksi garis hitam maka motor DC akan mati

D. Aktifitas Pembelajaran
Setelah selesai pembelajaran, Anda dapat menjelaskan sensor LDR. mengambarkan

karakteritik LDR. menjelaskan kelebihan dan kurangan sensor LDR dan aplikasi sensor

LDR.

E. Latihan/Tugas
1. Jelaskan difinisi dari Sensor Cahaya LDR?

2. Gambarkan simbol dari Sensor Cahaya LDR?

3. Gambarkan karakteritik dari Sensor Cahaya LDR?

4. Jelaskan aplikasi Sensor Cahaya LDR?

5. Jelaskan cara kerja dari rangkaian dibawah
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Keterangan:

1. LDR
2. Q1 : BC 548 atau 2N2222 atau sejenisnya
3. VR1 : Potensio 10 Kohm
4. RL1 : Relay 6 Volt
5. R1 : 1K
6. LED
7. Diode 1N4007

F. Rangkuman
Sensor Cahaya LDR (Light Dependent Resistor) adalah salah satu jenis resistor yang

dapat mengalami perubahan resistansinya apabila mengalami perubahan penerimaan

cahaya. Besarnya nilai hambatan pada Sensor Cahaya LDR (Light Dependent

Resistor) tergantung pada besar kecilnya cahaya yang diterima oleh LDR itu sendiri

Simbol Dan Fisik Sensor Cahaya LDR (Light Dependent Resistor)
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Karakteristik LDR (Light Dependent Resistor)

Karakteristik LDR

Aplikasi Sensor Cahaya LDR (Light Dependent Resistor) Sensor Cahaya LDR (Light

Dependent Resistor) dapat digunakan sebagai :

 Sensor pada rangkaian saklar cahaya

 Sensor pada lampu otomatis

 Sensor pada alarm brankas

 Sensor pada tracker cahaya matahari

 Sensor pada kontrol arah solar cell

 Sensor pada robot line follower

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Peserta diklat setelah menyelesaikan 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 Peserta diklat 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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H. Kunci Jawaban
1. Sensor Cahaya LDR (Light Dependent Resistor) adalah salah satu jenis resistor

yang dapat mengalami perubahan resistansinya apabila mengalami perubahan

penerimaan cahaya

2. Simbol Dan Fisik Sensor Cahaya LDR (Light Dependent Resistor)

3. Karateristik LDR (Light Dependent Resistor)

4. Aplikasi Sensor Cahaya LDR (Light Dependent Resistor) Sensor Cahaya LDR

(Light Dependent Resistor) dapat digunakan sebagai :

 Sensor pada rangkaian saklar cahaya

 Sensor pada lampu otomatis

 Sensor pada alarm brankas

 Sensor pada tracker cahaya matahari

 Sensor pada kontrol arah solar cell

 Sensor pada robot line follower

5. Rangkaian sensor di soal menggunakan LDR sebagai sensor perubahan

intensitas cahaya. LDR (Light Dependent Resistor) adalah komponen elektronika

yang pada dasarnya mempunyai sifat yang sama dengan resistor, hanya saja nilai

resistansi dari LDR berubah-ubah sesuai dengan tingkat intensitas cahaya yang

diterimanya. Prinsip kerja dari rangkaian sensor cahaya diatas sebenarya sangat

sederhana. Pembagian tegangan antara VR1 dan LDR merupakan inti dari

rangkaian sensor cahaya diatas. Kenaikan tegangan pada VR1 akan mengurangi

tegangan yang jatuh pada LDR, begitupun sebaliknya kenaikan tegangan pada

LDR akan mengurangi tegangan jatuh pada VR1. Pembagian tegangan sesuai

dengan rumus pembagi tegangan yang berlaku pada rangkaian seri, tegangan
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supply 9 volt sama dengan jumlah tegangan pada VR1 dan LDR. VR1 digunakan

untuk memposisikan tegangan pada LDR supaya berada pada titik kritis dan tidak

sampai membuat transistor Q1 menjadi aktif. Sehingga pada saat kedaan cahaya

semakin gelap tegangan pada LDR akan membuat transistor Q1 menjadi aktif.

Hal ini dikarenakan nilai resistansi LDR akan naik apabila intensitas cahaya

semakin gelap. Jika kita ingin membuat rangkaian sensor yang aktif pada saat

cahaya semakin terang maka kita tinggal menukar posisi antara LDR dengan

potensio VR1. Untuk prinsip kerjanya pada dasarnya sama dengan rangkaian

sensor cahaya aktif gelap diatas. Ke semua rangkaian memanfaatkan hukum

pembagi tegangan atau pengaturan arus ke basis transistor yang digunakan

sebagai saklar.

Sensor cahaya yang menggunakan LDR mempunyai respon yang relatif lambat.

Sehingga jika ingin membangun rangkaian yang mempunyai respon yang cepat

seperti untuk penghitungan pada rangkaian counter maka LDR tidak cocok untuk

digunakan. Alternatif alin adalah dengan memanfaatkan sensor infra merah atau

komponen sensor yang lain. Cahaya infra merah bisa didapat dengan membuat

rangkaian pemancar infra merah yang terdiri dari led infra merah yang berfungsi

sebagai pengahasil cahaya infra merahnya.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 8: PHOTO
SEMIKONDUKTOR

A. Tujuan
1. Setelah mengamati peserta diklatdapat menjelaskan sensor photo dioda

2. Setelah membaca peserta diklatdapat mengambarkan simbolsensor photo dioda

3. Setelah mengamati peserta diklat dapat mengambarkan karakteritik sensor photo

diode

4. Setelah berdiskusi peserta diklatdapat menjelaskan aplikasi Sensor photo diode

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. menjelaskan prinsip kerja sensor photo diode

2. Mengambarkan karakteritik sensor photo diode

3. Menjelaskan aplikasi sensor sensor photo diode

C. Uraian Materi

PHOTO SEMIKONDUKTOR
Device photo semikonduktor memanfaatkan efek kuantum pada junction, energi yang

diterima oleh elektron yang memungkinkan elektron pindah dari ban valensi ke ban

konduksi pada kondisi bias mundur. Bahan semikonduktor seperti Germanium (Ge)

dan Silikon (Si) mempunyai 4 buah electron valensi, masing-masing electron dalam

atom saling terikat sehingga electron valensi genap menjadi 8 untuk setiap atom, itulah

sebabnya kristal silicon memiliki konduktivitas listrik yang rendah, karena setiap

electron terikan oleh atom atom yang berada disekelilingnya. Untuk membentuk

semikonduktor tipe P pada bahan tersebut disisipkan pengotor dari unsure golongan

III, sehingga bahan tersebut menjadi lebih bermuatan positif, karena terjadi

kekosongan electron pada struktur kristalnya. Bila semikonduktor jenis N disinari

cahaya, maka elektron yang tidak terikat pada struktur kristal akan mudah lepas.

Kemudian bila dihubungkan semikonduktor jenis P dan jenis N dan kemudian disinari

cahaya, maka akan terjadi beda tegangan diantara kedua bahan tersebut. Beda

potensial pada bahan silikon umumnya berkisar antara 0,6 volt sampai 0,8 volt.
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Beberapa karakteristik dioda foto yang perlu diketahui antara lain:

Arus bergantung linier pada intensitas cahaya Respons frekuensi bergantung pada

bahan (Si 900nm, GaAs 1500nm, Ge 2000nm) Digunakan sebagai sumber arus

Junction capacitance turun menurut tegangan bias mundurnya Junction capacitance

menentukan respons frekuensi arus yang diperoleh

PHOTO DIODA
Sensor photo dioda merupakan dioda yang peka terhadap cahaya, sensor photodioda

akan mengalami perubahan resistansi pada saat menerima intensitas cahaya dan

akan mengalirkan arus listrik secara forward sebagaimana dioda pada umumnya.

Sensor photodioda adalah salah satu jenis sensor peka cahaya (photodetector). Jenis

sensor peka cahaya lain yang sering digunakan adalah phototransistor. Photodioda

akan mengalirkan arus yang membentuk fungsi linear terhadap intensitas cahaya yang

diterima. Arus ini umumnya teratur terhadap power density (Dp). Perbandingan antara

arus keluaran dengan power density disebut sebagai current responsitivity. Arus yang

dimaksud adalah arus bocor ketika photodioda tersebut disinari dan dalam keadaan

dipanjar mundur. Gambar symbol dan bentuk aslinya

Gambar 8. 1 Simbol dan bentuk photo diode

Tanggapan frekuensi sensor photodioda tidak luas. Dari rentang tanggapan itu, sensor

photodioda memiliki tanggapan paling baik terhadap cahaya infra merah, tepatnya

pada cahaya dengan panjang gelombang sekitar 0,9 µm. Kurva tanggapan sensor

photodioda ditunjukkan pada gambar berikut.
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Gambar 8.2 Kurva Tanggapan Frekuensi Photodioda

Hubungan antara keluaran sensor fotodioda dengan intensitas cahaya yang

diterimanya ketika dipanjar mundur adalah membentuk suatu fungsi yang linier.

Hubungan antara keluaran sensor photodioda dengan intensitas cahaya ditunjukkan

pada gambarberikut

Gambar 8.3. Hubungan Keluaran Photodioda Dengan Intensitas Cahaya

Sebagai contoh aplikasi photo dioda dapat digunakan sebagai sensor api. Penggunaan

sensor photodioda sebagai pendeteksi keberadaan api didasarkan pada fakta bahwa

pada nyala api juga terpancar cahaya infra merah. Hal ini tidak dapat dibuktikan

dengan mata telanjang karena cahaya infra merah merupakan cahaya tidak tampak,

namun keberadaan cahaya infra merah dapat dirasakan yaitu ketika ada rasa hangat

atau panas dari nyala api yang sampai ke tubuh kita.
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Aplikasi Photodioda
Photo dioda adalah sensor cahaya yang termasuk kategori sensor cahaya photo

conductive yaitu sensor cahaya yang akan mengubah perubahan intensitas cahaya

yang diterima menjadi perubahan konduktansi pada terminal sensor tersebut. Dioda

photo merupakan sensor cahaya yang akan mengalirkan arus listrik satu arah saja

dimana akan menglirkan arus listrik dari kaki anoda ke kaki katoda pada saat

menerima intensitas cahaya.

Gambar 8.4 rangkaian sensor cahaya menggunakan dioda photo

Photo dioda sering digunakan pada aplikasi penerima cahaya infra merah ataupun

pada aplikasi sensor pembaca garis pada robot line follower atau line tracert. Photo

dioda ini dapat dikonfigurasikan untuk memberikan logika HIGH atau LOW tergantung

dari konfigurasi rangkaian yang digunakan. Berikut contoh aplikasi rangkaian sensor

cahaya menggunakan dioda photo

Dioda Photo Didesain Untuk Memberikan Logika LOW Pada Saat Menerima Cahaya

Gambar 8.5 Aplikasi angkaian sensor cahaya dioda photo menggunakan sebuah
transistor logika LOW pada saat menerima cahaya
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Dengan konfigurasi rangkaian dioda photo seperti diatas maka rangkaian akan

memberikan logika LOW pada saat dioda photo menerima pancaran cahaya. Proses

tersebut terjadi pada saat dioda photo menerima cahaya dan dioda photo menjadi

konduk (ON) sehingga basis TR1 mendapat bias tegangan dan transistor ON dimana

terminal output diambil pada terminal kolektor transistor TR1 sehingga terminal output

dihubungkan ke ground oleh TR1 melalui kolektor dan emitornya. Begitu sebaliknya

pada saat dioda photo tidak menerima cahaya maka basis transistor tidak mendapat

bias sehingga transistor TR1 OFF dan terminal output mendapat sumber tegangan dari

VCC melalui RL sehingga berlogika HIGH.

Dioda Photo Didesain Untuk Memberikan Logika HIGH Pada Saat Menerima Cahaya

Gambar 8.6 Aplikasi angkaian sensor cahaya dioda photo menggunakan sebuah
transistor logika HIGH pada saat menerima cahaya

Rangkaian diatas akan memberikan logika HIGH pada saat dioda photo mendapat

atau menerima intensitas cahaya. Kondisi tersebut disebabkan oleh dioda photo

dipasang menghubungkan basis transistor TR1 ke VCC dan output diambil pada titik

emitor transistor TR1. Pada saat dioda photo menerima intensitas cahaya maka dioda

photo akan menghantar dan basis TR1 mendapat bias basis sehingga titik output yang

terhubung ke VCC melalui kolektor dan emitor transistor TR1 sehingga berlogika HIGH

begitu sebaliknya saat dioda photo tidak menerima cahaya maka basis TR1 tidak

mendapat bias sehingga terminal output tidak mendapat sumber tegangan dari VCC

dan terhubung keground melalui RL sehingga berlogika LOW
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Gambar 8.7. Aplikasi Photodiode dipergunakan sebagai simple line follower robot
logic circuits

D. Aktifitas Pembelajaran
Setelah selesai pembelajaran, Anda dapat menjelaskan sensor photo dioda.

mengambarkan karakteritik photo dioda. menjelaskanaplikasi sensor photo diode

E. Latihan/Tugas
1. Jelaskan difinisi dari Sensor photo diode?

2. Gambarkan simbol dari Sensor photo diode?

3. Gambarkan karakteritik dari Sensor photo diode?

4. Jelaskan aplikasi Sensor photo diode?
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5. Jelaskan cara kerja dari rangkaianLine Follower Analog dengan Sensor photo

diode ?

Gambar 8.8. Aplikasi Photodiode control motor putar kanan atau kir i

F. Rangkuman
Sensor photo dioda merupakan dioda yang peka terhadap cahaya, sensor photodioda

akan mengalami perubahan resistansi pada saat menerima intensitas cahaya dan

akan mengalirkan arus listrik secara forward sebagaimana dioda pada umumnya.

Sensor photodioda adalah salah satu jenis sensor peka cahaya

Gambar 8.9. Simbol photo dioda
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Gambar 8.10. Karakteritik Sensor photo dioda

Aplikasi  Sensorphoto diode dapat digunakan sebagai :

 Sensor pada rangkaian saklar cahaya

 Sensor pada lampu otomatis

 Sensor pada robot line follower

 Sensor counter jika di proses otomasi Industri

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Peserta diklat setelah menyelesaikan 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 Peserta diklat 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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H. Kunci Jawaban
1. Dapat mengalami perubahan resistansinya apabila mengalami perubahan

penerimaan cahaya

2. Simbol dan Fisik Sensor photo dioda

3. Karateristik Sensor photo dioda

Gambar 8.11 Karateristik Sensor photo dioda

4. Aplikasi Sensor Sensor photo dioda dapat digunakan sebagai :

a. Sensor pada rangkaian saklar cahaya

b. Sensor pada lampu otomatis

c. Sensor pada alarm brankas

d. Sensor pada tracker cahaya matahari

e. Sensor pada kontrol arah solar cell

f. Sensor pada robot line follower 5.

5.. Prinsip Kerja Sensor

Sensor yang digunakan terdiri dari photo dioda. Sensor ini nilai resistansinya akan

berkurang bila terkena cahaya dan bekerja pada kondisi riverse bias. Untuk sensor

cahayanya digunakan LED Superbright, komponen ini mempunyai cahaya yang

sangat terang, sehingga cukup untuk mensuplai cahaya ke photo dioda.
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Gambar 8.12 Sensor photo diode tidak kena cahaya

Cara kerjanya :

Gambar 8.13 Sensor photo diode kena cahaya

Jika photo dioda tidak terkena cahaya, maka nilai resistansinya akan besar atau

dapat kita asumsikan tak hingga. Sehingga arus yang mengalir pada komparator

sangat kecil atau dapat diasumsikan dengan logika 0.

Jika photo dioda terkena cahaya, maka photo dioda akan bersifat sebagai sumber

tegangan dan nilai resistansinya akan menjadi kecil, sehingga akan ada arus yang

mengalir ke komparator dan berlogika 1.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN: 9 PHOTO TRANSISTOR

A. Tujuan
1. Setelah mengamati peserta diklatdapat menjelaskan sensor Photo transistor

2. Setelah membaca peserta diklatdapat mengambarkan simbolsensor Photo

transistor

3. Setelah mencoba peserta diklat dapat mengambarkan karakteritik sensor Photo

transistor

4. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan aplikasi Sensor Photo

transistor

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menjelaskan prinsip kerja sensor Photo transistor

2. Mengambarkan karakteritik sensor Photo transistor

3. Menjelaskan aplikasi sensor sensor Photo transistor

C. Uraian Materi

Photo transistor
Photo transistor merupakan jenis transistor yang bias basisnya berupa cahaya infra

merah. Besarnya arus yang mengalir di antara kolektor dan emitor sebanding dengan

intensitas cahaya yang diterima photo transistor tersebut. Simbol dari photo transistor

ditunjukan pada gambar berikut.



92

Gambar 9.1 Bentuk dan Simbol Photo Transistor

Photo transistor sering digunakan sebagai saklar terkendali cahaya infra merah, yaitu

memanfaatkan keadaan jenuh (saturasi) dan mati (cut off) dari photo transistor

tersebut. Prisip kerja photo transistor untuk menjadi saklar yaitu saat pada basis

menerima cahaya infra merah maka photo transistor akan berada pada keadaan jenuh

(saturasi dan saat tidak menerima cahaya infra merah photo transistor berada dalam

kondisi mati (cut off) Stuktur phototransistor mirip dengan transistor bipolar (bipolar

junctoin transistor). Pada daerah basis dapat dimasuki sinar dari luar melalui suatu

celah transparan dari luar kamasan taransistor. Celah ini biasanya dilindungi oleh

suatu lensa kecil yang memusatkan sinar di tepi sambungangan basis emitor.

Gambar 9.2 Karakteristik dari phototransistor
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Prinsip Kerja Sensor Photo Transistor Sambungan antara basis dan kolektor,

dioperasikan dalam catu balik dan berfungsi sebagai fotodioda yang merespon

masuknya sinar dari luar. Bila tak ada sinar yang masuk, arus yang melalui

sambungan catu balik sama dengan nol. Jika sinar dari energi photon cukup dan

mengenai sambungan catu balik, penambahan pasangan hole dan elektron akan

terjadi dalam depletion region, menyebabkan sambungan menghantar. Jumlah

pasangan hole dan elektron yang dibangkitkan dalam sambungan akan sebanding

dengan intensitas sinar yang mengenainya. Sambungan antara basis emitor dapat

dicatu maju, menyebabkan piranti ini dapat difungsikan sebagai transistor bipolar

konvensional. Arus kolektor dari phototransistor diberikan oleh :

Terminal basis dari photo transistor tidak membutuhkan sambungan (no connect)

untuk bekerja. Jika basis tidak disambung dan VCE adalah positif, sambungan basis

kolektor akan berlaku sebagai fotodioda yang dicatu balik. Arus kolektor dapat

mengalir sebagai tanggapan dari salah satu masukan, dengan arus basis atau

masukan intensitas sinar L1. Contoh Rangkaian Dasar Sensor Photo Transistor

Gambar 9.3 Contoh rangkaian dasar Sensor Photo Transistor

Komponen ini memiliki sifat yang sama dengan transistor yaitu menghasilkan kondisi

cut off dan saturasi. Perbedaannya adalah, bilamana pada transistor kondisi cut off

terjadi saat tidak ada arus yang mengalir melalui basis ke emitor dan kondisi saturasi

terjadi saat ada arus mengalir melalui basis ke emitor maka pada phototransistor

kondisi cut off terjadi saat tidak ada cahaya infrared yang diterima dan kondisi saturasi

terjadi saat ada cahaya infrared yang diterima.

Kondisi cut off adalah kondisi di mana transistor berada dalam keadaan OFF sehingga

arus dari collector tidak mengalir ke emitor. Pada rangkaian gambar diatas, arus
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akanmengalir dan membias basis transistor Q2 C9014. Kondisi saturasi adalah kondisi

di mana transistor berada dalam keadaan ON sehingga arus dari collector mengalir ke

emitor dan menyebabkan transistor Q2 tidak mendapat bias atau OFF. Phototransistor

ST8-LR2 memiliki sudut area 15 derajat dan lapisan pelindung biru yang melindungi

sensor dari cahaya-cahaya liar. Pada phototransistor yang tidak dilengkapi dengan

lapisan pelindung ini, cahaya-cahaya liar dapat menimbulkan indikasi-indikasi palsu

yang terkirim ke CPU dan mengacaukan proses yang ada di sana.

Aplikasi komponen ini sebagai sensor peraba adalah digunakan bersama dengan LED

Infrared yang dipancarkan ke permukaan tanah. Apabila permukaan tanah atau lantai

berwarna terang, maka sinyal infrared akan dikembalikan ke sensor dan diterima oleh

ST8-LR2. Namun bila permukaan tanah atau lantai berwarna gelap, maka sinyal

infrared akan diserap dan hanya sedikit atau bahkan tidak ada yang kembali.

Gambar 9.4 Cara merangkai Photo transistor

Photo transistor merupakan sensor cahaya yang dapat digunakan untuk aplikasi

dengan cahaya infra merah dan cahaya matahari. Photo transistor dapat dioperasikan

secara langsung untuk mendapatkan logika output dari perubahan cahaya yang

diterima oleh photo transistor tersebut atau dengan menambahkan penguat transistor

untuk meningkatkan performa dan kecepatan respon photo transistor. Rangkaian

dasar yang dapat digunakan untuk menggunakan photo transistor sebagai sensor

cahaya dapat menggunakan rangkaian sederhana berikut.
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Rangkaian Dasar Dengan Logika HIGH Pada Saat Mendeteksi Cahaya

Gambar 9.5 Rangkaian dasar photo dioda dan transistor dengan logika high

Dengan konfigurasi pada gambar  pertama diatas photo transistor sudah dapat

memberikan logika HIGH pada saat menerima pancaran cahaya. Pada saat menerima

cahaya maka nilai konduktifitas kaki kolektor – emitor akan naik sehingga Vout

mendapat sumber tegangan dari Vcc melalui kaki emitor photo transistor sehingga

Vout berlogika HIGH dan sebaliknya pada saat tidak menerima cahaya maka photo

transistor OFF dan Vout dihubungkan ke ground melalui RL sehingga berlogika LOW.

Kemudian untuk konfigurasi kedua dari gambar 1 diatas

Pada saat photo transistor menerima cahaya maka photo transistor konduk sehingga

TR1 tidak mendapat bias basis sehingga TR1 OFF dan Vout berlogika HIGH.

Kemudian pada saat photo transistor tidak menerima cahaya makan photo transistor

OFF dan basis transistor TR1 mendapat bias maju sehingga TR1 ON dan Vout

dihubungkan ke ground melalui TR1 sehingga Vout berlogika LOW.
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Rangkaian Dasar Dengan Logika LOW Pada Saat Mendeteksi Cahaya

Gambar 9.6 Rangkaian dasar photo dioda dan transistor dengan logika low

Dari gambar  rangkaian pertama diatas pada saat photo transistor menerima cahaya

maka photo transistor ON sehingga Vout dihubungkan ke ground melalui photo

transistor sehingga Vout berlogika LOW dan sebaliknya pada saat tidak menerima

cahaya maka photo transistor OFF dan Vout dihubungkan ke Vcc melalui RL sehingga

berlogika HIGH. Kemudian untuk konfigurasi kedua dari gambar 2 diatas pada saat

photo transistor menerima cahaya maka photo transistor konduk sehingga TR1

mendapat bias basis sehingga TR1 ON dan Vout dihubungkan ke ground oleh TR1

sehingga Vout berlogika LOW. Kemudian pada saat photo transistor tidak menerima

cahaya makan photo transistor OFF dan basis transistor TR1 tidak mendapat bias

maju sehingga TR1 OFF dan Vout dihubungkan ke Vcc melalui RL sehingga Vout

berlogika HIGH.

Jika ada waktu dan komponen bisa dicoba Light Switch With Photo Transistor.Light

switch dapat dibuat dari beberpa macam sensor cahaya. Rangkaian light switch berikut

dibuat menggunakan sensor cahaya berupa photo transistor. Rangkaian light switch

atau saklar terkendali cahaya ini sangat sederhana, karena dibuat dengan 1 buah

transistor, 1 buah photo transistor, 1 buah relay, 1 bauh variabel resistor dan dioda.

Rangkaian light switch ini dapat bekerja pada tegangan 6 – 12 VDC atau tegangan DC

yang laian sesuai dengan relay yang digunakan. Untuk mengatur sensitifitas

penerimaan cahaya diatur dengan VR1. Rangkaian Light Switch With Photo Transistor
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ini dapat digunakan untuk mengendalikan beberapa lampu secara paralel dengan daya

tergantung dari kemampuan relay yang digunakan

Gambar 9. 7 Rangkaian Light Switch With Photo Transistor

Gambar diatas dapat digunakan untuk mengendalikan lampu taman, lampu jalan, atau

lampu yang ingin dinyalakan di malam hari saja secara otomatis.

Aplikasi Photo Transistor pada Rangkaian Detektor Asap Dengan IC 555
Rangkaian detektor asap ini berfungsi untuk mendeteksi adanya asap pada sebuah

ruangan. Aplikasi dari rangkaian detektor asap adalah sebagai alarm asap rokok atau

detektor asap rokok. Rangkaian detektor asap dengan IC 555 ini sangat sederhana

dan mudah dibuat. Komponen utama sebagai sensor atau detektor asap

menggunakan opto coupler yang diletakan dalam wadah kecil untuk menangkap asap.

Rangkaian detektor asap dengan IC 555 ini mebutuhkan sumber tegangan + 9 volt

hingga +12 volt DC. Gambar rangkaian dan daftar komponen untuk membuat detektor

asap dengan IC 555 dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 9. 8 Rangkaian Detektor Asap Dengan IC 555

Rangkaian detektor asap dengan IC 555 diatas harus diletakan di lokasi strategis yang

dapat menangkap asap dengan mudah. Detektor asap (optocoupler) harus diletakan

dalam suatu wadah kecil yang dapat menangkap atau menampung asap rokok dengan

mudah.

Pada prinsipnya rangkaian detektor asap rokok diatas adalah rangkaian multivibrator

astabil dari IC 555 dengan range frekuensi audio yang dilengkapi dengan detektor

asap yang terbuat dari optocoupler. Pada saat detektor asap mendeteksi adanya asap

maka akan memberikan triger ke rangkaian multivibrator astabil sehingga akan

meberikan bunyi alar melalui loud speaker yang terhubung ke output IC 555.

Untuk mengatur sensitifitas sensor asap rokok dapat dilakukan dengan mengatur

intensitas cahaya cahaya infra merah pada LED yang dipancarkan ke photo transistor

didalam optocoupler. Intensitas cahaya infra merah dari LED optocoupler tersebut

dapat diatur dengan mengatur arus bias yang mengalir ke LED tersebut melalui

variabel resistor (VR1) 1 KOhm.

Aplikasi Infrared dan photo transisitor untuk membuat rangkaian Counter
Rangkaian counter dengan sensor infrared ini sebenarnya adalah modifikasi dari

rangkaian counter sebelumnya. Aplikasi dari rangkaian ini sangat banyak tergantung

bagaimana anda ingin menggunakannya.
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Aplikasinya seperti Penghitung Parkir Otomatis, Penghitung Jumlah Pengunjung

Otomatis, dan sebagainya. Namun rangkaian yang ingin saya berikan masih terbilang

sederhana, hanya menampilkan counter hingga 9 kali.

Seperti biasanya, sebelum kita memulai membuat rangkaian counter dengan sensor

infrared dan photo transisitor ini ada baiknya jika kita mengetahui daftar komponen

elektronika yang kita butuhkan untuk membuat rangkaian ini. Berikut ini daftarnya.

1. Photodioda atau Phototransistor (Photodetector)

2. Infrared

3. Resistor Tetap dengan Nilai 33KOhm

4. Kapasitor /kondensor dengan nilai 1uF

5. IC Schmitt Trigger 40106B

6. IC Decoder 4026B

7. Seven Segment Common Katoda

8. Baterai 9 Volt

Adapun Gambar Rangkaian Counter dengan sensor Infrared ini adalah sebagai berikut

Gambar 9.9 Rangkaian Counter dengan Sensor Infrared

Sedikit Penjelasan mengenai Rangkaian Counter Gambar 9.9:

Sama seperti rangkaian Counter Sebelumnya. Rangkaian diatas menggunakan IC

Decade Counter 4026B sebagai driver dari Seven Segment Common Katoda. Dan IC
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Schmitt Trigger 40106B sebagai penghasil Sinyal/Pulsa yang menjadi Sumber Clock

bagi IC 4026B.

Kondisi awal sensor dibuat aktif, jadi jika dalam kondisi standby Sensor Photodetector

yang kita gunakan akan menerima cahaya dari infared sehingga memiliki kondisi aktif.

Namun ketika ada sesuatu yang memutus cahaya tersebut maka photodetector akan

memberikan sinyal low (0) dan perubahan tersebut akan ditampilkan oleh Seven

Segment.

Mungkin sebagai catatan.Jika anda tidak menemukkan Komponen-komponen yang

anda butuhkan, seperti IC Schmitt Trigger 40106B dan IC 4026B dipasaran mungkin

anda dapat menggantinya dengan IC sejenisnya seperti 74LS14 untuk Schmitt Trigger

dan 74LS48 untuk Driver Seven Segment common Katoda.

D. Aktifitas Pembelajaran
Setelah selesai pembelajaran, Anda dapat menjelaskan sensor photo transistor.

mengambarkan karakteritik photo dioda. Membuat rangkaianaplikasi sensor photo

transistor

E. Latihan/Tugas
1. Jelaskan difinisi dari Sensor Photo Transistor?

2. Gambarkan simbol dari Sensor Photo Transistor?

3. Gambarkan karakteritik dari Sensor Photo Transistor?

4. Jelaskan aplikasi Sensor Photo Transistor?

F. Rangkuman
Photo transistor merupakan jenis transistor yang bias basisnya berupa cahaya infra

merah. Besarnya arus yang mengalir di antara kolektor dan emitor sebanding dengan

intensitas cahaya yang diterima photo transistor tersebut.
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Gambar 9.10 Simbol dari photo trans istor

Gambar 9.11 Karakteristik dari phototransistor

Aplikasi ada dua macam yang bisa dilakukan yaitu:

1. Rangkaian dasar dengan Logika HIGH Pada Saat Mendeteksi Cahaya

(a) Tanpa penguat (b)Dengan penguat logika high

Gambar 9.12 Rangkaian dasar tanpa penguat dan dengan penguat logika high
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Pada saat photo transistor menerimacahaya maka photo transistor konduk sehingga

TR1 tidak mendapat bias basis sehingga TR1 OFF dan Vout berlogika HIGH.

Kemudian pada saat photo transistor tidak menerima cahaya makan photo transistor

OFF dan basis transistor TR1 mendapat bias maju sehingga TR1 ON dan Vout

dihubungkan ke ground melalui TR1 sehingga Vout berlogika LOW.

2. Rangkaian dasar dengan Logika LOW Pada Saat Mendeteksi Cahaya

(a) Tanpa penguat (b)Dengan penguat logika high

Gambar 9.13 Rangkaian dasar tanpa penguat dan dengan penguat logika low

Pada saat photo transistor menerima cahaya maka photo transistor ON sehingga Vout

dihubungkan ke ground melalui photo transistor sehingga Vout berlogika LOW dan

sebaliknya pada saat tidak menerima cahaya maka photo transistor OFF dan Vout

dihubungkan ke Vcc melalui RL sehingga berlogika HIGH. Kemudian untuk konfigurasi

kedua dari gambar 2 diatas pada saat photo transistor menerima cahaya maka photo

transistor konduk sehingga TR1 mendapat bias basis sehingga TR1 ON dan Vout

dihubungkan ke ground oleh TR1 sehingga Vout berlogika LOW. Kemudian pada saat

photo transistor tidak menerima cahaya makan photo transistor OFF dan basis

transistor TR1 tidak mendapat bias maju sehingga TR1 OFF dan Vout dihubungkan ke

Vcc melalui RL sehingga Vout berlogika HIGH.
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Peserta diklat setelah menyelesaikan 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 Peserta diklat 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.

H. Kunci Jawaban
1. Photo transistor merupakan jenis transistor yang bias basisnya berupa cahaya

infra merah. Besarnya arus yang mengalir di antara kolektor dan emitor sebanding

dengan intensitas cahaya yang diterima photo transistor tersebut.

2. Simbol dari photo transistor ditunjukan pada gambar

3. Karakteristik dari phototransistor
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4. Aplikasi ada dua macam yang bisa dilakukan yaitu:

Rangkaian Dasar Dengan Logika HIGH Pada Saat Mendeteksi Cahaya

(a)Tanpa penguat (b). Dengan penguat

Pada saat photo transistor menerimacahaya maka photo transistor konduk sehingga

TR1 tidak mendapat bias basis sehingga TR1 OFF dan Vout berlogika HIGH.

Kemudian pada saat photo transistor tidak menerima cahaya makan photo transistor

OFF dan basis transistor TR1 mendapat bias maju sehingga TR1 ON dan Vout

dihubungkan ke ground melalui TR1 sehingga Vout berlogika LOW.



105

Rangkaian Dasar Dengan Logika LOW Pada Saat Mendeteksi Cahaya

(a)Tanpa penguat (b). Dengan penguat

pada saat photo transistor menerima cahaya maka photo transistor ON sehingga Vout

dihubungkan ke ground melalui photo transistor sehingga Vout berlogika LOW dan

sebaliknya pada saat tidak menerima cahaya maka photo transistor OFF dan Vout

dihubungkan ke Vcc melalui RL sehingga berlogika HIGH. Kemudian untuk konfigurasi

kedua dari gambar 2 diatas pada saat photo transistor menerima cahaya maka photo

transistor konduk sehingga TR1 mendapat bias basis sehingga TR1 ON dan Vout

dihubungkan ke ground oleh TR1 sehingga Vout berlogika LOW. Kemudian pada saat

photo transistor tidak menerima cahaya makan photo transistor OFF dan basis

transistor TR1 tidak mendapat bias maju sehingga TR1 OFF dan Vout dihubungkan ke

Vcc melalui RL sehingga Vout berlogika HIGH.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 10: STRAIN GAUGE

A. Tujuan
1. Setelah mengamati peserta diklatdapat menjelaskan tentang sensor Strain Gauge

2. Setelah membaca peserta diklat dapat mengambarkan simboltentang sensor

Strain Gauge

3. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan aplikasi tentang sensor Strain

Gauge

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. menjelaskan prinsip kerja sensor Strain Gauge

2. Mengambarkan karakteritik sensor Strain Gauge

3. Menjelaskan aplikasi sensor sensor Strain Gauge

C. Uraian Materi

Strain Gauge
Sensor resistif adalah sensor yang bilamana ada suatu besaran fisika yang

mengenainya, maka resistansinya akan berubah (R-nya berubah). Contoh di artikel ini

adalah sensor strain-gauge, sensor ini adalah sensor gaya dan tekanan; apabila

dikenai gaya atau tekanan maka bentuknya akan berubah, perubahan bentuknya ini

menyebabkan resistansinya berubah pula.
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Gambar 10.1 Bentuk strain-gauge

Gambar 10. 2. Strain Gauge

GF = ∆ /∈ (10.1)

Keterangan:

GF: Gauge Faktor

R : Perubahan resistansi karena pergangan

Rg : Resistansi tanpa peregangan

ϵ : regangan (strain)

Ingat kembali dasar resistansi berikut ini:

R = (10.2)
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Jika panjang (l) suatu bahan berubah maka resitansi bahan tersebut akan berubah,

begitu pula jika luas permukaan (A) yang dilalui arus listriknya berubah.

Oke, kita langsung saja. Jembatan Wheatstone yang diaplikasikan pada sensor

bekerja dengan prinsip yang berkebalikan dengan jembatan Wheatstone yang

diaplikasikan untuk mengetahui besarnya hambatan suatu resistor. Maksudnya,

jembatan Wheatstone yang diaplikasikan untuk mengetahui besarnya Rx, pada

mulanya Galvanometer belum seimbang, tidak menunjukkan skala nol; dan kita

mengubah-ubah besarnya hambatan resistor yang dipakai (pada artikel jembatan

Wheatstone, dengan menggeser-geser kabel penghubung) sampai Galvanometer

menunjukkan skala nol atau seimbang. Berkebalikan dengan hal tersebut, jembatan

Wheatstone yang diaplikasikan pada sensor strain gauge pada mulanya sudah dibuat

seimbang, jika ada gaya yang mengenainya maka bentuk strain gauge ini akan

berubah dan menyebabkan resistansinya berubah pula, karena jembatan Wheatstone

yang diaplikasikan pada sensor tersebut pada mulanya seimbang, maka karena

perubahan resistansi sensor strain gauge, akhirnya jembatan Wheatstone sudah tidak

dalam keadaan seimbang lagi, ada tegangan yang muncul pada kabel AB (atau

Galvanometer). Nah besarnya tegangan pada kabel AB ini sebanding dengan

besarnya gaya yang diterima oleh sensor strain gauge; dengan faktor konversi

tertentu, kita bisa mengetahui besarnya gaya yang bekerja pada sensor tersebut.

Gambar 10.3. Jembatan Wheatstone untuk Strain Gauge
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tertentu, kita bisa mengetahui besarnya gaya yang bekerja pada sensor tersebut.

Gambar 10.3. Jembatan Wheatstone untuk Strain Gauge
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Jika kita ditelusuri dari awal adalah tekanan atau gaya Perubahan bentuk sensor

strain gauge Perubahan resistansi sensor strain gauge Jembatan Wheatstone

tidak seimbang Tegangan muncul

Tegangan yang muncul dari ketidakseimbangan jembatan Wheatstone oleh karena

perubahan resistansi sensor strain gauge sangatlah kecil karena perubahan

resistansinya juga kecil; hanya dalam orde milivolt dengan tegangan input E = 12 Volt.

Pada rangkaian listrik sensor, selain menggunakan jembatan Wheatstone pastilah

menggunakan penguat tegangan agar tegangan yang kecil ini diperbesar beberapa

ratus kali dan kemudian dapat lebih mudah dibaca oleh alat ukur.

Adapun persamaan sederhana tegangan pada kabel AB jika jembatan Wheatstone

tidak seimbang adalah sebagai berikut

V = + − + . (10.3)

Untuk aplikasinya pada sensor tentu saja tidak sesederhana seperti persamaan di

atas, namun persamaan di atas secara sederhana menunjukkan jika resitansi sensor

(Rx) berubah maka tegangan pada kabel AB juga berubah.

Berikut gambar yang dapat membantu memahami prinsip jembatan Wheatstone pada

sensor resistif secara lebih gamblang.
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Gambar 10.4. Jembatan Wheatstone dengan Strain Gauge

Secara teori, bisa saja tidak menggunakan jembatan Wheatstone untuk salah satu

pengondisi sensor strain gauge layaknya gambar di atas; maksudnya, bisa saja

membuat rangkaian sederhana dengan sebuah baterai dan sebuah strain gauge;

namun rangkaian sederhana seperti itu tidak dapat merespon perubahan resistansi

yang sangat kecil seperti jembatan Wheatstone. Dengan jembatan Wheatstone,

perubahan kecil resistansi strain gauge dapat terdeteksi.

Contoh kasus sederhana:
Jika suatu batang dengan modulus Young Y, resistansi mula-mulanya R, resistivitas ρ

dan panjang mula-mula L dijadikan strain gauge maka berapakah tegangan yang

terbaca jika strain gauge tersebut dikenai gaya tarik sebesar F? Berapa pula faktor

konversi strain gauge tersebut?

Asumsi: kita menggunakan jembatan Wheatstone dengan R1, R2, dan R3 sebesar R.

Tidak ada perubahan luas penampang strain gauge selama dikenai gaya. Tegangan

input sebesar E.
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Gambar 10.5. Contoh Kasus

Kita cari tahu dulu berapa panjangnya sekarang (L’) karena tarikan gaya.

Dari definisi modulus Young yaitu perbandingan stress dengan strain bahan

Y = = /∆ / (10.4)

Didapatkan :

∆ =
− =

" = 1 + . (10-5)

Sekarang kita cari tahu besar resistansinya ketika strain gauge memanjang
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Dari definisi modulus Young yaitu perbandingan stress dengan strain bahan

Y = = /∆ / (10.4)

Didapatkan :

∆ =
− =

" = 1 + . (10-5)

Sekarang kita cari tahu besar resistansinya ketika strain gauge memanjang
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′ = ′
= 1 1 + .

= 1 + . (10-6)

Kita hitung tegangan listrik pada AB karena perubahan resistansinya (R’= Rx)V = + − + .
V = R′2 − 12 .

V = 1 + . . R2 − 12 . (10-7)

Akhirnya didapatkan

V = F2 . .
Faktor konversinya adalah hasil pembagian antara tegangan listrik yang muncul di AB

dengan gaya yang menyebabkan munculnya tegangan listrik tersebut.

[Faktor konversi] = = 2 .
Artinya, dengan faktor konversi ini, jika strain gauge diberi gaya tarik sebesar F = 1000

newton, maka tegangan yang muncul adalah sebesar

= 2 . .= 2 . . (1000)= 500. .
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Anda bisa mencari tahu Y setiap bahan dan mencoba memvariasikan sendiri luas A

dan tegangan input E pada strain gauge.

Contoh kasus di atas adalah contoh yang sangat disederhanakan. Kasus nyata

melibatkan banyak hal yang perlu dipertimbangkan, seperti bentuk strain gauge, arah

gaya, temperatur, dan lain sebagainya.

Tipe-tipe kelas berat dapat digunakan untuk menimbang bobot sebesar ratusan atau

bahkan ribuan kilogram.

Gambar 10.6 Type type Load cell

Pada sebuah weight bridge atau jembatan penimbang, sel-sel beban semacam ini

digunakan untuk menimbang kendaraan dengan bobot muatan yang sangat besar.

Versi-versi yang lebih kecil juga dibuat, untuk menimbang massa dengan bobot hingga

beberapa kilogram.
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Gambar 10.7 Type type Strain gauge

D. Aktifitas Pembelajaran
Setelah selesai pembelajaran, Anda dapat menjelaskan sensor Strain gauge.

mengambarkan karakteritik Strain gauge. menjelaskanaplikasi sensor Strain gauge

E. Latihan/Tugas
1. Jelaskan tentang sensor Strain Gauge ?

2. Gambarkan sensor Strain Gauge ?

3. Aplikasinya untuk apa Strain Gauge ?

F. Rangkuman
Sensorgaya yang umum digunakan adalah strain gauge dan load cell. Sebuah strain

gaugeatau pengukur tekanan mekanis, sangat sensitif terhadap perubahan
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gayamekanik. Alat ini terdiri dari selembar kertas foil logam tipis, yang dibentuk

sedemikian rupa menjadi benang-benang yang sangat halus. Kertas foil ini terbungkus

seluruhnya oleh lapisan film plastik.

Gambar 10.2 Strain gauge

Strain gauge dipasangkan pada objek yang akan diberi tekanan mekanik. Ketika objek

terkena tekanan, kertas foil mengalami hal yang sama sehingga benang-benangnya

akan tertarik memanjang. Ketika hal ini terjadi, benang-benang tersebut menjadi lebih

panjang dan tipis sehingga tahanan listriknya bertambah. Perubahan nilai tahanan ini

sangat kecil, sehingga diperlukan rangkaian khusus untuk mengukurnya.

Gambar 10.3  JembatanWheatstone

Rangkaian diatas adalah sebuah jembatan Wheatstone (Wheatstone bridge). Salah

satu dari keempat sisi rangkaian ditempati oleh gauge dan sisi lainnya oleh sebuah

gauge lain yang identik, yang disebut sebagai dummy. Gauge kedua ini (dummy) tidak
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dikenakan tekanan mekanis, namun dimaksudkan untuk mengimbangi perubahan

tahanan pada gauge pertama yang diakibatkan oleh suhu. R2 adalah kombinasi seri

antara sebuah resistor tetap dan sebuah resistor variable

Salah satu cara untuk mengetahui besarnya perubahan tahanan gauge adalah dengan

mengatur resistor variabel sedemikian rupa sehingga tegangan pada titik C sama

dengan tegangan pada titik D. Ketika hal ini dapat dicapai, rangkaian jembatan

dikatakan berada dalam keadaan seimbang dan V out akan sama dengan nol.

Selanjutnya kita menghitung tahanan gauge dengan menggunakan persamaan:

R1 / R2 = Rgauge / Rdummy

Nilai-nilai R1 dan R2 diketahui. Tahanan dummy pada titik suhu yang baku dapat

diketahui dari sebuah data sheet, sehingga kita dapat menghitung tahanan gauge,

dibawah tekanan mekanis, yang belum diketahui. Langkah terakhir adalah menghitung

gaya yang hendak diukur, dengan merujuk pada perubahan tahanan gauge. Biasanya

rangkaian jembatan ini dikalibrasi dengan cara memberikan gaya dengan nilai-nilai

yang telah diketahui besarnya, mengukur perubahan tahanan gauge, dan memplot

hasil-hasil pengukuran ini dalam bentuk grafik yang menggambarkan gaya dan

tahanan.

Sel beban (load cell) terdiri dari satu buah strain gauge atau lebih, yang ditempelkan

pada batang atau cincin logam. Sel beban dikalibrasikan oleh pabrikan yang

bersangkutan. Piranti ini dirancang untuk mengukur gaya tekanan mekanis, gaya

pemampatan (kompresi), atau gaya puntir yang bekerja pada sebuah objek. Ketika

batang atau cincin logam piranti ini berada di bawah tekanan, tegangan yang timbul

pada terminal-terminalnya dapat dijadikan rujukan untuk mengukur besarnya gaya.

Perangkat-perangkat elektronik khusus, secara otomatis akan menghitung dan

menampilkan nilai gaya yang bekerja pada sel beban. Sel-sel beban seringkali

digunakan untuk menimbang berat suatu objek.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Peserta diklat setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami secara
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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 Peserta diklat 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.

H. Kunci Jawaban
1. Strain Gauge adalah komponen elektronika yang dipakai untuk mengukur tekanan

(deformasi atau strain). Alat ini berbentuk foil logam atau kawat logam yang

bersifat insulatif (isolasi) yang ditempel pada benda yang akan diukur tekanannya,

dan tekanan berasal dari pembebanan

2. Gambar symbol sensor Strain Gauge

3. Aplikasi Strain Gauge banyak digunakan untuk timbangan yang paling ringan

sampai berat.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 11: POTENSIOMETER

A. Tujuan
1. Setelah mengamati peserta diklatdapat menjelaskan fungsi sensor potensiometer

2. Setelah membaca peserta diklat dapat mengambarkan simbolsensor

potensiometer

3. Setelah mengamati peserta diklat dapat menjelaskan macam macam sensor

potensiometer

4. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan aplikasi tentang sensor

potensiometer

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menjelaskan fungsi sensor potensiometer

2. Mengambarkan simbolsensor potensiometer

3. Menjelaskan aplikasi sensor sensor potensiometer

C. Uraian Materi

Potensiometer
Transduser/sensorpotensiometrikadalahsebuahalatelektromekanikyangmengandungel

emen tahanan yang dihubungkan oleh sebuah kontak geser yang dapat bergerak.

Gerakan kontak geser menghasilkan suatu perubahan tahanan yang biasa linier,

logaritmis,

eksponensial,dansebagainya,bergantungpadacaradalammanakawattahanantersebut

digulungkan.

Potensiometer yang tersedia di pasaran terdiri dari beberapa jenis, yaitu potensiometer

karbon, potensiometer wire wound dan potensiometer metal film. Potensiometer

karbon adalah potensiometer yang terbuat dari bahan karbon harganya cukup murah

akan tetapi kepressian potensiometer ini sangat rendah biasanya harga resistansi akan

sangat mudah berubah akibat pergeseran kontak. Potensiometer gulungan kawat (wire

wound) adalah potensiometer yang menggunakan gulungan kawat nikelin yang sangat
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kecil ukuran penampangnya.Ketelitian dari potensiometer jenis ini tergantung dari

ukuran kawat yang digunakanserta kerapihan penggulungannya.

Gambar 11.1 Simbol Potensiometer

Potensiometer metal film adalah potensiometer yang menggunakan bahan metal yang

dilapiskan kebahan isolator. Potensiometer karbon dan metal film jarang digunakan

untuk kontrol industri karena cepat aus. Potensiometer wire wound adalah

potensiometer yang menggunakan kawat halus yang dililit pada batang metal.

Ketelitian potensiometer tergantung dari ukuran kawat. Kawat yang digunakan

biasanya adalah kawat nikelin.

Gambar 11.2 Klasif iaksi bahan dari Potensiometer
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Gambar 11.3 Macam macam bentuk phisik dari potensiometer dan tr impot

Gambar 12.4 bentuk phisik Potensiometer linier

Pembagi tegangan Ideal dengan potensiometer
Ada dua bagian penting dalam pembagi tegangan: Rangkaian dan persamaan

Pembagi tegangan memerlukan sumber tegangan yang disambungkan secara seri

dengan dua resistor. Kalian mungkin melihat ada dua rangkaian yang berbeda, tapi

pada dasarnya dua rangkaian dibawah mempunyai prinsip yang sama.
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Gambar 11.5 Pembagi tegangan dengan potensiometer
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Aplikasi rangkaian dengan potensiometer

Dari rangkaian diatas kita sebut saja resistor yang terdekat dengan tegangan input (Vin)

R1 dan resistor yang dekat dengan graund R2. Drop tegangan (tegangan yang

dihasilkan dari rangkaian pembagi tegangan ) ada diantara R1 dan R2 dan sebut saj

Vout.

Itulah rangkaiannya yang bisa anda langsung coba Vout adalah tegangan yang telah

kita bagi

PERSAMAAN
Persamaan pembagi tegangan sangatlah sederhana. Persamaan ini menganggap

kalian sudah mengetahui tiga nilai dari variabel yang terdapat pada rangkaian diatas ,

tegangan input (Vin) dan masing masing nilai resistor (R1 dan R2). Dari tiga nilai yang

sudah diketahui tersebut kita dapat memakai persamaan dibawah ini untuk

menentukan tegangan output yang dihasilakan Vout= . +
Persamaan diatas menyatakan kalau tegangan output adalah proposioanal terhadap

gangan input dan perbandingan dari R1 dan R2

Kalkulator pembagi tegangan
Cobalah beberapa eksprimen dengan input dan output bedasarkan persamaan

pembagi tegangan. Kalian bisa memasukkan nilai dari Vin dan nilai dari resistor dan

lihat beberapa tegangan yang dihasilkan.

Atau jika kalian masukkan nilai pada Vout, Maka akan keluar nilai R2 (diketahui R2 dan

R1)
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Aplikasi dari potensiometer

Banyak sekali aplikasi dari pembagi tegangan, rangkaian sederhana ini seringkali

ditemui pada rangkaian elektronika yang dirancang oleh perancang. Dibawah ini hanay

beberapa dari banyak aplikasi rangkaian pembagi tegangan.

Penggunaan potensiometer untuk pengontrolan posisi cukup praktis karena hanya

membutuhkan satu tegangan eksitasi dan biasanya tidak membutuhkan pengolah

sinyal yang rumit. Kelemahan penggunaan potensiometer terutama adalah:

 Cepat aus akibat gesekan

 Sering timbul noise terutama saat pergantian posisi dan saaat terjadi lepas kontak

 Mudah terserang korosi

 Peka terhadap pengotor

Pengendalian kecepatan motor DC dengan menggunakan potensiometer. Pengatur

kecepatan ini dapat diterapkan pada berbagai aplikasi seperti pada robot, model mobil-

mobilan, ataupun pada kursi roda listrik. Berikut ini adalah langkah-langkah

membuatnya.

Alat dan Bahan:

 1 Buah potensiometer 10 Kohm

 1 Buah motor DC

 DI-Smart Extension Board

 DI-Pro AVR System

 DI-M.D.C.D.4A

Blok Diagram:

Gambar 11.6. Blok diagram pengendali kecepatan motor menggunakan

potensiometer.
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Blok diagram diatas menggambarkan sambungan-sambungan yang harus dilakukan

untuk mengerjakan proyek ini. Potensiometer digunakan sebagai sensor, yaitu

instrument yang merubah besaran mekanik menjadi besaran listrik.

1. Hubungkan Potensiometer pada DI-Smart Extension Board. Kaki kiri dan kanan

nya masing-masing pada VCC dan ground. Sedangkan kaki tengahnya pada pin

A.0

2. Sambungkan pin D.5 dari DI-Smart AVR System ke DI-MDCD4A

3. Sambungkan Output DI-MDCD pada motor dc.

Gambar 11.7. Modul rangkaian untuk membuat pengendali kecepatan motor

menggunakan AVR dan potensiometer.
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Flowchart Program:

Gambar 11.8. Flowchart pengendali kecepatan motor menggunakan
potensiometer.

Program pengendali kecepatan motor menggunakan potensiometer dengan
program compiler BASCOM:

‘=================================================================

=====

$regfile = “m8535.dat”

$crystal = 11059200

Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down ,

Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8

Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc

Dim Adc0 As Word

Start Timer1

Start Adc

Do

Adc0 = Getadc(0)
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Pwm1a = Adc0

Loop

Potensiometer linier adalah potensiometer yang perubahan tahanannya sangat halus

dengan jumlah putaran sampai sepuluh kali putaran (multi turn). Untuk keperluan

sensor posisi potensiometer linier memanfaatkan perubahan resistansi, diperlukan

proteksi apabila jangkauan ukurnya melebihi rating, linearitas yang tinggi hasilnya

mudah dibaca tetapi hati-hati dengan friksi dan backlash yang ditimbulkan, resolusinya

terbatas yaitu 0,2 – 0,5%

Pada Rotary Potentiometer, Saat wiper berputar maka besar tahanan total akan ikut

berubah. Poros dari wiper biasanya ditempelkan pada poros benda berputar

Resolusi ini masih dalam jangkauan 0,5°sesuai spesifikasi

D. Aktifitas Pembelajaran
Setelah selesai pembelajaran, Anda dapat menjelaskan sensor potensiometer.

mengambarkan karakteritik potensiometer. menjelaskanaplikasi sensor potensiometer

E. Latihan/Tugas
1. Jelaskan fungsi sensor potensiometer?

2. Gambarkan symbol potensiometer?

3. Jelaskan macam macam sensor potensiometer?

4. Jelaskan aplikasi potensiometer

5. Misalkan saat wiper berada di atas output (gambar 2.4) yang dihasilkan 10V yaitu

pada sudut 350°, sedangkan saat wiper ditengah menghasilkan output 5 V yaitu

pada sudut 175°. Maka berapakah tegangan yang dihasilkan pada saat wiper

menunjukkan sudut 82°

6. Lengan robot pada gambar dibawah. berputar 120°stop to stop dan potensiometer

digunakan sebagai sensor posisi. Pengontrol adalah sistem digital 8 bit dan perlu

mengetahui posisi saat itu dengan resolusi 0,5°
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F. Rangkuman
Transduser/sensorpotensiometrikadalahsebuahalatelektromekanikyangmengandungel

emen tahanan yang dihubungkan oleh sebuah kontak geser yang dapat bergerak.

Gerakan kontak gesermenghasilkan suatu perubahan tahanan yang biasa linier,

logaritmis, eksponensial,dansebagainya,bergantung

Simbol Potensiometer

(a) Simbol Europe Union (b) Simbol United State of

America
Gambar 11.9. Simbol potensiometer.

Penggunaan potensiometer untuk pengontrolan posisi cukup praktis karena hanya

membutuhkan satu tegangan eksitasi dan biasanya tidak membutuhkan pengolah

sinyal yang rumit

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Peserta diklat setelah menyelesaikan 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 Peserta diklat 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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H. Kunci Jawaban
1.

Transduser/sensorpotensiometrikadalahsebuahalatelektromekanikyangmengandun

gelemen tahanan yang dihubungkan oleh sebuah kontak geser yang dapat

bergerak. Gerakan kontak gesermenghasilkan suatu perubahan tahanan yang

biasa linier, logaritmis, eksponensial,dansebagainya,

2. Simbol Potensiometer

(a) Simbol Europe Union (b) Simbol United State of

America

3. Wire Wound, Potensio geser dan Karbon (linier dan Algoritmis)

4. Penggunaan potensiometer untuk pengontrolan posisi

5. Tegangan yang dihasilkan pada sudut 82°=82°x (10 V/350°) = 2,34 Vdc

Gambar 11.10. Potensiometer sebagai alat ukur posisi

Potensiometer yang sedang dibicarakan sebenarnya adalah pembagi tegangan

(voltage divider) dan akan bekerja baik jika arus listrik yang sama mengalir di seluruh

tahanan potensiometer. Kesalahan pembebanan(loading error) terjadi saat wiper dari
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potensiometer dihubungkan dengan rangkaian yang memiliki tahanan input tidak

terlalu besar dari tahanan potensiometer. Sehingga arus yang melewati wiper

berkurang dan menyebabkan pembacaan tegangan menjadi berkurang.

Hal ini dapat diatasi dengan rangkaian buffer impedansi tinggi misalnya menggunakan

voltage follower yang dipasang diantara potensiometer dengan rangkaian yang diukur.

Gambar 11. 11 Rangkaian buffer impedansi tinggi voltage follower

6. Untuk memperoleh resolusi 0,5°berarti seluruh 120°harus dibagi menjadi 240

kenaikan dan setiap kenaikan bernilai 0,5°. Bilangan 8 bit memiliki 255 tingkat dari

(0000 0000) sampai (1111 1111). Potensiometer disuplai dengan tegangan 5V

sehingga output dari potensiometer adalah 5V untuk  sudut maksimum 350°(jika

diasumsikan potensiometer dapat berotasi penuh). Tegangan acuan dari ADC

(analog to digital converter) juga 5V sehingga jika tegangan keluaran potensiometer

5V berarti output digitalnya adalah 255 (1111 1111bin). Potensiometer berputar

350°tetapi lengan robot hanya berputar 120°, karena perbandingan roda gigi 2:1,

maka pengaturan ini potensiometer berputar 240°saat lengan robot berputar 120°

Gambar 11.12 Potensiometer sebagai sensor putaran pada lengan robot
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Misal saat lengan robot berputar 10°maka potensiometer akan berputar 20°. Dan

tegangan potensiometer adalah : 20°x (5 V/350°) = 0,29 V. Tegangan ini akan diubah

oleh ADC menjadi besaran digital : 0,29 V x (255/5V) = 14,8 ≈15 = 0000 1111bin

Kembali ke masalah resolusi dari pengukuran ini adalah :

Ternyata resolusinya 0,686°sedangkan yang diminta adalah 0,5°untuk mengatasi hal

ini. Untuk meningkatkan resolusi ini  kita lihat kembali. Persamaan ini kita hitung

dengan asumsi potensiometer mengeluarkan 5V pada 350°tetapi potensiometer

sebenarnya hanya menggunakan 240°saja. Oleh karena itu untuk meningkatkan

resolusi  dapat diatur dengan meningkatkan tegangan potensiometer 7,3 V sehingga

formula pada potensiometer o/V adalah 35o/7,3V, maka resolusinya saat ini :
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 12: LIMIT SWITCH

A. Tujuan
1. Setelah membaca peserta diklatdapatmenjelaskan fungsi sensor Limit switch

2. Setelah mengamati peserta diklat dapat mengambarkan simbolsensor Limit switch

3. Setelah mengamati peserta diklat dapat menjelaskan macam macam sensor Limit

switch

4. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan aplikasi tentang sensor Limit

switch

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menjelaskan fungsi sensor Limit switch

2. Mengambarkan simbolsensor Limit switch

3. Menjelaskan aplikasi sensor sensor Limit switch

C. Uraian Materi

Limit Switch
Suatu sensor proximity memberitahukan kepada kontroller jika suatu bagian yang

bergerak berada pada posisi yang tepat. Limit switch adalah salah satu contoh dari

sensor proximity. Limit switch adalah suatu tombol atau katup atau indicatormekanik

yang diletakkan pada suatu tempat yang digerakkan ketika suatu bagian mekanik

berada di ujung sesuai dengan pergerakan yang diinginkan.

Gambar 12.1 Simbol dari Limit switch

Sebagai contoh, dalam pembuka pintu otomatis garasi semua kontroller harus

mengetahui apakah pintu terbuka atau tertutup sepenuhnya. Limit switch dapat

mendeteksi kedua kondisi ini.
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Gambar 12.2 Macam bentuk dari Limit switch

Gambar  dibawah  menunjukkan beberapa contoh limit switch. Limit switch sangat

berperan untuk banyak aplikasi, tetapi mereka memiliki dua kekurangan yaitu

digunakan secara terus menerus sebagai peralatan mekanik akhirnya akan rusak, dan

limit switch membutuhkan sejumlah tekanan fisik untuk digerakkan.

Gambar 12.3 Jenis limit switch (a) Tombol tekan (b) Tombol f leksibel (c) Roller

Sensor pembatas, dalam artian mendeteksi gerakan dari suatu mesin sehingga bisa

mengontrolnya atau memberhentikan gerakan dari mesin tersebut sehingga dapat

membatasi gerakan mesin dan tidak sampai kebablasan, pemakaiannyapun sangat

umum dan banyak.

Contoh-contoh penggunaan limit switch :

 Sensor door open/close.
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 Sensor cylinder up/down.

 Sensor Safety equipment (emergency stop).

 Sensor position dan lain lain

Gambar 12.4 Macam dan jenis Limit switch

Aplikasi limit switch pada dunia Automotif, yaitu penempatan pada pedal rem untuk

mengontrol Lampu rem merah yang harus menyala ketika pedal rem di tekan yang limit

switchnya dipasang dekat pedal. Selanjutnya pada pintu mobil dipasang limit switch

untuk mengendalikan lampu atau member tanda kalau pintu kondisi tertutup atau

terbuka dengan sempurna
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Gambar 12.5 Aplikasi l imit switch pada mobil

Limit switch adalah perangkat elektro-mekanik yang terdiri dari sebuah actuator

mekanis terhubung ke satu set kontak. Ketika obyek kontak dengan actuator,

perangkat beroperasi untuk membuat atau memutus sambungan listrik. Limit switch

digunakan dalam berbagai aplikasi dan lingkungan karena daya tahannya,

pengoperasian sederhana, kemudahan dan kehandalan dalam operasi.

Limit switch biasanya digunakan dalam mesin-mesin industry untuk menentukan

langkah maksimal dari pergerakan perangkat di dalamnya.

Contoh aplikasi dari limit switch adalah seperti gambar di bawah ini.

Gambar 12.6 Aplikasi l imit switch pada konveyer
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Aplikasi limit switch pada safety device pada Konveyor

Belt Drift Switch atau ada yang menyebutnya sebagai Misalignment Switch adalah

sebuah sensor yang berfungsi sebagai pendeteksi jika posisi belt conveyor pada saat

sedang berjalan, mengalami pergeseran ke kiri atau ke kanan. Prinsip dasarnya,

sensor ini adalah sebuah limit switch. Jika belt bergeser dan menyentuh arm/tuas dari

sensor, kemudian mendorongnya maka arm akan bergeser. Pada derajat

tertentu, switch akan ON.

Gambar 12.6 Tempat l imit switch dipasang

Aplikasi limit switch pada model lift
Pertama-tama saya berikan beberapa contoh model gambar kontruksi lift dua lantai

yang saya maksud dalam artikel ini. agar anda mengerti cara kerjanya. Berikut

gambarnya..
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Gambar 12.7  model l if t  dua lantai

Setelah anda melihat beberapa model lift barang dua lantai diatas, saya mengambil

salah satu model contoh kontruksi lift, yakni type C untuk dibuatkan rangkaian kontrol

kelistrikan sederhananya.Dalam gambar dijelaskan, rangkaian lift 2 lantai ini hanya

menggunakan pintu manual saja. Dan panel tombol naik turunnya, hanya terdapat

tombol naik, turun dan Emergency saja. Sedangkan konstruksi lift "disesuaikan",

artinya anda bisa bebas merancang dan membuat kontruksi lift barang ini, asalkan

memperhatikan ketentuan-ketentuan keselamatan yang berlaku.

Selain itu juga, anda harus memperhatikan bagaimana penempatan peralatan

kelistrikannya agar semua sistem dapat berjalan dengan lancar.
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Gambar 12.8 skema dasar kontruksi l if t dua lantai

Motor Lift ini harus menggunakan "Crane Motor" yang terdapat "Brake"nya. Fungsi

Brake (Rem) ialah untuk menahan agar motor tidak berputar balik dalam usahanya

mengangkat dan menahan beban ketika lift ada dilantai dua atau seterusnya (apabila

rancangan lift lebih dari dua lantai). Anda bisa menggunakan motor lift crane yang

sudah jadi dipasaran, atau bisa juga menggunakan motor 3 phasa biasa yang memiliki

sistem Brake yang bisa anda rancang sendiri bagaimana nanti motor tersebut bisa

bekerja untuk mengangkat beban.

Kontruksi Lift dasarnya ialah, Lift diikat tali seling baja yang terhubung kemotor, dgn

Limit switch terletak diatas dan dibawah Rel ruangan kerja Lift. Selain itu anda juga

harus menambahkan sistem emergency yang mampu mengamankan lift agar tidak

jatuh akibat seling bajanya terputus akibat terjadi korsleting atau kerusakan sistem

kelistrikan pada kontaktor. Perhatikan letak Limit Up dan Limit Emergency yang tidak
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sama dan sejajar, terlihat limit emergency terletak agak tinggi minimal 15mm dari Limit

Up.

D. Aktifitas Pembelajaran
Setelah selesai pembelajaran, Anda dapat menjelaskan sensor limit switch.

mengambarkansimbollimit switch. menjelaskanaplikasi sensor limit switch

E. Latihan/Tugas
1. Jelaskan fungsi sensor Limit switch?

2. Gambarkan symbol Limit switch?

3. Jelaskan macam macam sensor Limit switch?

4. Jelaskan aplikasi dari Limit switch?

5. Jelaskan cara kerja dari rangkaian dibawah

Sebelumnya, saya berikan dahulu wiring diagram rangkaian sederhananya agar anda

bisa membaca apa yang akan saya jelaskan berikutnya.
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Gambar 12.9 wiring diagram rangkaian dasar l if t dua lantai

Keterangan:

Over Load : Over Load Mitsubishi Type TH-N20KP

K1, K2 : Kontaktor Naik Turun Mitsubishi S-N35; 380V

Limit Up: Limit Switch Omron Type WLCA2G

Limit Down, Limit Emergency : Limit Switch Omron Type TM308

Push Botton Naik dan TurunEmergency Push

F. Rangkuman
Limit switch adalah salah satu contoh dari sensor proximity. Limit switch adalah suatu

tombol atau katup atau indicatormekanik yang diletakkan pada suatu tempat yang

digerakkan ketika suatu bagian mekanik berada di ujung sesuai dengan pergerakan

yang diinginkan.
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Jenis  Limit switch (a) Tombol tekan (b) Tombol fleksibel (c) Roller

Contoh-contoh penggunaan limit switch :

 Sensor door open/close.

 Sensor cylinder up/down.

 Sensor Safety equipment (emergency stop).

 Sensor position.

 Dll.

Simbol dari Limit switch

Gambar 12.10 wir ing diagram rangkaian dasar l if t dua lantai

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Peserta diklat setelah menyelesaikan 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 Peserta diklat 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.



142

H. Kunci Jawaban
1. Limit switch adalah suatu tombol atau katup atau indicatormekanik yang diletakkan

pada suatu tempat yang digerakkan ketika suatu bagian mekanik berada di ujung

sesuai dengan pergerakan yang diinginkan.

2. Simbol dari Limit switch

Gambar 12.11 Simbol limit switch NO dan NC

3. Jenis  Limit switch (a) Tombol tekan (b) Tombol fleksibel (c) Roller

4. Aplikasi dari  limit switch untuk :

 Sensor door open/close.

 Sensor cylinder up/down.

 Sensor Safety equipment (emergency stop).

 Sensor position.

5. Cara kerja rangkaian

Apabila tombol Up ditekan sekali maka akan membuat K1 bekerja dan memutar

motor untuk mengangkat lift keatas, sampai akhirnya atap lift menekan limit switch

Up dan membuat K1 berhenti bekerja dan motor lift berhenti. Begitu juga

sebaliknya jika menekan tombol Down, maka akan membuat K2 bekerja dan

membuat motor berputar sebaliknya (turun). K2 akan berhenti bekerja setelah

lantai lift menekan limit switch Down.

Untuk penambahan rangkaian lift sampai 4 Lantai, akan dibahas selanjutnya, yang

kerja rangkaiannya berdasarkan pada kerja rangkaian lift 2 lantai ini.

Berikut saya sertakan juga gambar pengabelan / penyambungan rangkaian

kontaktor sederhana lift dua lantainya.
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Gambar 12.12 Pengkabelan/penyambungan rangkaian kontaktor l if t dua
lantai

Demikian saja pembahasan saya tentang Rangkaian sederhana Lift Dua Lantai

(Lift Barang) ini
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 13: SENSOR PROXIMITY

A. Tujuan
1. Setelah mengamati peserta diklatdapatmenjelaskan tentang Sensor proximity

2. Setelah mengamatipeserta diklat dapat menjelaskan tentang Sensor proximity

induktif

3. Setelah mengamatipeserta diklat dapat mengambarkan simbolSensor proximity

induktif

4. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan aplikasi Sensor proximity

induktif

5. Setelah mengamatipeserta diklat dapat menjelaskan tentang Sensor proximity

kapasitif

6. Setelah mengamatipeserta diklat dapat mengambarkan simbolSensor proximity

kapasitif

7. Setelah mengamatipeserta diklat dapat menjelaskan aplikasi Sensor proximity

kapasitif

8. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan tentang Sensor proximity

Photoelectri

9. Setelah mengamatipeserta diklat dapat mengambarkan simbolSensor proximity

Photoelectri

10. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan aplikasi Sensor proximity

Photoelectri

11. Setelah mengamatipeserta diklat dapat menjelaskan tentang Sensor proximity

Ultrasonic

12. Setelah mengamatipeserta diklat dapat mengambarkan simbolSensor proximity

Ultrasonic

13. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan aplikasi Sensor proximity

Ultrasonic
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menjelaskan fungsi sensor proximity

2. Mengambarkan simbolsensor proximityinduktif

3. Menjelaskan aplikasi sensor sensor proximityinduktif

4. Mengambarkan simbolsensor proximitykapasitif

5. Menjelaskan aplikasi sensor sensor proximity kapasitif

6. Mengambarkan simbolsensor proximityPhotoelectri

7. Menjelaskan aplikasi sensor sensor proximityPhotoelectri

8. Mengambarkan simbolsensor proximityUltrasonic

9. Menjelaskan aplikasi sensor sensor proximityUltrasonic

C. Uraian Materi

Sensor Proximity
Sensor Proximity yaitu sensor atau saklar yang dapat mendeteksi adanya target (jenis

logam) dengan tanpa adanya kontak fisik, sensor jenis ini biasanya terdiri dari alat

elektonis solid-state yang terbungkus rapat untuk melindunginya dari pengaruh

getaran, cairan, kimiawi, dan korosif yang berlebihan. Sensor ini dapat diaplikasikan

pada kondisi penginderaan pada objek yang dianggap terlalu kecil/lunak untuk

menggerakkan suatu mekanis saklar. Prinsip kerjanya adalah dengan memperhatikan

perubahan amplitudo suatu lingkungan medan frekuensi tinggi.

Gambar 13.1 Sensor proximity

Sensor proximity adalah sensor untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu obyek.

Dalam dunia robotika, sensor proximity seringkali digunakan untuk mendeteksi ada

atau tidaknya suatu garis pembimbing gerak robot atau lebiah dikenal dengan istilah
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"Line Follower Robot " atau " Line Tracer Robot", juga biasa digunakan untuk

mendeteksi penghalang berupa dinding atau penghalang lain pada Robot Avoider..

Mengapa digunakan sensor proximity, ada beberapa hal atau kondisi digunakannya

sensor ini antara lain :

a). Object yg di deteksi terlalu kecil

b). Respons cepat dan kecepatan switching di perlukan

Contoh : Dalam menghitung atau eject control applications.

c).Objeck yg di deteksi harus di indra / check dengan adanya pembatasan non metalik

(non logam) seperti kaca, plastik dan karton kertas.

d).Lingkungan yg berbahaya, dimana lingkungan tersebut tidak diijinkan adanya kontak

mekanik.

Jenis sensor proximity :
a) Sensor kedekatan induktif,jika obyeknya adalah logam .Terdiri dari kumparan,

osilator, rangkaian detektor dan output elektronis. Kelemahannya sensor ini tidak

sensitif terhadap kelembaban, debu dsb.Induktif proximity sensor terdiri dari empat

elemen yaitu Sensor coil (ferrite core), oscillator circuit, detection circuit dan solid

state output circuit.

b). Sensor kedekatan kapasitif. Obyeknya dapat konduktif atau non konduktif.Sensor

ini dapat diaktifkan dengan bahan non konduktif seperti kayu, tepung, gula, dsb

c). Sensor Photoelectri sensor photoelectric adalah peralatan yang mengkonversikan

sinyal yang dibangkitkan oleh emisi cahaya menjadi sinyal listrik

d). Sensor Ultrasonic Gelombang ultrasonik adalah gelombang yang dipancarkan

dengan besar frekuensi diatas frekuensi gelombang suara

Jarak Diteksi
Jarak diteksi adalah jarak dari posisi yang terbaca dan tidak terbaca sensor untuk

operasi kerjanya, ketika obyek benda digerakkan oleh metode tertentu.
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Gambar 13.2 Posisi penempatan sensor proximity

Pengaturan jarak, Mengatur jarak dari permukaan sensor memungkinkan penggunaan

sensor lebih stabil dalam operasi kerjanya, termasuk pengaruh suhu dan tegangan.

Posisi objek (standar) sensing transit ini adalah sekitar 70% sampai 80% dari jarak

(nilai) normal sensing.

Gambar 13.3 Posisi penempatan sensor proximity

Nilai output dari Proximity Switch ini ada 3 macam, dan bisa diklasifikasikan juga

sebagai nilai NO (Normally Open) dan NC (Normally Close). Persis seperti fungsi pada

tombol, atau secara spesifik menyerupai fungsi limit switch dalam suatu sistem kerja

rangkaian yang membutuhkan suatu perangkat pembaca dalam sistem kerja kontinue

mesin. Tiga macam ouput Proximity Switch ini bisa dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 13.4 Output 2 kabel VDC
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Gambar 14.5 Output 3 dan 4 kabel VDC

Gambar 13.6 Output 2 kabel VAC

Dengan melihat gambar diatas kita dapat mengenali type sensor Proximity Switch ini,

yaitu type NPN dan type PNP. Type inilah yang nanti bisa dikoneksikan dengan

berbagai macam peralatan kontrol semi digital yang membutuhkan nilai nilai logika

sebagai input untuk proses kerjanya. Menghubungan sumber tegangan sudah standart

warna kabel maupun simbolnya dari segala pabrikan.

Tabel 13-1 . Simbol Terminal
Fungsi Warna Simbol

Positive supply voltage (+) brown BN

Negative supply voltage (-) blue BL

Switch Output black BK

Antivalent switch Output white WH

Beberapa jenis Proximity Switch ini hanya bisa dikoneksikan dengan perangkat PLC

tergantung type dan jenisnya. Sensor ini juga bisa dikoneksikan langsung dengan

berbagai macam peralatan kontrol semi digital, dan counter relay digital adalah salah

satunya.
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Pada prinsipnya fungsi Proximity Switch ini dalam suatu rangkaian pengendali adalah

sebagai kontrol untuk memati hidupkan suatu sistem interlock dengan bantuan

peralatan semi digital untuk sistem kerja berurutan dalam rangkaian kontrol.

Proximity Inductive
Tapi kali ini saya fokus untuk membahas inductive proximity. Sensor ini bekerja sama

dengan koil elektromagnetik akan mendeteksi kehadiran suatu objek logam. Sensor ini

mempunyai empat elemen utama yaitu Koil, Osilator, Rangkaian Trigger, dan sebuah

output. Osilatro berfungsi untuk menghasilkan frekuensi radio. Medan elektromagnetik

yang dihasilkan oleh osilator akan dipancarkan oleh koil melalui permukaan sensor,

rangkaian ini akan mendapat umpan balik dari medan yang dideteksi untuk menjaga

osilatro tetap bekerja.

Dimana inductive proximity atau yang kita kenal di ranah indusri dengan istilah speed

monitor (speedmon), karna biasanya sensor ini dipakai pada belt conveyor yang

dipasang di bagian tail pulley untuk safety device. Kalau dipabrik semen selain di belt

conveyor inductive proximity juga digunakan pada Screw Conveyor, Drag Chain, atau

untuk hal-hal yang berkaitan dengan posisi ataupun switch.

Gambar 13.7 Simbol inductive proximity

Gambar 13.8 Induksi tanpa dan dengan objek pada inductive proximity
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Sensor ini memanfaatkan medan electromagnetic  untuk mendeteksi benda logam

yang ada didekatnya. Secara sederhana Inductive proximity hanya sensor switch yang

memberikan logika true jika mendeteksi logam di dekatnya tapi ada juga jenis yang

membutuhkan pulsa artinya sensor ini harus mendeteksi object (logam) berulang-ulang

kali agar dapat menghasilkan pulsa dengan nilai frekuensi yang sama atau lebih besar

dari setting frekuensi thresholdnya baru kemudian dia akan memberikan logika 1,

Sensor jenis inilah yang biasanya dipakai pada belt conveyor.

Gambar 13.9 Jenis dan Berbagai type Inductive Proximity

Inductive Proximity ada yang 2 kabel ada juga yang tiga kabel ada yang 24 VDC ada

juga yang 220 VAC, jadi kembali lagi, tergantung kebutuhan kita dalam pemakaiannya.

Gambar Prinsip Kerja Inductive Proximity Sensor

Gambar 13.10 Prinsip Kerja Inductive Proximity Sensor

Proximity Switch atau Sensor Proximity adalah alat pendeteksi yang bekerja

berdasarkan jarak obyek terhadap sensor. Karakteristik dari sensor ini adalah
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menditeksi obyek benda dengan jarak yang cukup dekat, berkisar antara 1 mm sampai

beberapa centi meter saja sesuai type sensor yang digunakan. Proximity Switch ini

mempunyai tegangan kerja antara 10-30 Vdc dan ada juga yang menggunakan

tegangan 100-200VAC.

Gambar 13.11 Bentuk asli Proximity induktif Sensor

Aplikasi Proximity Induktif
berfungsi untuk mendeteksi obyek besi/metal. Meskipun terhalang oleh benda non-

metal, sensor akan tetap dapat mendeteksi selama dalam jarak (nilai) normal sensing

atau jangkauannya. Jika sensor mendeteksi adanya besi di area sensingnya, maka

kondisi output sensor akan berubah nilainya.

Dari gambar dibawah ini merupakan aplikasi mendeteksi ketinggian benda di conveyor

Gambar 13.12 Aplikasi Proximity induktif pada belt konveyor

Untuk merangkai dan pengkabelan perlu diperhatikan jenis dan type apakah sensor

proximity induktif PNP atau NPN outputnya, sumber tegangan DC atau AC dan berapa

kabe 3 atau 2 kabel. Contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini
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Gambar 13.13 Cara pengkabelan Proximity induktif

Dan cara pemasangan dapat dilihat juga gambar realita Sensor Induktif dipasang.

Gambar 13.14 Cara penempatan Proximity induktif pada suatu mesin
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Spesifikasi Proximity Induktif

Produk dari Wenglor
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wenglorinduktifsensordenganjarakberalihstandartersedia dalamberbagai desaindan

bahanperumahan dandengan prinsipoperasi yang berbeda, membuat mereka cocok

untukberbagai aplikasi.

Selainsensorinduktifdenganjarakberalihstandar, bab inijuga mencakupACsensordua-

kawat induktifyangpendek-sirkuit dilindungi dariukuranM18×1.

Jikasensorwenglorsecara langsungterhubung ke220VACpower supplytanpa beban,

mereka mulaidikendalikanperlindungan hubung singkat. Komersialsensor yang

tersediadi sisi lain, akan hancurpada sepertitegangan tinggi. InduktifACdua
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kawatsensordapat dioperasikansebagai sensorAC-DC

denganteganganACatauDCpasokan

Produk Autonic

Spesifikasi induktif sensor produk Autonic

 Detects Metallic objects –

 Standard Detecting Distance: 4mm –

 Normally Open –

 DC wire output –

 Requires a 12 to 24VDC Power Supply

Deskripsi:
SensorProximityadalahsolusi yang palingumum danterjangkauuntukdeteksi

obyektanpa sentuhan. Sensor jarakpalingsering digunakanadalah jenisinduktif, yang

menghasilkanmedan elektromagnetikuntuk merasakanbenda logamlewatdekat

denganwajahnya. Hal ini biasanyateknologipenginderaantermudahuntuk diterapkan

dalamaplikasidi manabenda logamuntuk dideteksiberada dalamsatu atau dua

incidariwajahsensor.
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Perhatikan bahwajarakmendeteksistandardidasarkan

padabentukstandarmendekatisensordengan carastandar.Jarakmendeteksinyataakan

bervariasi tergantungpada bentuk, ketebalan danjenis

logamyangterdeteksidanakansecara umumantara70 sampai 80% darijarakstandar.

Produk Omron
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Diskripsi
The E2E-X8MD1 adalah DC 3-kawat Standard Proximity Sensor untuk mendeteksi

logam besi dengan konfigurasi PNP. Resistensi lingkungan unggul dengan kabel

standar yang dibuat dari permukaan PVC tahan minyak dan penginderaan terbuat dari

bahan yang tahan pemotongan minyak. Berguna untuk membantu mencegah

pemutusan. Kabel pelindung disediakan sebagai fitur standar

 Non-shield wire

 NO operation mode

 8mm Sensing distance

 Pre-wired connection

 PVC oil-resistant cable

Spesifikasi :

 SVHC: To Be Advised

 Sensing Range Max: 8mm

 Sensor Input: Inductive

 Supply Voltage DC Max: 30V

 Supply Voltage DC Min: 10V

Produk IFM

Diskripsi :

CoildanbentukkapasitoryangSirkuitresonansiLC, termasukunsursensordisebut.Kerugianarus

eddydielektrikbahankonduktifuntukSwitchingsinyaldimanfaatkan.
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1. Koneksi

2. Perumahan

3. Elektronik berikutnya

4. Capacitor

5. Shell inti

6. Coil

7. Bolak medan elektromagnetik = zona aktif

8. Schaltfahne (Target) = elektrik konduktif Materiall

Proximity Capacitive
Proximity Capacitiveakan mendeteksi semua obyek yang ada dalam jarak sensingnya

baik metal maupun non-metal.

Gambar 13.15 Simbol Proximity kapasit if

Sensor kapasitif merupakan sensor elektronika yang bekerja berdasarkan konsep

kapasitif. Sensor ini bekerja berdasarkan perubahan muatan energi listrik yang dapat

disimpan oleh sensor akibat perubahan jarak lempeng, perubhan luas penampang dan

perubahan volume dielektrikum sensor kapasitif tersebut. Konsep kapasitor yang

digunakan dalam sensor kapasitif adalah proses menyimpan dan melepas energi listrik

dalam bentuk muatan-muatan listrik pada kapasitor yang dipengaruhi oleh luas

permukaan, jarak dan bahan dielektrikum.
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Gambar 13.16 Bentuk gelombang pengindraan pada Proximity Capacit ive

Sensor kapasitif sama dengan sensor kapasitif  yang sudah dibahas sebelumnya.

Perbedaan antara sensor kapasitif dengan sensor kapasitif  adalah

Sensor kapasitif menghasilkan medan elektrostatis tidak medan elektromagnetik

seperti pada sensor kapasitif .

Sensor kapasitif bisa mendeteksi material yang terbuat dari logam maupun non logam

seperti gelas, cairan, atau baju.

Gambar 13.17 Bentuk benda Proximity Capacit ive

Cara kerja proximity kapasitif :
Proximity kapasitif mengukur perubahan kapasitansi medan listrik sebuah kapasitor

yang disebabkan oleh objek yang mendekatinya. Proximity kapasitif bisa mendeteksi

baik benda logam maupun non logam.
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Gambar 13.18 Konsep sensor kapasit if
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Aplikasi dari Proximity kapasitif
di Industri dapat dilihat contoh dibawah ini yang bisa mendeteksi baik benda logam

maupun non logam

Gambar 13.19 Aplikasi dari Proximity kapasit if  di Industr i

Produk Autonic
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Produk Omron

Inisensor jaraktubulardirekayasauntuk digunakan denganlogam danbukan logamtarget.

Spesifikasi

 ItemCylindrical Proximity Sensor
 Sensing MethodCapacitive
 Diameter30mm
 Power Requirement10 to 30VDC
 Circuit Type3 Wire PNP
 Output ModeNO
 Shielded / UnshieldedUnshielded
 NEMA Rating1, 4, 12, 13
 IP Rating66
 Electrical Connection2m Cable

 Case MaterialABS
 Basic MaterialPlastic
 Max. Detecting Distance15.0mm
 Length41mm
 Operating Frequency100 Hz
 Operating Temp. Range-13 Degrees to 158 Degrees F
 Max. Current Load200mA
 Description/Special FeaturesLED Indication
 StandardsCE Compliance
 IncludesInstruction Manual
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Produk IFM

Instalasi / Set-up

Unit hanya harus dipasang, terhubung dan didirikan oleh staf yang berkualitas. Staf

yang berkualitasharus memiliki pengetahuan tentang kelas perlindungan, peraturan

dan

ketentuan untuk aparatur di daerah berbahaya.Periksa apakah klasifikasi (lihat Tabel 1

di atas dan menandai pada unit)

cocok untukaplikasi.

• Connection hanya untuk sirkuit bersertifikat intrinsik aman atau amplifier evaluasi

yang tidak

melebihi nilai maksimum berikut unit : Ui = 15V, Ii = 50mA, Pi = 120mW

Suhu operasi diperbolehkan aplikasi (disebut daya maksimumyang dapat diberikan):

Maksimum induktansi internal yang efektif (Li) dan kapasitansi (Ci):-20°C up to +60°C

Pernyataan instalasi / Mounting

 Patuhi peraturan nasional masing-masing dan ketentuan.

 Hindari pengisian elektrostatik pada unit plastik dan kabel.

 Untuk menghindari langkah-langkah pengisian elektrostatik harus diambil untuk

menjamin pemerataan potensibagian logam (plug perumahan, elemen

memperbaiki, dll).

 Melindungi Unit dan kabel efisien terhadap kerusakan.

 Unit tidak cocok untuk instalasi di partisi antara zona yang berbeda.

 Unit harus sesuai dengan peraturan instalasi yang sesuai.

 kabel yang ditunjukkan dalam lembar data teknis atau pada jenis label
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Photoelectric Sensors
Sensor photoelectric adalah peralatan yang mengkonversikan sinyal yang dibangkitkan

oleh emisi cahaya menjadi sinyal listrik. Sinar dapat bermacam-macam tergantung

dengan panjang gelombangnya. Sensor photoelectric mempunyai 2 buah komponen

utama yaitu pemancar dan penerima.

Secara lebih detail kedua komponen tersebut adalah sebagai berikut :

Pemancar terdiri dari komponen :

 Luminescent Diode yang juga dikenal dengan nama Light Emiting Diode (LED)

 Dioda Laser

Penerima terdiri dari komponen

 Photodioda

 Phototransistor

Bentuk ilustrasinya adalah :

Gambar 13.20 Diagram Photoelectr ic Sensors



167

Type Oupurt Sensor NPN dan PNP
Sensor yang ada di pasaran antara lain mempunyai output type NPN , PNP ,solid

state-ac dan E/m relay ,jika kita ingin menggunakannnya perhatikan jenis output

sensornya , pada kesempatan ini akan di tunjukan perbedaan output sensor NPN atau

PNP.

Gambar 13. 21 Photoelectric Sensors type output NPN dan PNP
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Gambar 13. 22.Contoh pemasangan sensor photoelectr ic pada load/PLC
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Gambar 13.23 Contoh aplikasiPhotoelectr ic Sensors

Contoh aplikasi dari photoelectric terlihat pada gambar 14.23 yang berbagai macam
jenis proses mulai medeteksi karton, botol, kaleng, mobil, kertas dan manusia yang
nanti hasilnya apakah sebagai data penghiting atau yang lain.

D. Aktifitas Pembelajaran
Setelah selesai pembelajaran, Anda dapat menjelaskan sensor proximity. .

mengambarkansimbolproximityinduktif. menjelaskanaplikasi sensor proximityinduktif.

mengambarkansimbolproximity kapasitip. menjelaskanaplikasi sensor proximity

kapasitip.mengambarkansimbolproximityPhotoelectric Sensors. menjelaskanaplikasi

sensor proximityPhotoelectric Sensors

E. Latihan/Tugas
1. Jelaskan tentang Sensor proximity ?

2. Jelaskan tentang Sensor proximity induktif ?

3. Gambarkan simbol Sensor proximity induktif ?

4. Jelaskan aplikasi Sensor proximity induktif ?

5. Jelaskan tentang Sensor proximity kapasitif ?

6. Gambarkan simbol Sensor proximity kapasitif ?

7. Jelaskan aplikasi Sensor proximity kapasitif ?

8. Gambarkan diagram tentang Sensor proximity Photoelectric ?

9. Terdiri komponen apaSensor proximity Photoelectric, jelaskan?
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10. Jelaskan aplikasi Sensor proximity Photoelectric ?

F. Rangkuman
Sensor proximity adalah sensor untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu obyek

Sensor proximity induktif ini bekerja sama dengan koil elektromagnetik akan

mendeteksi kehadiran suatu objek logam.

Simbol

Aplikasi Proximity Induktif
berfungsi untuk mendeteksi obyek besi/metal. Meskipun terhalang oleh benda non-

metal, sensor akan tetap dapat mendeteksi selama dalam jarak (nilai) normal sensing

atau jangkauannya. Jika sensor mendeteksi adanya besi di area sensingnya, maka

kondisi output sensor akan berubah nilainya

Dari gambar dibawah ini merupakan aplikasi mendeteksi ketinggian benda di conveyor
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Contoh contoh aplikasi Proximity Induktif

Proximity Capacitiveakan mendeteksi semua obyek yang ada dalam jarak

sensingnya baik metal maupun non-metal.

Simbol Proximity kapasitif:

Aplikasi Proximity kapasitif
Berfungsi untuk mendeteksi obyek baik metal maupun non-metal. Biasanya dipakai

untuk deteksi barang pada ban berjalan (conveyer)
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Contoh contoh aplikasi Proximity kapasitif

Proximity Photoelectric

Secara lebih detail kedua komponen tersebut adalah sebagai berikut :

Pemancar terdiri dari komponen :
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 Luminescent Diode yang juga dikenal dengan nama Light Emiting Diode (LED)

 Dioda Laser

Penerima terdiri dari komponen

 Photodioda

 Phototransistor

Bentuk ilustrasinya adalah :

Diagram Photoelectric Sensors
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Aplikasi dariPhotoelectric

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Peserta diklat setelah menyelesaikan 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 Peserta diklat 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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H. Kunci Jawaban
1. Sensor proximity adalah sensor untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu obyek

2. Sensor proximity induktif ini bekerja sama dengan koil elektromagnetik akan

mendeteksi kehadiran suatu objek logam.

3. Simbol

4. Aplikasi Proximity Induktif

berfungsi untuk mendeteksi obyek besi/metal. Meskipun terhalang oleh benda

non-metal, sensor akan tetap dapat mendeteksi selama dalam jarak (nilai)

normal sensing atau jangkauannya. Jika sensor mendeteksi adanya besi di area

sensingnya, maka kondisi output sensor akan berubah nilainya

5. Sensor proximity kapasitif ini bekerja sama dengan koil elektromagnetik akan

mendeteksi kehadiran suatu objek logam.

6. Simbol

7. Aplikasi Proximity Kapasitif

Berfungsi untuk mendeteksi obyek baik metal maupun non-metal. Biasanya

dipakai untuk deteksi barang pada ban berjalan (conveyer)
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8. Gambar diagram Proximity Photoelectric

9. Pemancar terdiri dari komponen :

 Luminescent Diode yang juga dikenal dengan nama Light Emiting Diode (LED)

 Dioda Laser

Penerima terdiri dari komponen

 Photodioda

 Phototransistor

10. Aplikasi dari Proximity Photoelectric
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DKEGIATAN PEMBELAJARAN  14: AKUATOR

A. Tujuan
1. Setelah mengamati peserta diklat dapat menjelaskan macam macam type

actuator

2. Setelah mengamatipeserta diklat dapat menjelaskan jenis actuator listrik

3. Setelah mengamatipeserta diklat dapat menjelaskan prinsip kerja dari aktuator

solenoid

4. Setelah mengamatipeserta diklat dapat menjelaskan aplikasi aktuator solenoid

5. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan prinsip kerja dari aktuator

motor stepper

6. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan aplikasi aktuator motor

stepper

7. Setelah mengamatipeserta diklat dapat menjelaskan prinsip kerja dari aktuator

motor DC

8. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan aplikasi actuator motor DC

9. Setelah mengamatipeserta diklat dapat menjelaskan prinsip kerja dari aktuator

motor AC

10. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan aplikasi actuator motor AC

11. Setelah mengamatipeserta diklat dapat menjelaskan prinsip kerja dari aktuator

relay

12. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan aplikasi actuator motor relay

13. Setelah mengamatipeserta diklat dapat menjelaskan prinsip kerja dari aktuator

Pneumatik

14. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan aplikasi actuator Pneumatik

15. Setelah mengamatipeserta diklat dapat menjelaskan prinsip kerja dari aktuator

Hidrolik

16. Setelah berdiskusi peserta diklat dapat menjelaskan aplikasi actuator Hidrolik
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
a. Menjelaskan macam macam type actuator

b. Menjelaskan jenis actuator listrik

c. Menjelaskan prinsip kerja dari aktuator solenoid

d. Menjelaskan aplikasi aktuator solenoid

e. Menjelaskan prinsip kerja dari aktuator motor stepper

f. Menjelaskan aplikasi aktuator motor stepper

g. Menjelaskan prinsip kerja dari aktuator motor DC

h. Menjelaskan aplikasi actuator motor DC

i. Menjelaskan prinsip kerja dari aktuator motor AC

j. Menjelaskan aplikasi actuator motor AC

k. Menjelaskan prinsip kerja dari aktuator relay

l. Menjelaskan aplikasi actuator motor relay

m. Menjelaskan prinsip kerja dari aktuator

n. Menjelaskan aplikasi actuator Pneumatik

o. Menjelaskan prinsip kerja dari aktuator Hidrolik

p. Menjelaskan aplikasi actuator Hidrolik

C. Uraian Materi

Aktuator / Penggerak
dalam pengertian listrik adalah setiap alat yang mengubah sinyal listrik menjadi

gerakan mekanis. Biasa digunakan sebagai proses lanjutan dari keluaran suatu

proses olah data yang dihasilkan oleh suatu sensor atau kontroler. Pada

instrumentasi aktuator sebagai output terakhir sebagai penerus perintah dari

controller untuk melakukan tindakan eksekusi/koreksi.

Terdiri dari 3 jenis pokok, berikut berbagai jenis aktuator sesuai dengan prinsip

kerjanya yaitu:

- Aktuator listrik :Aktuator tenaga elektris, biasanya digunakan selenoid, motor

arussearah (mesin DC). Sifat mudah diatur dengan torsi kecil sampai sedang.
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- Aktuator hidraulik Aktuator tenaga hidraulik, torsi yang besar konstruksinya

sukar

- Aktuator pneumatik : Aktuator tenaga pneumatik, sukar dikendalikan

Aktuator Listrik
Aktuator elektrik merupakan aktuator yang mempunyai prinsip kerja mengubah sinyal

elektrik menjadi gerakan mekanik. Berikut macam – macam actuator elektrik :

Selenoid

Gamabar 14.1 Selenoid

Solenoid valve merupakan katup yang dikendalikan dengan arus listrik baik AC

maupun DC melalui kumparan / selenoida. Solenoid valve ini merupakan elemen

kontrol yang paling sering digunakan dalam sistem fluida. Seperti pada sistem

pneumatik, sistem hidrolik ataupun pada sistem kontrol mesin yang membutuhkan

elemen kontrol otomatis.

Prinsip kerja dari solenoid valve/katup (valve) solenoida yaitu katup listrik yang

mempunyai koil sebagai penggeraknya dimana ketika koil mendapat supply tegangan

maka koil tersebut akan berubah menjadi medan magnet sehingga menggerakan

plunger pada bagian dalamnya ketika plunger berpindah posisi maka pada lubang

keluaran dari solenoid valve pneumatic akan keluar udara bertekanan yang berasal

dari supply (service unit), pada umumnya solenoid valve pneumatic ini mempunyai

tegangan kerja 100/200 VAC namun ada juga yang mempunyai tegangan kerja DC.

Aplikasi solenoid Kunci Pintu untuk Kunci Pintu Elektrik

Solenoid Door Lock atau Solenoid Kunci Pintu adalah alat elektronik yang dibuat

khusus untuk pengunci pintu. Alat ini sering digunakan pada Kunci Pintu Otomatis.

Solenoid ini akan bergerak / bekerja apabila diberi tegangan. Tegangan Solenoid Kunci
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Pintu ini rata-rata yang dijual dipasaran adalah 12 volt tapi ada juga yang 6volt dan 24

volt.

Gambar 14.2 Selenoid

Apabila anda akan merangkai Kunci Pintu Elektronik tentunya anda akan

membutuhkan alat ini sebagai penguncinya. Pada kondisi normal solenoid dalam

posisi tuas memanjang / terkunci. Jika diberi tegangan tuas akan memendek / terbuka.

Solenoid ini bisa digabungkan dengan sistem pengunci elektrik berbasis RFID dan

password. Cocok dipakai untuk pengunci pintu ataupun locker / lemari.

Kunci pintu listrik bekerja didasarkan pada elektromagnetik. Kunci ini mempunyai

kumparan dari jenis solenoida yang dihubungkan ke saklar di dalam rumah. Jika

seseorang menekan sakelar, arus mengalir ke solenoida. Elektromagnetik yang

dihasilkan akan menarik kunci besi ke dalam solenoida sehingga seorang di luar bisa

membuka pintu.

Gambar 14.3 kunci elektrik

Motor Stepper
Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa

elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper bergerak berdasarkan
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urutan pulsa yang diberikan kepada motor. Karena itu, untuk menggerakkan motor

stepper diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa

periodik.

Gambar 14.4. Motor Steper

Motor stepper adalah motor DC yang khusus berputar dalam suatu derajat yang tetap

yang disebut step (langkah). Satu step antara 0,9 sampai 90°. Motor stepper terdiri dari

rotor dan stator. Rotor adalah permanen maget sedangkan stator adalah

elektromagnet. Rotor akan bergerak jika stator diberi aliran listrik. Aliran listrik ini

membangkitkan medan magnet dan membuat rotor menyesuaikan dengan kutub

magnet yang dimilikinya. Motor stepper digunakan khusus menentukan posisi batang

motor tanpat harus mempergunakan sensor posisi. Hal ini dapat dilakukan dengan

cara menghitung jumlah step yang harus diberikan dari posisi acuan. Ukuran dari step

ditentukan oleh jumlah rotor dan kutub stator.Tidak ada kesalahan kumulatif yaitu

kesalahan sudut tidak terus bertambahan dengan meningkatnya step

Gambar 14.3. Konsep Dasar Motor Stepper
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Dari gambar diatas terdapat istiah sbb: – stator stator core merupakan struktur bagian

terluar dan memiliki enam poles/teeth. – rotor merupakan bagian dalam (inner device)

yang terdiri dari empat poles. Baik stator maupun rotor dibuat dari soft steel. Pada

gambar nampak bahwa stator memiliki tiga set windings (dict: “an electrical conductor

that is wound around a magnetic material, esp. one encircling part of the stator or rotor

of an electric motor or generator or forming part of a transformer”). Satu set dari

windings dikatakan sebagai satu phase, dengan demikian gambar diatas merupakan

motor tiga fase. Arus disuplai darisumber tegangan DC melalui switch I, II, dan III.

Penggunaan motor stepper memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan

penggunaan motor DC biasa. Keunggulannya antara lain adalah :

 Sudut rotasi motor proporsional dengan pulsa masukan sehingga lebih mudah

diatur.

 Motor dapat langsung memberikan torsi penuh pada saat mulai bergerak.

 Posisi dan pergerakan repetisinya dapat ditentukan secara presisi.

 Memiliki respon yang sangat baik terhadap start, stop dan berbalik (perputaran).

 Sangat realibel karena tidak adanya sikat yang bersentuhan dengan rotor seperti

pada motor DC.

 Dapat menghasilkan perputaran yang lambat sehingga beban dapat dikopel

langsung ke porosnya.

 Frekuensi perputaran dapat ditentukan secara bebas dan mudah pada range

yang luas.

Pada motor stepper umumnya tertulis spesifikasi Np (= pulsa / rotasi). Sedangkan

kecepatan pulsadiekspresikan sebagai pps (= pulsa per second) dan kecepatan putar

umumnya ditulis sebagai ω (= rotasi / menit atau rpm). Kecepatan putar motor stepper

(rpm) dapat diekspersikan menggunakan kecepatan pulsa (pps) sebagai berikut :

(15.1)

dengan :
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ɷ= Rotasi / menit atau rpm

Np= Step / putaran (pulsa / rotasi)

Pps = Pulsa per detik

(Sumber, Nasar. Handbook Of Electric Machines)

Torsi yang dapat dihasilkan oleh motor stepper dapat dihitung berdasarkan

perbandingan daya kerja motor terhadap kecepatan putarannya atau dapat

dirumuskan sebagai berikut :

(15.2)

dengan :

τ = Torsi dalam satuan (Newton meter)

P  = Daya kerja motor dalam satuan (Watt)

ɷ = Kecepatan perputaran motor dalam satuan (rpm)

Untuk mengetahui beban maksimum yang dapat digerakkan motor stepper dapat

diperoleh dengan menghitung torsi dengan menggunakan rumus :

τ = F .r (15.3)

dengan :

F = Gaya berat yang bekerja terhadap motor (Newton)

r = Jarak sumbu putar pada motor (meter)

Gaya berat yang bekerja terhadap motor dapat dituliskan dengan :

F = m.g (Newton) (15.4)

dengan :

m = Massa dalam satuan (kg)

g = Percepatan gravitasi (m/s2 )

Motor stepper banyak digunakandalam bidang industri terutama dipakai pada suatu

mesin atau peralatan kontrol digital yang membutuhkan ketepatan posisi. Keunggulan

motor stepperlainnya adalah frekuensi pulsa input-nya tidak tergantung pada beban.

Perputaran motor stepper adalah perputaran yang diskrit dan arah perputarannya

dapat searah ataupun berlawanan dengan arah jarum jam. Stuktur sederhana dari

motor stepper tampak pada Gambar 3 dalam penampang melintang :
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Gambar 14.4 Struktur Motor Stepper Sederhana

Jika dilihat dari prinsipnya motor stepper terbagi menjadi tiga jenis motor, dimana 3

jenis motor stepper memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sedangkan jika dilihat

dari lilitan yang ada didalamnya motor stepper dapat dibagi menjadi 2 jenis.

Berdasarkan prisnsip kerjanya ketiga jenis motor stepper tersebut adalah :

Permanent Magnet (PM)
Motor stepper berjenis PM adalah motor stepper yang rotornya merupakan magnet

yang permanen, stator memperoleh medan magnet dari lilitan yang melingkari stator

tersebut sehingga stator menghasilkan kutub – kutub magnet. Dengan adanya

interaksi antara fluksrotordengan gaya magnet stator maka motor stepper ini akan

bergerak atau beroperasi. Terjadinya fluks dikarenakan pembiasan dari magnet rotor.

Ciri – ciri dari motor stepperbejenis PM adalah pada saat keadaan tidak ada aliran arus

(biasa disebut keadaan tanpa eksitasi) maka jika motor ini diputar terdapat torsi yang

menahan atau melawan.

Gambar 14.5. Konstruksi Motor Stepper Magnet Permanent

Gambar tersebut merupakan magnet permanent sederhana 90 derajat motor magnet

permanent dengan empat phase (A-D).

Variable Reluctance(VR)
Motor stepper jenis ini memiliki bentuk rotor yang unik yaitu berbentuk silinder dan

pada semua unitnya memiliki gerigi yang memiliki hubungan dengan kutub-kutub
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stator. Rotor pada magnet tipe ini tidak menggunakan magnet permanent. Stator terlilit

oleh lilitan sehingga pada saat teraliri arus, stator akan menghasilkan kutub magnet.

Jumlah gerigi pada rotor akan menentukan langkah atau step motor. Perbedaan motor

stepper berjenis PM dengan VR yaitu motor berjenis VR memiliki torsi yang relatif lebih

kecil dibanding dengan motor stepper berjenis PM. Hal lain yang dapat dilihat adalah

sisa kemagnetan sangat kecil sehingga pada saat motor stepper tidak dialiri arus maka

ketika diputar tidak ada torsi yang melawan. Sudut langkah motor stepper berjenis VR

ini bervariasi yaitu sekitar sampai dengan 30o. Motor stepper berjenis VR ini memiliki

torsi yang kecil. Sering ditemukan pada printer dan instrumen-instrumen pabrik yang

ringan yang tidak membutuhkan torsi yang besar.

Gambar 14.6 Konstruksi Motor Stepper Variable Reluctance

Pada gambar diatas motor mempunyai 3 pasang kutub stator (A, B, C) yang diset

terpisah 15 derajat. Arus dialirkan ke kutub A melalui lilitan motor yang menyebabkan

tarikan magnetic yang menyejajarkan gigi rotor kekutub A. jika kita memberi energi

kekutub B maka akan menyebabkan rotor berputar 15 derajat sejajar kutub B. proses

ini akan berlanjut kekutub C dan kembali kekutub A searah dengan jarum jam.

Permanent Magnet – Hybrid (PM-H)
Permanent magnet hybrid merupakan penyempurnaan motor stepper di mana motor

stepper ini memiliki kecepatan 1000step/detik namun juga memiliki torsi yang cukup

besar sehingga dapat dikatakan bahwa PM-H merupakan motor stepper kombinasi

antara PM dan VR motor stepper. Motor hybrid mengkombinasikan karakteristik terbaik

dari motor variable reluktansi dan motor magnet permanent. Motor ini dibangun

dengan kutub stator yang banyak-gigi dan rotor magnet permanent. Motor hybrid

standar mempunyai 200 gigi rotor dan berputar pada 1,8 derajat sudut step. Karena

memperlihatkan torsi tinggi dan dinamis serta berputar dengan kecepatan yang tinggi

maka motor ini digunkan pada aplikasi yang sangat luas.
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Gambar 14.7. Konstruksi Motor Stepper Jenis PM-hybrid

Dilihat dari lilitannya motor stepper terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

Motor Stepper Unipolar
Motor stepper unipolar terdiri dari dua lilitan yang memiliki center tap. Center tap dari

masing masing lilitan ada yang berupa kabel terpisah ada juga yang sudah terhubung

didalamnya sehingga center tap yang keluar hanya satu kabel. Untuk motor stepper

yang center tapnya ada pada masing – masing lilitan kabel inputnya ada 6 kabel.

Namun jika center tapnya sudah terhubung di dalam kabel inputannya hanya 5 kabel.

Center tap dari motor stepper dapat dihubungkan ke pentanahan atau ada juga yang

menghubungkannya ke +VCC hal ini sangat dipengaruhi oleh driver yang digunakan.

Sebagai gambaran dapat dilihat konstruksi motor stepper unipolar pada gambar 7.

Gambar 14.8. Kostruksi Motor Stepper Unipolar

Motor Stepper Bipolar
Motor stepper bipolar memiliki dua lilitan perbedaaan dari tipe unipolar adalah bahwa

pada tipe bipolar lilitannya tidak memiliki center tap. Keunggulan tipe bipolar yaitu

memiliki torsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan tipe unipolar untuk ukuran

yang sama. Pada motor stepper tipe ini hanya memiliki empat kabel masukan. Namun

untuk menggerakan motor stepper tipe ini lebih rumit jika dibandingkan dengan
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menggerakan motor stepper tipe unipolar. Sebagai gambaran dapat dilihat konstruksi

motor stepper bipolar pada gambar 15.9.

Gambar 14.9. Konstruksi Motor Stepper Bipolar

Bentuk asli dan susunan motor stepper dapat dilihat pada gambar 15.10.

Gambar 14.10 Bentuk dan  Bagian Motor Stepper

Dari gambar diatas dapat dilihat bagian-bagian dari motor stepper yaitu tersusun atas

rotor, stator, bearing, casing dan sumbu. sumbu merupakan pegangan dari rotor

dimana sumbu merupakan bagian tengah dari rotor, sehingga ketika rotor berputar

sumbu ikut berputar. Stator memiliki dua bagian yaitu pelat inti dan lilitan. Plat inti dari

motor stepper ini biasanya menyatu dengan casing. Casing motor stepper terbuat dari

aluminium dan ini berfungsi sebagai dudukan bearing dan stator pemegangnya adalah

baud sebanyak empat buah. Di dalam motor stapper memiliki dua buah bearing yaitu

bearing bagian atas dan bearing bagian bawah.
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Gambar 14.11 Bagian Stator dan Bagian Rotor Motor stepper

DRIVER
Untuk menggerakan motor stepper berbeda dengan menggerakan motor dc, dimana

untuk menggerakan motor stepper diperlukan rangkaian driver yang fungsinya untuk

memberikan catu ke motor stepper. Driver tidak hanya mengeluarkan tegangan,

namun tegangan yang dikeluarkan juga harus dalam bentuk pulsa. Karena motor

stepper bergerak step by step sesuai dengan pulsa. Bentuk pulsa yang dikeluarkan

oleh driver dapat dilihat pada Gambar 14 dan gambar 15.

Gambar 14.12 Pulsa Driver Bipolar mode Full Step

Gambar 14.13 Pulsa Driver Unipolar mode Full Step
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Bentuk pulsa seperti gambar 15.11 dan 15.12 harus dapat dikeluarkan oleh driver

sebagai syarat untuk dapat menggerakan motor stepper. tinggi pulsa yang dikeluarkan

juga harus sesuai dengan spesifikasi tegangan motor stepper yaitu kisaran 5 sampai

36 volt. Pada dua gambar sebenarnya memiliki bentuk yang sama hanya saja

susunannya berbeda. pada gambar 15.11 adalah susunan pulsa untuk menggerakan

motor stepper tipe bipolar, sedangkan pada gambar 15.12 adalah susunan pulsa untuk

menggerakan motor stepper tipe unipolar.

Driver untuk motor stepper unipolar lebih sederhana dari driver tipe bipolar karena

untuk motor stepper tipe unipolar driver cukup dengan dilalui arus satu arah saja

sedangkan untuk tipe bipolar driver harus dapat dilalui oleh arus dengan dua arah. Dari

alasan ini motor stepper tipe unipolar lebih banyak digunakan karena untuk

menggerakannya lebih sederhana. Driver untuk motor stepper unipolar data

menggunakan IC ULN2003, ULN2004 atau dapat juga dengan menggunakan

transistor. Jika menggunakan transistor, maka transistor difungsikan sebagai saklar

untuk menghubungkan motor stepper ke Vcc atau ke ground tergantung dari hubungan

common motor stepper. Untuk menggerakan motor stepper tipe bipolar dapat

menggunakan IC L293, L297+L298, PBL3717 atau menggunakan transistor yang

dibuat rangkaian push pull.

Driver dapat menggunakan empat masukan langsung atau hanya dengan dua

masukan saja. Jika menggunakan empat masukan secara langsung maka driver

berfungsi untuk menguatkan sinyal tersebut. Namun jika menggunakan dua masukan

saja maka masih diperlukan Translator (penerjemah) yang fungsinya

Motor DC
Motor DC meruapakan suatu mesin yang berfuungsi mengubah tenaga listrik arus

searah menjadi gerak atau energy mekanik. Bagian utama motor DC adalah statos dan

rotor dimana kumparan medan pada motor dc disebut stator (bagian yang tidak

berputar) dan kumparan jangkar disebut rotor (bagian yang berputar).
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Gambar 14.14 Motor DC

Bentuk motor paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang bisa berputar

bebas di antara kutub-kutub magnet permanen. Catu tegangan dc dari baterai menuju

ke lilitan melalui sikat yang menyentuh komutator, dua segmen yang terhubung

dengan dua ujung lilitan. Kumparan satu lilitan pada gambar di atas disebut angker

dinamo. Angker dinamo adalah sebutan untuk komponen yang berputar di antara

medan magnet.

Gambar 14.15 Prinsip kerja motor DC

Motor arus searah merupakan salah satu mesin listrik yang mengubah energi listrik

searah menjadi energi gerak. Motor arus searah banyak sekali dipakai, motor-motor

kecil untuk aplikasi elektronik menggunakan motor arus searah seperti: pemutar kaset,

pemutar piringan magnetik di harddisk komputer, kipas pendingin komputer, dan tentu

saja mainan legendaris ‘tamiya’ :) menggunakan motor arus searah. Tentu saja untuk

keperluan-keperluan yang berdaya besar, motor arus searah masih dipakai pada

aplikasi tertentu.
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Gerak atau putaran yang dihasilkan oleh motor arus searah diperoleh dari interaksi dua

buah medan yang dihasilkan oleh bagian ‘jangkar‘ (armature) dan bagian ‘medan‘

(field) dari motor arus searah. Pada gambar ilustrasi diatas, bagian medan berbentuk

suatu kumparan yang terhubung ke sumber arus searah. Sedangkan bagian jangkar

ditunjukkan sebagai magnet permanen (U-S), bagian jangkar ini tidak harus berbentuk

magnet permanen, bisa juga berbentuk belitan yang akan menjadi elektro-magnet

apabila mendapatkan sumber arus searah. Sehingga apabila motor arus searah kita

berjenis jangkar belitan, maka kita harus menyediakan dua sumber arus searah, satu

untuk bagian jangkarnya, satu lagi untuk bagian medannya. Bagian lain yang tidak

kalah penting pada motor arus searah adalah adanya ‘komutator’ (comutator).

Komutator merupakan suatu konverter mekanik yang membuat arus dari sumber

mengalir pada arah yang tetap walaupun belitan medan berputar. Komutator

berpasangan dengan ‘cincin belah‘ (slip-rings) untuk menjalankan tugas yang saya

sebut baru saja. Pada gambar ilustrasi diatas, gambar lingkaran yang dibagi menjadi

dua buah dan terhubung ke bagian belitan medan merupakan cincin belah yang saya

maksud. Bagian yang digambarkan berbentuk kotak menempel pada cincin belah

tersebut yang dinamakan komutator. Tentu saja pada aplikasi yang sebenarnya,

jumlah cincin belah tidak hanya dua dan terhubung ke sejumlah banyak belitan medan.

Sekarang bagaimana putaran dapat dihasilkan??

Gambar 14.16 Arah gaya dan arus motor DC

Untuk menjawab ini, tentu saja kita harus ingat aturan tangan kanan bahwa gaya,

medan magnet, dan arus membentuk suatu sumbu tiga dimensi seperti ditunjukkan di
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gambar sebelumnya. Semua setuju bahwa medan magnet berarah dari kutub Utara

(N) ke kutub Selatan (S), sehingga di gambar yang atas seharusnya ada medan

magnet yang berarah dari N ke S. Interaksi adanya arus dan medan magnet dengan

menggunakan aturan tangan kanan mengakibatkan munculnya gaya. Pada gambar

yang atas, dapat dicoba sendiri, di konduktor yang dekat dengan kutub S akan muncul

gaya ke arah atas, sebaliknya pada konduktor yang dekat dengan kutub N akan

muncuk gaya ke arah bawah. Akibatnya bagian medan akan berputar karena adanya

dua gaya yang berlawanan arahnya. Setelah satu putaran maka konduktor yang

tadinya dekat dengan kutub S akan berpindah dekat ke kutub N, dan juga sebaliknya.

Akibat adanya pasangan cincin belah-komutator, arus akan mengalir dengan arah

yang tetap, walaupun konduktornya berganti, sehingga gaya pada titik tersebut akan

selalu tetap arahnya. Begitu seterusnya sehingga motor arus searah akan berputar

pada arah yang tetap. Secara sederhana, apabila sumber arus searahnya kita balik

arahnya maka putaran yang dihasilkan akan berlawanan arah (sehingga motor tamiya

saya dulu berjalan mundur karena saya salah memasang baterainya

Motor Brushless DC
Motor dc tanpa sikat atau disebut Brushless DC Motor. Brushless DC Motor adalah

suatu jenis motor-sinkron. Artinya medan magnet yang dihasilkan oleh stator dan

medan magnet yang dihasilkan oleh rotor berputar di frekuensi yang sama. BLDC

motor tidak mengalami Slip, tidak seperti yang terjadi pada motor induksi biasa. Motor

jenis ini mempunyai permanen magnet pada bagian "rotor" sedangkan elektro-magnet

pada bagian "stator"-nya. Setelah itu, dengan menggunakan sebuah rangkaian

sederhana (simpel computer system), maka kita dapat merubah arus di eletro-magnet

ketika bagian "rotor"-nya berputar.

Motor Brushless Direct Current( BLDC) adalah salah satu jenis motor yang cepat

populer. BLDC motor digunakan di dunia industri seperti Permobilan, Atmosphere,

Konsumen, Otomasi Medis, Industri dan Peralatan Instrumentasi. Sesuai dengan

namanya, BLDC motor tidak menggunakan sikat atau Brush untuk pergantian medan

magnet(komutasi), tetapi dilakukan secara elektronis commutated.
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Aplikasi Motor DC Brushless pada Industri

Gambar 14.17 Motor Brushless DC

Motor DC tanpa sikat atau lebih dikenal dengan Brushless DC motor merupakan mesin

listrik yang menjadi penggerak mobil listrik dan kendaraan-kendaraan listrik

lainnya.Brushless DC motor ternyata juga merupakan bagian penting dari industri

masa kini. Keuntungan yang brushless DC motor berikan kepada setiap aplikasi yang

digunakan pada industri sangat besar.Penggunaan motor ini dapat menghemat biaya

dan waktu pada hampir semua industri. Selain itu keunggulan Brushless motor DC

adalah efisiensinya yang unggul, umur panjang , pengiriman torsi halus, dan dapat

beroperasi dengan kecepatan tinggi.

Sebelum ada brushless motor DC,ada motor DC yang memakai sikat, motor ini

menggantikan motor induksi yang kurang efisien. Motor DC sikat ini diciptakan pada

tahun 1856 oleh penemu Jerman yang terkenal dan pakar industri Ernst Werner von

Siemens . Von Siemens sangat terkenal dengan unit standar internasional mengenai

konduktansi listrik. Von Siemens mempelajari teknik elektro setelah meninggalkan

tentara dan menghasilkan banyak kontribusi untuk dunia teknik elektro , termasuk lift

listrik pertama pada tahun 1880 . Motor DC sikat ciptaan Von Siemens cukup

sederhana dan diperbaiki oleh Harry Ward Leonard , yang hampir disempurnakan

sistem kontrolnya secara efektif menjelang akhir abad ke-19 . Sistem ini menggunakan

rheostat untuk mengontrol arus dalam lilitan medan , yang dapat menyesuaikan

tegangan output dari generator DC , yang pada akhirnya kecepatan motor dapat

disesuaikan. Sistem Ward Leonard dipakai sampai tahun 1960,selanjutnya perusahaan

elektronik memproduksi controller solid state yang dapat langsung mengkonversi daya
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listrik AC menjadi daya listrik DC.Sistem ini menggantikan sistem Ward Leonard

karena kesederhanaan dan efisiensinya.

Pada tahun 1980-an , ketika munculnya bahan-bahan magnet permanen,penggunaan

magnet permanen dikombinasikan dengan transistor tegangan tinggi,memungkinkan

brushless motor DC untuk menghasilkan daya sebanyak motor DC sikat lama .

Menjelang akhir tahun 1980-an , Robert E. Lordo dari POWERTEC Industrial

Corporation menciptakan motor brushless DC besar yang pertama,yang memiliki

kurang lebih sepuluh kali kekuatan brushless DC motor sebelumnya.

Untuk aplikasi Brushless DC Motor pada industri banyak digunakan sebagai

servo,penggerak, pengeposisian, dan aplikasi kecepatan variabel dimana

membutuhkan kontrol gerak yang tepat dan operasi yang stabil untuk operasi yang

memuaskan pada proses di industri.Berikut ini penjabaran penggunaan Brushless DC

motor di Industri :

Motor Servo

Gambar 14.18. Motor Servo

Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar (motor) yang dirancang

dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup (servo), sehingga dapat di set-up atau

di atur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. motor

servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian

kontrol dan potensiometer. Serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC akan

memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo, sedangkan

potensiometer dengan perubahan resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai

penentu batas posisi putaran poros motor servo.
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Motor Servo digunakan untuk perpindahan mekanis , posisi,atau gerakan penggerak

yang presisi berbasis pada pengendalian input dan sinyal output umpan balik yang

membutuhkan pengendalian yang ketat , stabil ,dan sistemnya loop tertutup . Motor

servo yang umum digunakan antara lain pada alat mesin servo dan penggerak

actuator pada robot.yang membuat membuat aplikasi motor servo berbeda dari jenis

lain dari motor penggerak lainnya adalah responnya tinggi serta dinamis ,

menghasilkan torsi yang halus, keandalan yang tinggi dan penggerak yang kuat

bahkan ketika ada variasi yang luas dalam beban inersia atau motor yang memiliki

parameter tertentu .Motor DC stepper digunakan sebagai motor servo , namun karena

beroperasi dengan sistem loop terbuka , motor DC stepper biasanya menimbulkan

torsi yang fluktuatif. Brushless DC motor lebih cocok sebagai motor servo karena

kemampuan umpan balik.

Aktuator untuk robot pada industri
Permanen magnet DC motor berfungsi sebagai aktuator untuk memindahkan sendi

robot industri untuk mengambil dan meletakkan atau alat pengeposisian dalam

perakitan , pengelasan dan pengecatan.Brushless DC motor lebih disukai daripada

motor DC sikat dalam aplikasi robot karena ukurannya yang kompak , kerapatan daya ,

dan bebas perawatan. Brushless DC motor juga lebih andal dalam lingkungan yang

kurang menguntungkan atau berbahaya.

Motor penggerak Extruder
Fungsi pengendali extruder & motor adalah menyediakan energi untuk mengkompres

sekrup.Motor DC adalah penggerak extruder yang paling populer karena biaya rendah

dan fleksibilitas. Karena variasi dalam kecepatan sekrup dapat mengubah dimensi dari

produk diakir yang diekstrusi, sistem kontrol gerak yang presisi diperlukan untuk

memastikan kualitas produk.Penggerak dengan Brushless DC motor telah sering

digunakan dalam penggerak extruder karena dapat memberikan torsi penuh atas

seluruh rentang kecepatan dengan kesalahan kecepatan jangka pendek serendah 0 %

.



196

Gambar 14.19 Komponen Extruder

Penggerak untuk peralatan mesin CNC
Ada dua driver yang digunakan pada peralatan mesin CNC yaitu spindle dan feed

drive.Spindle drive memberikan gerak dan daya untuk pengeboran , penggilingan atau

grinding,sedangkan feed drive berfungsi sebagai sumbu kendaraan bermotor dan pada

dasarnya menggantikan kontrol roda manual yang menggunakan tangan manusia

dalam peralatan mesin konvensional.Sementara spindle drive menggunakan motor DC

shunt atau AC induksi motor sangkar tupai.Feed drive biasanya menggunakan Motor

servo DC dengan kontrol elektronik. Brushless DC servo motor digunakan untuk sistem

pembuangan panas pada industri, mengurangi inersia rotor dan keuntungan lainnya

adalah bebas perawatan.

Motor AC (Alternating Current)
Motor listrik AC adalah sebuah motor yang mengubah arus listrik menjadi energi gerak

maupun mekanik daripada rotor yang ada di dalamnya. Motor listrik AC tidak

terpengaruh kutub positif maupun negatif, dan bersumber tenaga listrik.

Berdasarkan sumber dayanya, motor listrik AC dibedakan menjadi 2, yaitu sumber

daya sinkron dan sumber daya induksi.
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Sumber Daya Sinkron

Gambar 14.20 Motor AC Sinkron

Motor yang menggunakan sumber daya sinkron, juga bisa disebut sebagai motor

serempak. Disebut motor sinkron karena, putaran motor sama dengan putaran fluk

magnet, sesuai dengan persamaan :

Fe = nr.P / 120

Keterangan :

nr =  kecepatan putar rotor = kecepatan medan magnet (rpm)

Fe = Frekuensi Listrik (50 Hz - 60Hz)

P = Jumlah kutub.

Sumber Daya Induksi
Motor induksi adalah motor yang sumber tegangan AC nya dihubungkan pada stator

bukan pada rotor. Stator adalah bagian dari motor ac yang terdiri dari kumparan

(batang konduktor yang dililiti kawat) yang statis (diam).

Gambar 14.21 Motor Induksi
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Ketika ujung kawat stator dihubungkan dengan sumber tegangan ac, maka arus akan

mengalir melalui kumparan stator. Akibatnya akan timbul medan magnet yang

melingkari stator. Medan magnet yang dihasilkan akan memotong kawat rotor. Rotor

adalah bagian dari motor ac yang bergerak (berotasi). Akibatnya kawat rotor akan

timbul arus karena terkena medan magnet stator (hukum faraday). Arus yang timbul

akan menghasilkan medan magnet pada rotor. Putaran Medan magnet pada rotor

akan melawan putaran medan magnet pada stator sehingga kawat rotor akan berputar.

Perbedaan kecepatan putaran medan magnet stator dengan medan magnet rotor

dinamakan “slip”.

Relay
Relay merupakan peralatan kontorl elektromagnetik yang dapat mengaktifkan dan

mematikan kontaktor. Relay sendiri meruapak kontaktor elektronik, karena terdapat

koil/kumparan yang akan menggerakan kontak membuka atau menutup biala

kumparannya diberi aliran arus listrik.

Gambar 14.22. Relay

Aplikasi dan Keuntungan Penggunaan Relay
Relay umumnyadigunakanuntukhal-hal di bawahini, yaitu :

1. Untuk mengendalikan rangkaian tegangan tinggi melalui sinyal tegangan rendah.

2. Untuk mengendalikan rangkaian dengan arus yang tinggi melalui sinyal arus kecil.

3. Untuk mendeteksi dan mengisolasi kegagalan pada jalur transmisi dan distribusi

dengan membuka atau menutup circuit breaker.

4. Untuk mengisolasi rangkaian pengendali dari rangkaian yang dikendalikan jika

potensial yang digunakan berbeda. Misalnya untuk mengendalikan rangkaian daya

tegangan tinggi melalui switch tegangan rendah.
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5. Untuk merepresentasikan fungsi-fungsi logika. Misalnya fungsi AND didapat

dengan menserikan dua kontak NO dan sebagainya.

6. Relay juga dapat digabungkan fungsinya dengan sebuah timer untuk

mendapatkan fungsi penunda waktu.

Keuntungan Penggunaan Relay
Beberapa keuntungan penggunaan relay dalam sistem elektronika antara lain :

 Menggunakan arus yang relatif kecil untuk mengendalikan peralatan dengan arus

yang besar.

 Dengan sebuah sinyal kontrol dapat mengendalikan lebih dari satu kontak.

 Dapat menghidupkan atau mematikan peralatan yang sulit dijangkau.

 Mengisolasi bahaya tegangan tinggi dari manusia, karena rangkaian dengan

tegangan tinggi dapat dikendalikan melalui tegangan rendah.

Pemilihan Jenis Relay
Untuk aplikasi tertentu, pemilihan jenis relay yang akan digunakan sangat diperlukan.

Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis relay yang akan

digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu :

 Jumlahdanjeniskontak (NO, NC, Chang-over)

 Rating kontak (kemampuan arus kontak)

 Rating tegangan dari kontak

 Tegangan coil

 Jenis kemasan

 Cara pemasangan (soket, rel dll)

 Waktu switching (jika kecepatan diperlukan)

 Proteksi kontak dan coil

 Isolasi antara kontak dengan coil dan sebagainya
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Contoh Rangkaian Aplikasi Penggunaan Relay kombinasi dengan sensor

Rangkaian sensor suhu dengan relay

Gambar 14.23 Rangkaian sensor Suhu dengan relay

Komponen:

Batre 9v dc, Thermistor 1k(atau variasi), Trimpot(bagusnya sih 10 k), Resistor 330 ohm

Relay spdt 12 V, Buzzer ,Led

Rangkaian sensor cahaya dengan relay

Gambar 14.24 Rangkaian sensor cahaya dengan relay

Battery 9v, Ldr, Variable resistor (boleh potensiometer atau trimpot ) 1k

Relay, Transistor 2N2222, Resistor 330 ohm ½ watt (3), Led sebagai indicator
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Aktuator Pneumatik
Aktuator pneumatic adalah aktuator yang memanfaatkan udara bertekanan menjadi

gerakan mekanik. Dengan memberikan udara bertekanan pada sisi permukaan piston

sesuai dengan gerak pistonnya. Aktuator pneumatik gerak lurus dibedakan menjadi 2:

Silinder Kerja Tunggal
Dengan memberikan udara bertekanan pada satu sisi permukaan piston, sisi yang lain

terbuka ke atmosfir. Silinder hanya bisa memberikan gaya kerja ke satu arah . Gerakan

piston kembali masuk diberikan oleh gaya pegas yang ada didalam silinder

direncanakan hanya untuk mengembalikan silinder pada posisi awal dengan alasan

agar kecepatan kembali tinggi pada kondisi tanpa beban.

Gambar 14.25. Sil inder Kerja Tunggal

Silinder Kerja Ganda
Konstruksi silinder kerja ganda adalah sama dengan silinder kerja tunggal, tetapi tidak

mempunyai pegas pengembali. Silinder kerja ganda mempunyai dua saluran (saluran

masukan dan saluran pembuangan). Silinder terdiri dari tabung silinder dan

penutupnya, piston dengan seal, batang piston, bantalan, ring pengikis dan bagian

penyambungan.

Dengan memberikan udara bertekanan pada satu sisi permukaan piston (arah maju) ,

sedangkan sisi yang lain (arah mundur) terbuka ke atmosfir, maka gaya diberikan pada

sisi permukaan piston tersebut sehingga batang piston akan terdorong keluar sampai

mencapai posisi maksimum dan berhenti. Gerakan silinder kembali masuk, diberikan
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oleh gaya pada sisi permukaan batang piston (arah mundur) dan sisi permukaan piston

(arah maju) udaranya terbuka ke atmosfir.

Gambar 14.26. Sil inder Kerja Ganda

Jika silinder harus menggerakkan massa yang besar, maka dipasang peredam di akhir

langkah untuk mencegah benturan keras dan kerusakan silinder.

Gambar 14.27. Sil inder dengan Peredam di Akhir Langkah

Aktuator pada Pneumatik Valve
Gambar berikut contoh dari sebuah actuator control valve:
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1. Upper Diaphragm Case

2. Lower Diaphragm Case

3. Diaphragm

IV.Spring.

5. Yoke

6. Travel Indicator

7. Actuator Stem

8. Signal Air Pressure

Gambar 14.28. Aktuator Pneumatik valve

Prinsip kerja actuator tekanan sinyal pneumatic yang terakumulasi didalam  ruang

(diaphragm dan diaphragm case) menimbulkan gaya yang bekerja melawan pegas

sehinga akan menggerakkan bagian stem untuk bergerak membuka atau menutup

body valve. Karena konstruksinya, body valveakan menjadi terbuka dengan turunnya

stem dan ada pula yang menjadi tertutup dengan turunnya stem.

Actuator Pneumatik Kerja Putar
Actuator pneumatik kerja putar contoh nya adalah motor aliran. Motor aliran hanya

dapat dipakai untuk daya yang kecil. Tetapi jumlah putarannya sangat tinggi. Salah

satu contoh aplikasi pneumatik kerja putar ada lah bor gigi.

Gambar 14.29. Bor Gigi Pneumatik atau Elektrik
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Karakteristik motor pneumatik:

• Pengaturan kecepatan dan momen putar yang halus.

• Dimensinya kecil, dan ringan.

• Aman pada pembebanan lebih.

• Tidak peka terhadap debu, air, panas, dingin.

• Tidak akan meledak (aman terhadap ledakan).

• Biaya pemeliharaan yang ringan.

• Arah putaran mudah dikendalikan.

• Daerah kecepatan yang bisa diatur lebar

Aktuator Hidrolik

Aktuator hidrolik merupakan aktuator yang memanfaatkan aliran fluida/oli bertekanan

menjadi gerakan mekanik. Sama seperti halnya pada sistem Pneumatik, aktuator

hidrolik dapat berupa silinder tapi inputannya hidrolik.

Gambar 14.30Aktuator Hidrolik

Aplikasi Sistem Hidrolik

Sistem hidrolik secara luas telah dipergunakan untuk berbagai macam alat. Sistem

yang dikembangkan dari hukum pascal ini menjadi salah satu ilmu yang vital

penggunaannya di dunia industri. Mulai dari usaha kecil semacam tempat pencucian

mobil sampai dengan industri besar seperti pembangkit listrik menggunakan sistem

hidrolik pada beberapa alat yang digunakan.

Berikut adalah beberapa kelebihan dari penggunaan sistem hidrolik:
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1. Sistem hidrolik sangat baik dalam mentransfer tenaga. Artinya memiliki efisiensi

yang tinggi dalam mentransfer tenaga atau daya. Hal ini dikarenakan:

 hanya sedikit komponen yang bergerak

 losses atau kerugian yang sedikit pada penggunaan berjarak panjang

 serta potensi keausan yang rendah

2. Sistem hidrolik memiliki fleksibilitas yang tinggi. Maksudnya adalah:

 mudah didistribusikan pada berbagai penggunaan yang berbeda

 sistem hidrolik relatif aman dan reliable untuk berbagai keperluan

 dapat disimpan pada tekanan tinggi untuk jangka waktu yang lama

3. Sistem speed control pada sistem hidrolik dapat divariasikan sesuai kebutuhan

dengan respon yang cepat. Pada sistem hidrolik dengan aktuator motor hidrolik,

hal ini menjadi keuntungan jika variasi kecepatan putaran menjadi komponen yang

dibutuhkan.Dan berikut adalah beberapa kelemahan dari penggunaan sistem

hidrolik:

 Dibutuhkan suatu tempat atau wadah untuk menyimpan fluida hidrolik.

 Bahaya kebakaran bahkan ledakan apabila terjadi kebocoran.

 Membutuhkan sistem filtrasi yang baik karena pada sistem hidrolik tidak

diperbolehkan terdapat kotoran yang ikut bersirkulasi di dalamnya

 Dibutuhkan manpower untuk membersihkan sistem secara intensif

Aplikasi Silinder Hidrolik
Penggunaan silinder hidrolik lebih mudah kita temui di kehidupan kita sehari-hari.

Seperti dongkrak hidrolik kecil yang biasa kita punya di bagasi mobil kita, atau

dongkrak yang lebih besar yang bisa kita temui di tempat-tempat pencucian mobil.

Pada dunia industri, sistem hidrolik dengan aktuator silinder hidrolik sangat banyak

digunakan. Turbin uap pada PLTU menggunakan valve dengan aktuator hidrolik untuk

mengatur uap air yang masuk ke dalamnya.

Silinder Hidrolik untuk Aktuator Steam Turbine Valve
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Gambar 14,31Penggunaan Motor Hidrolik

Aktuator motor hidrolik digunakan pada mobil-mobil dengan sistem transmisi

automatis. Pompa hidrolik yang terhubung pada driver engine dan motor hidrolik

berada pada sisi driven engine.

Sedangkan pada industri besar, motor hidrolik biasanya digunakan untuk memutar

beban-beban yang berat, yang apabila digunakan motor listrik dibutuhkan spesifikasi

yang rumit. Turbin uap pada PLTU ada sebuah sistem bernama turning gear yang cara

kerjanya menggunakan prinsip motor hidrolik. Turning gear ini bekerja pada saat turbin

akan dioperasikan, atau pada saat turbin uap mengalami fase cooling down.

Kelebihan:
- Fluida hidrolik bisa sebagai pelumas dan pendingin.

- Dengan ukuran kecil dapat menghasilkan gaya/torsi besar

- Mempunyai kecepatan tanggapan yang tinggi

- Dapat dioperasikan pada keadaan yang terputus-putus

- Kebocoran rendah

- Fleksibel dalam desain

Kekurangan:
- Daya hidrolika tidak siap tersedia dibanding dengan daya listrik

- Biaya sistem lebih mahal
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- Bahaya api dan ledakan ada

- Sistem cenderung kotor

- Mempunyai karakteristik redaman yang rendah

D. Aktifitas Pembelajaran
Setelah selesai pembelajaran, Anda dapat Menjelaskan macam macam type actuator

, menjelaskan jenis actuator listrik, menjelaskan prinsip kerja dari aktuator solenoid

menjelaskan aplikasi aktuator solenoid, menjelaskan prinsip kerja dari aktuator motor

stepper, menjelaskan aplikasi aktuator motor stepper, menjelaskan prinsip kerja dari

aktuator motor DC, menjelaskan aplikasi actuator motor DC, menjelaskan prinsip kerja

dari aktuator motor AC, menjelaskan aplikasi actuator motor AC, menjelaskan prinsip

kerja dari aktuator relay, menjelaskan aplikasi actuator motor relay,menjelaskan prinsip

kerja dari actuator Pneumatik, menjelaskan aplikasi actuator Pneumatik, menjelaskan

prinsip kerja dari aktuator Hidrolik, menjelaskan aplikasi actuator Hidrolik

E. Latihan/Tugas
1. Sebutkan macam macam Aktuator ?

2. Sebutkan jenis actuator listrik ?

3. Jelaskan aplikasi solenoid ?

4. Jelaskan prinsip kerja motor stepper

5. Jelaskan aplikasi motor stepper?

6. Jelaskan fungsi motor DC

7. Jelaskan jenis dari motor DC?

8. Jelaskan aplikasi motor DC brushless?

9. Jelaskan fungsi dan jenis motor AC ?

10. Jelaskan fungsi relay?

11. Jelaskan aplikasi dari relay?

12. Jelaskan actuator pneumatic?

13. Terangkan jenis dari actuator pneumatic?

14. Jelaskan actuator hydrolik?

15. Terangkan jenis dari actuator hydrolik?
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F. Rangkuman

Aktuator / Penggerak, dalam pengertian listrik adalah setiap alat yang mengubah sinyal

listrik menjadi gerakan mekanis. Biasa digunakan sebagai proses lanjutan dari

keluaran suatu proses olah data yang dihasilkan oleh suatu sensor atau kontroler.

Pada instrumentasi aktuator sebagai output terakhir sebagai penerus perintah dari

controller untuk melakukan tindakan eksekusi/koreksi.

Terdiri dari 3 jenis pokok, berikut berbagai jenis aktuator sesuai dengan prinsipkerjanya

yaitu:

- Aktuator listrik : Aktuator tenaga elektris, biasanya digunakan selenoid, motor

arus searah (mesin DC). Sifat mudah diatur dengan torsi kecil sampai sedang.

- Aktuator hidraulik Aktuator tenaga hidraulik, torsi yang besar konstruksinya

sukar

- Aktuator pneumatik : Aktuator tenaga pneumatik, sukar dikendalikan

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Peserta diklat setelah menyelesaikan 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 Peserta diklat 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.

H. Kunci Jawaban
1. Macam macam Aktuator adalah:

 Aktuator listrik : Aktuator tenaga elektris, biasanya digunakan selenoid,

motor arus searah (mesin DC). Sifat mudah diatur dengan torsi kecil

sampai sedang.
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 Aktuator hidraulik Aktuator tenaga hidraulik, torsi yang besar

konstruksinya sukar

 Aktuator pneumatik : Aktuator tenaga pneumatik, sukar dikendalikan
2. Jenis aktuator listrik

 Solenoid

 Motor arus searah (mesin DC).
 Motor AC

 Motor stepper

 Relay

3. Aplikasi dari solenoid adalah Kunci Pintu Elektrik Solenoid Door Lock atau

Solenoid Kunci Pintu adalah alat elektronik yang dibuat khusus untuk pengunci

pintu. Alat ini sering digunakan pada Kunci Pintu Otomatis. Solenoid ini akan

bergerak / bekerja apabila diberi tegangan

4. Prinsip kerja Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja

dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor

stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada motor.

Karena itu, untuk menggerakkan motor stepper diperlukan pengendali motor

stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodic. Pada Motor stepper yang

khusus berputar dalam suatu derajat yang tetap yang disebut step (langkah).

Satu step antara 0,9 sampai 90°. Motor stepper terdiri dari rotor dan stator.

Rotor adalah permanen maget sedangkan stator adalah elektromagnet. Rotor

akan bergerak jika stator diberi aliran listrik. Aliran listrik ini membangkitkan

medan magnet dan membuat rotor menyesuaikan dengan kutub magnet yang

dimilikinya.

5. Aplikasi dari Motor stepperbanyak digunakandalam bidang industri terutama

dipakai pada suatu mesin atau peralatan kontrol digital yang membutuhkan

ketepatan posisi. Keunggulan motor stepperlainnya adalah frekuensi pulsa

input-nya tidak tergantung pada beban

6. Fungsi motor DC adalah Motor DC merupakan suatu mesin yang berfuungsi

mengubah tenaga listrik arus searah menjadi gerak atau energy mekanik.

Bagian utama motor DC adalah statos dan rotor dimana kumparan medan pada
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motor dc disebut stator (bagian yang tidak berputar) dan kumparan jangkar

disebut rotor (bagian yang berputar)

7. Jenis Motor DC adalah:

 Motor Brushless DC

 Motor Linear

 Motor Servo

 Motor penggerak Extruder
8. Aplikasi dari Motor Brushless DCUntuk aplikasi Brushless DC Motor pada

industri banyak digunakan sebagai servo,penggerak, pengeposisian, dan

aplikasi kecepatan variabel dimana membutuhkan kontrol gerak yang tepat dan

operasi yang stabil untuk operasi yang memuaskan pada proses di

industri.Berikut ini penjabaran penggunaan Brushless DC motor di Industri.

9. Fungsi dan jenis motor AC adalah Motor listrik AC adalah sebuah motor yang

mengubah arus listrik menjadi energi gerak maupun mekanik daripada rotor

yang ada di dalamnya. Motor listrik AC tidak terpengaruh kutub positif maupun

negatif, dan bersumber tenaga listrik.

10. Aplikasi dari relay adalahuntuk hal-hal di bawah ini, yaitu :

 Untuk mengendalikan rangkaian tegangan tinggi melalui sinyal tegangan

rendah.

 Untuk mengendalikan rangkaian dengan arus yang tinggi melalui sinyal

arus kecil.

 Untuk mendeteksi dan mengisolasi kegagalan pada jalur transmisi dan

distribusi dengan membuka atau menutup circuit breaker.

 Untuk mengisolasi rangkaian pengendali dari rangkaian yang dikendalikan

jika potensial yang digunakan berbeda. Misalnya untuk mengendalikan

rangkaian daya tegangan tinggi melalui switch tegangan rendah.

 Untuk merepresentasikan fungsi-fungsi logika. Misalnya fungsi AND

didapat dengan menserikan dua kontak NO dan sebagainya.

 Relay juga dapat digabungkan fungsinya dengan sebuah timer untuk

mendapatkan fungsi penunda waktu
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EVALUASI

1. Transduser  yang  hanya  memerlukan  satu  sumber energydisebut ….

a. External Power transduserd. b.Internal generating transduser

c. Self generating transdusere. d. Self generating transduser

c. e.Self external tranduser

2. Sensor yang diperlukan  untuk  mengamati  posisi,  kecepatan,  dan akselerasi

berbagai  sambungan  mekanik  pada  robot,  dan  merupakan bagian dari

mekanisme servo disebut ….

a. a. Sensor Interval d. b. Sensor Thermal

b. c. Sensor Internal e. d. Sensor Linieritas

c. e. Sensor Eksternal

3. Piezo electric, termocouple, photovoltatic, thermistor merupakan tranduser jenis ….

a. Self generating transduser d. b. External generating transduser

b. c. Self generating transduser e. d. External Power transduser

c. e.Self external tranduser

4.Sensor  yang  digunakan  untuk  mendeteksi  gejala perubahan

panas/temperature/suhu  pada  suatu  dimensi  benda  atau  dimensi ruang

tertentu ….

a. a. Sensor mekanis d. b. Sensor Thermal

b. c. Sensor internal e. d. Sensor Cahaya

c. e. Sensor Eksternal

5. Alat  untuk  mendeteksi  /  mengukur  suatu  besaran  fisis  berupa variasi

mekanis,  magnetis,  panas,  sinar  dan  kimia  dengan  diubah  menjadi tegangan

dan arus listrik disebut…..

a. a. Sensor d. b. Adapter

b. c. Tranduser e. d. Encloser

c. e. Router

6. Perangkat  keras  untuk  mengubah informasi  suatu  bentuk  energi ke  informasi

bentuk  energi  yang  lain  secara proporsional….

a. a. Sensor d. b. Adapter

b. c. Tranduser e. d. Encloser
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c. e. Router

7. Sensor harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan  sinyal  keluaran  yang

berubah  secara kontinyu  sebagai tanggapan   (response)     terhadap  masukan

yang  berubah secara  kontinyu

a. a. Responsif d. b. Sensitifitas

b. c. Tanggapan Waktu e. d. Linearitas

c. e. Kontinuitas

8. Kepekaan  sensor  terhadap kuantitas yang diukur ….

a. a. Responsif d. b. Sensitifitas

b. c. Tanggapan Waktu e. d. Linearitas

c. e. Kontinuitas

9.Sensor  yang  dapat  mengubah  langsung  dari energi yang mempunyai besaran

bukan listrik menjadi energi besaran listrik disebut ….

a. a. Sensor mekanis d. b. Sensor Thermal

b. c. Sensor pasif e. d. Sensor Cahaya

c. e. Sensor aktif

10. Sensor thermocouple,  foto cell atau yang sering ada di pasaran LDR “Light

Dependent Resistor”,  foto diode, piezo  electric,  foto  transistor,  elemen  solar

cell  ,  tacho  generator merupakan jenis sensor ….

a. a. Sensor mekanis d. b. Sensor Thermal

b. c. Sensor pasif e. d. Sensor aktif

c. e. Sensor Cahaya

11. Sensor yang dapat  mengubah  intensitas  cahaya  menjadi  perubahan

tegangan  pada outputnya disebut ….

a. a. PTC d. b. LDR

b. c. Solar Cell e. d. Photodioda

c. e. NTC

12. Apabila “solar cell” menerima pancaran cahaya maka pada kedua terminal

outputnya akan keluar tegangan DC sebesar ….

a. 0,1 volt hingga 0,6 volt d. 0,2 volt hingga 0,3 volt

b. 0,2 volt hingga 0,5 volt e. 0,1 volt hingga 0,5 volt

c. 0,3 volt hingga 0,9 volt
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13. Simbol di bawah merupakan simbol

a. Limit Switch b. PTC

c. NTC d. Solar Cell

e. LDR

14. Resistansi Sensor LDR (Light Dependent Resistor) akan berubah seiring dengan

perubahan

a. Intensitas cahaya  yang  mengenainya  atau  yang  ada disekitarnya

b. Intensitas  hambatan  yang  mengenainya  atau  yang  ada disekitarnya

c. Intensitas  suhu  yang  mengenainya  atau  yang  ada disekitarnya

d. Intensitas  panas  yang  mengenainya  atau  yang  ada disekitarnya

e. Intensitas  temperatur  yang  mengenainya  atau  yang  ada disekitarnya

15. Sensor yang  mempunyai  empat  elemen  utama  yaitu  Koil,  Osilator,

Rangkaian  Trigger,  dan  sebuah  output adalah ….

a. Proximity  Inductive b. Proximity  Resistive

c. Proximity  Capacitive d. Proximity  Responsive

e. Proximity  Sensitive

16. Sensor yang akan  mengalami perubahan  konduktansi jika terkena intensitas

cahaya  yang  diterima  ….

a. PTC b. LDR

c. Solar Cell d. Photodioda

e. NTC

17. Sensor yang sering digunakan pada robot line follower  ….

a. PTC b. LDR

c. Photodioda d. LVDT

e. NTC

18. Jenis  transistor yang merupakan jenis sensor yang  bias  basisnya  berupa

cahaya infra  merah adalah …..

a. PhotoVoltaic b. Photocell
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c. Photodioda d. NTC

e. Phototransistor

19. Besarnya arus yang mengalir  di antara kolektor dan emitor sebanding dengan …

a. Intensitas hambatan yang diterima photo transistor

b. Intensitas cahaya yang diterima photo transistor

c. Intensitas suhu yang diterima photo transistor

d. Intensitas panas yang diterima photo transistor

e. Intensitas induktansi yang diterima photo transistor

20. Alat yang prinsip kerjanya  adalah  jika tekanan  pada  benda  berubah,  maka

foil  atau  kawat  akan  terdeformasi,  dan tahanan  listrik alat  ini  akan  berubah

….

a. Strain  Gauge b. Strain Gold

c. Strain Gain d. Strain System

e. Strain Cell

21.

Gambar di atas merupakan sensor …

a. Strain  Gauge b. Gauge Resistif

c. Strain Gain d. Gauge Resistor

e. Strain Resistant

22. Sensor yang berfungsi untuk membaca pergerakan garis lurus, secara linear

adalah …

a. PTC b. LDR

c. Photodioda d. LVDT

e. NTC

23. Pada mesin ATM merupakan aplikasi dari sensor jenis ….

a. LVDT b. LDR

c. Photodioda d. PTC

e. NTC
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24. Alat  elektromekanik  yang mengandung  elemen  tahanan    yang    dihubungkan

oleh    sebuah    kontak disebut….

a. PTC b. LDR

c. Potensiometer d. Photodioda

e. NTC

25. Berikut ini yang merupakan simbol Potensiometer adalah …

a. b.

c. d.

e.

26. Suatu  tombol  atau  katup  atau indicator mekanik  yang  diletakkan  pada  suatu

tempat  yang  digerakkan  ketika suatu  bagian  mekanik  berada  di  ujung  sesuai

dengan  pergerakan  yang diinginkan adalah ….

a. Limit Switch b. PTC

c. NTC d. Solar Cell

e. LDR

27.

Simbol di atas adalah simbol ….

a. PTC b. Limit Switch



216

c. NTC d. Solar Cell

e. LDR

28. Sensor  elektronika  yang  bekerja  berdasarkan perubahan muatan energi listrik

yang  dapat  disimpan  oleh  sensor  akibat  perubahan  jarak  lempeng,

perubahan luas  penampang  dan perubahan  volume  dielektrikum  disebut …..

a. Sensor  kapasitif b. Sensor postif

c. Sensor resistif e. Sensor reaktif

e. Sensor induktif

29. Sensor yang mampu mendeteksi  semua  obyek  yang  ada  dalam  jarak

sensingnya baik metal maupun non-metal….

a. Proximity  Inductive b. Proximity  Resistive

c. Proximity  Capacitive d. Proximity  Responsive

e. Proximity  Sensitive

30. Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  suatu obyek maka menggunakan sensor

….

a. Sensor  proxamity b. Sensor  proxinitivy

c. Sensor  proexaminty d. Sensor  proximity

f. Sensor  Sensitivity

Soal Uraian :
1. Apa yang dimaksud dengan Tanggapan  waktu  pada  sensor?

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sensor ekternal dan sebutkan alasan

pemilihannya!

3. Apa yang dimaksud dengan External power transduser ?

4. Klasifikasikan Sensor yang dipakai dalam lingkungan otomasi !

5. Jelaskan Secara umum berdasarkan fungsi dan penggunaannya sensor fisika!

6. Sebutkan macam macam sensor suhu!

7. Jelaskan perbedaaan PTC dan NTC!

8. Jelaskan Kelebihan dari RTD (PT100)!

9. Jelaskan fungsi sensor cahaya!

10. Jelaskan macam macam sensor cahaya!
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GLOSARIUM

Thermo : energi panas

Couple: pertemuan dari dua buah benda

Converter : konversi antar format

Cryogenic :suatu baja karbon didinginkan pada temperatur yang sangat rendah

Hollow Annulus High Pressure :penutup kotak sporaAnulusberlubangTekanan Tinggi.

Illuminance : jumlah dari luminous flux(lumen) yang jatuh pada sebuah area tertentu

Light Intensity: Intensitas cahaya

Shaft : Poros

Sensing :Penginderaan

Magnetic Field :magnet untuk mendeteksi medan magnet di sekitar
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PENUTUP

Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang menjadi bahasan

dalam modul ini, tentunya banyak kekurangan dan kelemahan kerena terbatasnya

pengetahuan kurangnya rujukan atau referensi yang kami peroleh hubungannya

dengan modul ini Penulis banyak berharap kepada para pembaca yang budiman

memberikan kritik saran yang membangun kepada kami demi sempurnanya modul ini.

Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi penulis para pembaca khusus pada penulis.

Aamiin
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KATA SAMBUTAN

Peran guru professional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai
kunci keberhasilan belajar siswa. Guru professional adalah guru yang kompeten
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan
pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen
yang menjadi focus 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 Pengembngan 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
DirekturJenderal
Guru danTenagaKependidikan

Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP 195908011985031002
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan nasional juga berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, dan bertujuan

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab (pasal 3). Dari uraian tersebut maka pendidikan dapat

dikatakan sebagai usaha untuk mengembangkan potensi peserta didik (siswa)

agar menjadi manusia yang dicita-citakan, yang dilakukan secara sadar dan

terencana. Karena dalam proses pembelajaran sebagai proses pendidikan itu

terjadi aktivitas mengajar (oleh guru) dan aktivitas belajar (oleh siswa), maka

mengajar dapat dimaknai sebagi upaya pengembangan potensi peserta

didikdalam mencapai prestasi. Salah satu komponen dalam proses tersebut

adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mendorong dan mengaktualisasikan

potensi prestasi peserta didik.

Seorang pendidik harus mampu membangun suasana belajar yang kondusif

dalam kelas dan di luar kelas. Salah satu cara untuk menciptakan motivasi dalam

diri peserta didikadalah dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler di

sekolah.Walaupun kegiatan ekstrakurikuler tidak secara langsung dapat dilihat,

tetapi secara tidak langsung ini mempengaruhi motivasi dan keaktifan peserta

didikdalam proses pembelajaran dalam kelas, dengan peserta didikmengikuti

kegiatan ekstrakurikuler berarti sudah melatih peserta didik untuk berani dan

mau menunjukkan bakat dan keinginan yang tersimpan dalam dirinya.

B. Tujuan

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat:

1. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta

didik mencapai prestasi secara optimal.
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2. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan

potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.

C. Peta kompetensi

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

2JP

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

Dalam mempelajari materi pelatihan ini, ada dua materi pokok yang harus

dilaksanakan yaitu:

1. Pembelajaran Untuk Mendorong Peserta Didik Mencapai Prestasi.

POSISI MODUL
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a. Identifikasi Program Ekstrakurikuler.

b. Rancangan Program Ekstrakurikuler.

2. Pembelajaran Untuk Mengaktualisasikan Potensi Peserta Didik.

a. Pelaksanaan Program Ekstrakurikuler.

b. Evaluasi Program Ekstrakurikuler.

E. Saran Cara Penggunaan Modul

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini

maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Bacalah dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masing-

masing materi pokok. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta diklat dapat

bertanya pada instruktur/fasilitator pengampu materi.

2. Kerjakan tugas dan latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap

materi yang dibahas.

3. 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 materi yang diharapkan, lakukan pengulangan

pada materi pokok sebelumnya atau bertanya kepada instruktur yang

mengampu materi.
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1. PEMBELAJARAN
UNTUK MENDORONG PESERTA DIDIK MENCAPAI
PRESTASI

A. Tujuan
Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapatmenyediakan berbagai

kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara

optimal.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Berbagai kegiatan pembelajaran melalui program ektrakurikuler diidentifikasi

untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.

2. Berbagai kegiatan pembelajaran melalui program ektrakurikuler dirancang

untuk mendorong peserta didik mencapai peestasi secara optimal.

C. Uraian materi
1. Pembelajaran Untuk Mendorong Peserta Didik Mencapai Prestasi.
Materi pokok kegiatan pembelajaran 1 tentang Pembelajaran untuk mendorong

peserta didik mencapaiprestasi terdiri dari 2 Submateri yaitu materi Identifikasi

Program Ekstrakurikuler dan Rancangan Program Ekstrakurikuler.

Setelah mempelajari materi pokok ini peserta dapat menyediakan berbagai

kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara

optimal.

a. Identifikasi Program Ekstrakurikuler.
Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta

didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah

bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk

mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama,

dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian

tujuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan Permendikbud no 62

tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Dikdas dan dikmen ada dua

jenis yaitu kegiatan ekstrakurikuler pilihan dan wajib.
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b. Identifikasi kebutuhan, minat dan potensi peserta didik

Keberadaan kegiatan ekstrakurikuler diperlukan siswa sebagai media untuk

mengembangkan potensi diri, sehingga dapat mengarahkan ke pencapaian

prestasi. Potensi peserta didik memang beragam dan sangat memungkinkan

kecerdasan tersebut dapat diasah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dengan

demikian pemahaman dan pengelolaan ektrakurikuler yang baik akan

membentuk siswa yang kreatif, inovatif, dan beradab.Fungsi kegiatan

ekstrakurikuler yang dijelaskan oleh Mumuh Sumarna (dalam

https://afidburhanuddin.wordpress.com) yaitu: Kegiatan ekstrakurikuler yang

dimaksudkan untuk lebih mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh dalam

program kurikulum dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan”. Berdasarkan

uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi ekstrakurikuler adalah

sebagai sarana penunjang bagi proses pembelajaran yang dilaksanakan di

sekolah yang berguna untuk mengaplikasikan teori dan praktik yang telah

diperoleh sebagai hasil nyata proses pembelajaran.

Sedangkan lingkup ekstrakurikuler dapat secara perorangan (indivdual) maupun

kelompok (dalam satu kelas klasikal, dalam kelas paralel, kolompok antar

kelas).Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan intra sekolah yang harusnya

dikemas dengan kegiatan yang menarik. Ekstrakurikuler secara umum bertujuan

untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian,

kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka

mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional (Permendikbud no 62 tahun

2014).Apa yang perlu diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan , minat dan

potensi peserta antara lain: (1) layanan bentuk kegiatan

ekstrakurikulerditetapkan; (2) kesiapan sumber daya ; (3) minat dan motivasi

peserta didik terhadap kegiatan ekstrakurikuler; (4) kesiapan alat penggali

potensi peserta didik; (5) prestasi sekolah; (6) data prestasi peserta didik.

Dalam mengidentifikasi potensi peserta didik berkaitan dengan kegiatan

ekstrakurikuler yang didasarkan kebutuhan, bakat, dan minat peserta didik ada 2

faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Salah satu hal yang dominan dalam

besarnya minat tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor internal antara lain: (a)

tertarik (suka atau senang), (b) perhatian merupakan frekuensi dan kuantitas
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kesadaran yang menyertai aktivitas (pemusatan tertentu kepada suatu obyek),

(c) aktivitas merupakan tahap setelah peserta didik tertarik dan memberikan

perhatian pada suatu kegiatan.

Potensi peserta didik adalah kapasitas atau kemampuan dan

karakteristik/sifatindividu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang

memiliki kemungkinan dikembangkan dan atau menunjang pengembangan

potensi lain yang terdapat dalam diri peserta didik.Pada dasarnya setiap peserta

didik mempunyai potensi kognitif, fisik, psikomotor, moral, emosional, sosial,

bahasa, dan religi (Gambar 1. Pengembangan potensi peserta didik).

Gambar 1 Pengembangan Potensi Peserta Didik

Dalam mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik dapat

dilakukan melalui: (a) angket, (b) data raport, (c) observasi, (d) achievement test,

(e) tes kemampuan intelektual, (f) wawancara, (g) tes kepribadian. Dalam

identifikasi tersebut perlu diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya yang

ada di sekolah untuk kegiatan  ekstrakurikuler.

c. Seleksikebutuhan, minat dan potensi peserta didik.

Bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan Permendikbud 62 tahun

2014 antara lain:

1) Krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang

Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar

Bendera (Paskibra), dan lainnya;

POTENSI PESERTA
DIDIK

Kognitif
Religi

Psikomotor

Fisik

MoralEmosionalSosial

Bahasa
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2) Karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan

keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya;

3) Latihan olah-bakat latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat

olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi

informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya;

4) Keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis

alquran, retreat; atau bentuk kegiatan yang lain.

Sekolah selayaknya melakukan penelusuran atau seleksi atas potensi,

keinginan, minat, bakat, motivasi dan kemampuan siswa sebagaimana

dipertimbangkan adanya quota atas peserta untuk setiap jenis kegiatan

ekstrakurikuler yang ditawarkan/akan diselenggarakan. Selanjutnya sekolah

melakukan pengelompokkan siswa dengan jumlah tertentu (sesuai quota) yang

dipandang layak mengikuti satu/beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler yang

akan diselenggarakan.

Sedangkan alternatif Pengembangan Program Kegiatan Ekstrakurikuler dapat

dilakukan sebagai berikut: (1) Top-Down, artinya Sekolah

menyediakan/menyelenggarakan program kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk

paket-paket (jenis-jenis kegiatan) yang diperkirakan dibutuhkan siswa;(2)

Bottom-Up: Sekolah mengakomodasikan keragaman potensi, keinginan, minat,

bakat, motivasi dan kemampuan seorang atau kelompok siswa untuk kemudian

menetapkan/menyelenggarakan program kegiatan ekstrakurikuler;(3) Variasi dari

alternatif-1 dan alternatif-2.

Selanjutnya sekolah menetapkan bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang akan

diselenggarakan di sekolah sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan dari hasil

analisis. Hal tersebut disesuaikan dengan ketetapan-ketetapan, misal mengacu

Permendikbud yang berlaku, hasil analisis kebutuhan, kesiapan dan kemampuan

sumber daya sekolah, dan sebagainya.

d. Rancangan Program Ekstrakurikuler.

Kegiatan ektrakurikuler bersifat sebagai kegiatan penunjang untuk mencapai

program kegiatan kurikuler serta untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih
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luas, maka kegiatan ekstrakurikuler sifatnya lebih luwes dan tidak terlalu

mengikat daripada kurikuler.Keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan

ekstrakurikuler yang diprogramkan lebih bergantung pada bakat, minat, dan

kebutuhan peserta didik itu sendiri. Mengingat banyaknya keinginan peserta didik

terhadap kegiatan ekstrakurikuler maka programnya harus disesuaikan dengan

kemampuan sekolah untuk menyediakan.

e. Perencanaan kegiatanekstrakurikuler

Program kegiatan ekstrakurikuler harus lebih menumbuhkan pengembangan

aspek-aspek lain seperti pengembangan minat, bakat, kepribadian, dan

kemampuan sebagai makhluk sosial, disamping tentu saja, sebagai pembantu

pencapaian tujuan kegiatan kurikuler. Sehingga yang menjadi penanggungjawab

dapat guru kelas, guru bidang studi yang mungkin lebih bersifat team work,

sesuai dengan keahlian para guru tersebut untuk bidang-bidang tertentu. Bahkan

tak jarang sekolah mempekerjakan tenaga dari luar untuk melaksanakan

kegiatan ekstrakurikuler, di mana tenaga luar tersebut memiliki keahlian-keahlian

khusus yang diprogramkan pada kegiatan ekstrakurikuler.

Program kegiatan ekstrakurikuler pada prinsipnya didasarkan pada kebijakan

yang berlaku dan kemampuan sekolah, kemampuan para orang tua/masyarakat

dan kondisi lingkungan sekolah.

Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan diselenggarakan oleh satuan pendidikan bagi

peserta didik sesuai bakat dan minat peserta didik. Pengembangan Kegiatan

Ekstrakurikuler pilihan di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui tahapan: (1)

identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik; (2) analisis sumber daya

yang diperlukan untuk penyelenggaraannya; (3) pemenuhan kebutuhan sumber

daya sesuai pilihan peserta didik atau menyalurkannya ke satuan pendidikan

atau lembaga lainnya; (4) penyusunan program Kegiatan Ekstrakurikuler; (5)

penetapan bentuk kegiatan yang diselenggarakan. Dalam pengembangan

bentuk kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan prinsip partisipasi aktif dan

menyenangkan. Hal ini penting karena didasarkan dari ketertarikan peserta didik

dan sarana rilek.

Satuan pendidikan wajib menyusun program Kegiatan Ekstrakurikuler yang

merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah. Program Kegiatan



10

Ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan

mempertimbangkan penggunaan sumber daya bersama yang tersedia pada

gugus/klaster sekolah. Penggunaannya difasilitasi oleh pemerintah provinsi atau

pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Program Kegiatan Ekstrakurikuler disosialisasikan kepada peserta didik dan

orangtua/wali pada setiap awal tahun pelajaran.

Sistematika Program Kegiatan Ekstrakurikuler sekurang-kurangnya memuat: (1)

rasional dan tujuan umum, (2) deskripsi setiap Kegiatan Ekstrakurikuler, (3)

pengelolaan, (4) pendanaan, (5) evaluasi.

Seperti yang diungkapkan pada penjelasan terdahulu bahwa sekolah melakukan

penelusuran atau seleksi atas potensi, keinginan, minat, bakat, motivasi dan

kemampuan peserta didik. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah

mengelompokkan peserta didik ke dalam layanan kegiatan ekstrakurikuler yang

mana sesuai dengan kebutuhannya.

Melalui penetapan tujuan dan jenis kegiatan serta peserta didik(sebagai sasaran)

yang ditetapkan, perencanaan hendaknya menetapkan rencana strategi

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan struktur organisasi sekolah yang

ada, rencana strategi pelaksanaan hendaknya menjelaskan siapa yang

bertanggung jawab, baik terhadap keseluruhan program kegiatan ekstrakurikuler

ataupun terhadap jenis kegiatan ekstrakurikuler tertentu yang akan dilaksanakan.

Perencanaan strategi ini mencakup pula, perencanaan waktu, tempat,

fasilitas/sumber/bahan, jaringan/tenaga lainnya, dan besarnya alokasi dan

sumber biaya.

Mengingat kegiatan ektrakurikuler yang berada dalam ruang lingkup

sekolah,maka suatu kegiatan ektrakurikuler memerlukan Rencana Program Kerja

yang akan di jadikan acuan para anggotanya untuk menjalankan kegiatan-

kegiatan. Berikut ini contoh sederhana tentang salah satu rencana program kerja

ekstrakurikuler untuk cabang olah raga sepakbola. Contoh rencana ini

merupakan bagian terkecil dari program ekstrakurikuler untuk seluruh kegiatan

yang ditetapkan oleh sekolah.

Contoh rencana program kegiatan ekstrakurikuler sepak bola
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BAB I PENDAHULUAN
A. Pengertian
Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang berada di luar program yang
tertulis di kurikulum dan umumnya pihak sekolah menyediakan waktu satu hari
untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ekstrakurikuler sangat berguna untuk
pengembangan hobi, minat dan bakat peserta didik pada hal tertentu. Di sisi lain,
pelaksanaan kegiatan ini merupakan suatu bentuk perhatian sekolah pada
peserta didik agar melakukan kegiatan yang lebih positif.
Para peserta didik SMA/SMK adalah anak yang sedang dalam masa perailihan
dari pribadi seorang anak menuju pribadi yang lebih dewasa, mereka cenderung
menjauh dari orang tua dan lebih percaya pada teman, mempunyai energi yang
besar sehingga mereka tampak lebih emosional. Kecenderungan lain adalah
mereka berkelompok dengan teman yang memiliki kesukaan yang sama.
Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler pada setiap sekolah di harapkan dapat
menjadi wadah untuk penyaluran energi peserta didik dan jenis kegiatanpun
sangat beragam baik itu seputar olah raga, kesenian, keterampilan ataupun
pengetahuan.

B. Maksud dan Tujuan
Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami dari pengurus Ekstrakurikuler “Sepak
Bola “ bermaksud untuk menetapkan sasaran serta langkah-langkah dalam
mewujudkan kegiatan bidang olah raga Sepak Bola sebagai wadah penyaluran
bakat, hobi dan keterampilan dalam bidang olah raga bela diri karate serta
melatih mentalitas serta kedisiplinan diri.
Tujuan dari rencana program kerja kegiatan ini adalah sebagai acuan
pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang olah raga sepak bola.

BAB II NAMA, TARGET DAN JADWAL KEGIATAN

A. Nama Kegiatan

Nama kegiatan yang telah berjalan adalah  ”Sepak Bola”.

B. Target Kegiatan

Target dari kegiatan ini adalah peserta didik  kelas X s.d. XII atau pelajar lainnya
dan umum.
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C. Jadwal Kegiatan

Kegiatan latihan yang telah berjalan adalah dua kali dalam satu minggu yaitu
pada hari Selasa dan Sabtu jam 15.30 WIB berlokasi di “Stadion Kota”.
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BAB III RENCANA PROGRAM KERJA

A. Rencana Program kerja Jangka Pendek dan Menengah
Setelah berjalan sekian lama ekstrakurikuler sepak bola hingga saat ini masih
tetap berjalan, ini berkat adanya kerja sama antara sekolah, guru, pengurus
sepak bola serta pihak-pihak terkait yang mendukung kegiatan ekstarkurikuler
sepak bola.
1. Adapun rencana kegiatan jangka pendek dan menengah ini meliputi:

a. Memperkenalkan dan mempertunjukkan ekstrakurikuler sepak bola
Kepada seluruh masyarakat sekolah.

b. Mengajak dan merekrut peserta didik untuk ikut serta dalam kegiatan
ekstrakurikuler sepak bola

c. Menunjukkan sebagai ekstrakurikuler sepak bola yang di minati oleh
Peserta didik

d. Sebagai wadah penyalur minat, bakat dan hobi bagi peserta didik
e. Melakukan latihan rutin sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.
f. Selain itu sebagai salah satu cabang olah raga prestasi di harapkan

dapat memunculkan bibit-bibit Atlit baru dalam bidang olah raga sepak
bola.

2. Rencana Program Kerja Jangka Panjang
Dalam program jangka panjang ini di rencanakan akan melanjutkan program-
program yang belum terlaksana pada periode sebelumnya dan yang akan di
laksanakan pada periode saat ini, hal itu di susun dalam bentuk program sebagai
berikut:
Melanjutkan program yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya, di
antaranya :

a Melaksanakan kegiatan latihan gabungan yang di laksanakan per  tiga
bulan (triwulan) atau per 6 bulan (semester) dengan jadwal dan waktu
yang akan di tentukan kemudian.

b Melaksanakan kegiatan sepak bola guna memperkenalkan kegiatan
ektrakurikuler kepada para siswa/siswi baru.

c Melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan yang berguna untuk
memperkokoh tali persaudaraan dan silatuhrahmi antara anggota sepak
bola atau dari anggota kegiatan ekstrakurikuler lain dan juga kegiatan-
kegiatan yang berkenaan dengan pengembangan diri.

d Bekerja sama dengan ranting-ranting sepak bola  lain dalam rangka
studi banding untuk melihat sejauh mana perkembangan para peserta
didik  selama menjalani masa latihan.

e Mengikuti pertandingan-pertandingan, antar pelajaratau yang di
selenggarakan oleh organisasi persepakbolaan daerah atau nasional.
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Adapun anggaran dana yang akan di ajukan untuk pelaksanaan kegiatan-
kegiatan program kerja tersebut terlampir pada halaman berikutnya.
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BAB IV PENUTUP

Demikianlah gambaran rencana program kerja ini kami susun dengan harapan
akan menjadi acuan dalam melaksanakan langkah-langkah kegiatan
ekstrakurikuler sepak bola, sehingga perkembangan kegiatan ini akan lebih jelas
dan terarah dalam pencapaian tujuan. Dengan di sertai bantuan oleh pihak-pihak
yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung semoga rencana
kegiatan ini akan dapat terlaksana dengan baik dan tentu saja hasil akhirnya
akan mencapai tujuan yang telah di tentukan serta dapat memberikan manfaat
bagi kita semua.

A. Program PembinaanKegiatan Ekstrakurikuler

Salah satu wadah pembinaan peserta didik di sekolah adalah kegiatan

ekstrakurikuler. Kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam program ekstrakurikuler

didasari atas tujuan dari pada kurikulum sekolah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler

yang beragam peserta didik dapat mengembangkan bakat, minat dan

kemampuannya.

Melalui program pembinaan dalam kegiatan ekstrakurikuler akan dapat terlihat

keunggulan dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan seperti:

1. Kegiatan Pembinaan Ketaqwaan terhadap Tuhan YME, seperti

melaksanakan peribadahan seperti yang diisyariatkan, memperingati hari-hari

besar dalam agamanya, melaksanakan perbuatan amanah sesuai dengan

norma agamanya, membina toleransi kehidupan antar umat, mengadakan

lomba yang bernuansa agama dan mengadakan kegiatan seni yang

bernuansa agama. Dengan demikian akan terbinanya kualitas keimanan,

kesadaran dan ketaqwaan terehadap Tuhan YME, kerukunan antar umat

dalam usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
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Gambar 2Kegiatan Pondok Romadon

2. Jenis-jenis kegiatan dari Pembinaan Kehidupan bernuansa dan bernegara

seperti melaksanakan upacara bendera tiap hari Senin dan hari-hari besar

nasional lainnya, melaksanakan bakti sosial, melaksanakan lomba karya

tulis, menghayati dan mampu menyanyikan lagu-lagu nasional. Hasil yang

diharapkan dari peserta didik  adalah agar mereka memiliki jiwa patroitisme

yang tinggi dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat

kebangsaan dan memiliki sikap bertanggung jawab terhadap bangsa dan

negara, semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Jenis-jenis kegiatan pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara yaitu

melaksanakan tata tertib sekolah, melaksanakan baris berbaris, mempelajari

dan menghayati sejarah perjungan bangsa dan melaksanakan wisata,

pecinta alam dan kelestarian lingkungan. Hal ini akan mendorong peserta

didik  agar memiliki tekad, sikap dan tindakan yang teratur, terpadu dan

berlanjut dalam menumbuh kembangkan kecintaan kepada tanah air,

kesadaran berbangsa dan bernegara, dan rela berkorban.

4. Kegiatan-kegiatan kepribadian dan budi pekerti luhur seperti membuktikan

dan meningkatkan kesadaran rela berkorban dengan jalan melaksanakan

perbuatan amal untuk meringankan beban dan penderitaan orang lain,
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meningkatkan sifat hormat peserta didik terhadap orang tua, guru, baik di

sekolah  maupun di lingkungan masyarakat. Hasilnya yang diharapkan agar

peserta didik memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, memiliki budi

pekerti luhur sesuai norma dan nilai yang berlaku, memiliki rasa tanggung

jawab kemasyarakatan, dan kesetiakawanan yang tinggi.

5. Kegiatan-kegiatan pembinaan-pembinaan berorganisasi, pendidikan politik

dan kepemimpinan seperti memantapkan dan mengembangkan peran serta

peserta didik  dalam OSIS sesuai dengan kedudukan masing-masing,

membentuk kelompok belajar, melaksanakan latihan kepemimpinan,

mengadakan forum diskusi ilmiah, mengadakan media komunikasi OSIS

(bulletin,madding), mengorganisasikan suatu pementasan dan atau

bazar.Hasil yang diharapkan agar peserta didik mampu berorganisasi,

memimpin dan dipimpin, bekerjasama, menguasai tata cara berdiskusi, dan

memiliki keterampilan mengatur dan mengorganisasikan kegiatan, rajin

berkreasi dalam bidang ilmiah, gemar membaa dan menulis, menghargai

pendapat orang lain, dan tidak memeksakan kehendak, serta menghargai

dan melaksanakan keputusan bersama.

6. Kegiatan-kegaitan pembinaan keterampilan dan kemampuan berwiraswasta

seperti meningkatkan keterampilan dan menciptakan sesuatu yang berguna,

meningkatkan keterampilan dibidang teknik, elektronika, dan sebagainya,

meningkatkan usaha-usaha keterampilan tangan, meningkatkan

penyelenggaraan perpustakaan madrasah, melaksanakan praktek kerja

nyata, kerja lapangan. Hasil yang diharapkan agar peserta didik memiliki

sikap kewiraswastaan, dinamis, kreatif, mandiri dan percaya diri.

7. Kegiatan-kegiatan pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi adalah

meningkatkan kesadaran hidup sehat dilingkungan madrasah, rumah dan

lingkungan (masyarakat), mellaksanakan usaha kesehatan madrasah,

melaksanakan pemeliharaan keindahan, penghijauan dan kebersihan

madrasah, menyelenggarakan kantin sekolah, meningkatkan kesehatan

mental, melaksanakan pencegahan penggunaan narkooba,

menyelenggarakan lomba berbagai macam loahraga, mengembangkan

kreasi seni. Hasil yang diharapkan agar peserta didik  memiliki daya tangkal

dan ketahanan terhadap pengaruh buruk lingkungan serta meningkatkan

daya kreasi yang positif.
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8. Kegiatan-kegiatan pembinaan persepsi, apreasiasi dan kreasi seni adalah

mengembangkan wawasan dan keterampilan peserta didik dibidang seni

suara, tari, seni rupa dan kerajinan, drama, music dan fotografi,

menyelenggarakan sanggar macam-macam seni, meningkatakan daya cita

seni dan mementaskan mamamerkan hasil/karya seni. Hasil yang diharapkan

agar peserta didik dapat mengisi waktu luang dengan berbagai kegatan,

mempunyai wawasan dan keterampilan dibidang seni, mampu memelihara

dan menghargai seni dan budaya nasional.

Dalam pelaksanaan program pembinaan ekstrakurikuler dapat menghasilkan

sebagai berikut :

1. Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan

kemampuan dan kreatifitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan

minat mereka.

2. Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan

kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik

3. Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan

suasana rileks menggembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik untuk

menunjang proses perkembangan

4. Persiapan Karir, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan

kesiapan karir peserta didik.

B. Aktivitas Pembelajaran

Pengkondisian

1. Membaca materi pembelajaran secara individu.

2. Pemahaman Materi Pembelajaran Untuk Mendorong Peserta Didik Mencapai

Prestasi. secara individu/kelompok.

3. Sharing pemahaman di kelompok, untuk menyimpulkan hasil kelompok dan

selanjutnya mempersiapkan bahan untuk dipresentasikan (sharing hasil antar

kelompok).

Focus group discusion (FGD) tentang dan selanjutnya dipresentasikan untuk

mendapatkan masukan-masukan dalam rangka verifikasi.
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C. Latihan/Tugas

Lakukan tugas yang ada dibawah ini sesuai dengan langkah-langkahnya

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

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

menghadapi peserta didik yang memiliki berbagai macam potensi peserta

didik

3. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas!

4. Perbaiki hasil diskusi berdasarkan masukan pada saat presentasi !

5. Kumpulkan hasil perbaikan pada fasilitator!

D. Rangkuman

1. Ekstrakurikuler adalah wadah pembentuk karakter peserta didik dalam

lingkungan sekolahyang bertujuan untuk mengembangkan jiwa

kepemimpinan dan kemampuan sosial melalui berbagai aktivitas, baik yang

terkait langsung maupun tidak langsung dengan materi kurikulum .

2. Dalam mengidentifikasi potensi peserta didik berkaitan dengan kegiatan

ekstrakurikuler yang didasarkan kebutuhan, bakat, dan minat peserta didik

ada 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

3. Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan di satuan pendidikan dapat

dilakukan melalui tahapan: (1) analisis sumber daya yang diperlukan dalam

penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; (2) identifikasi kebutuhan, potensi,

dan minat peserta didik; (3) menetapkan bentuk kegiatan yang

diselenggarakan; (4) mengupayakan sumber daya sesuai pilihan peserta

didik atau menyalurkannya ke satuan pendidikan atau lembaga lainnya; (5)

menyusun Program Kegiatan Ekstrakurikuler.

4. Sistematika Program Kegiatan Ekstrakurikuler sekurang-kurangnya memuat:

(1) rasional dan tujuan umum, (2) deskripsi setiap Kegiatan Ekstrakurikuler,

(3) pengelolaan, (4) pendanaan, (5) evaluasi.

5. Sekolah dapat mengembangkan alternatif program kegiatan ekstrakurikuler,

melalui cara: top down, bottom up, combinasi keduanya



20

6. Seleksi dapat ditempuh melalui suatu test, kuesioner, wawancara/penawaran

tertentu sekaligus dimaksudkan untuk mengetahui kelompok peserta didik

yang karena berbagai hal tidak dapat melanjutkan studi sehingga perlu

mendapat perhatian khusus dalam layanan program kegiatan ekstrakurikuler.

7. Perencanaan program pembinaan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk

rancangan yang menghasilkan dukungan kemampuan akademik, kreativitas,

tanggungjawab sosial, suasana rilek (gembira dan menyenangkan), kesiapan

berkarir.

E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Umpan Balik
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?

2. 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.PEMBELAJARAN
UNTUK MENGAKTUALISASIKAN POTENSI
PESERTA DIDIK

A. Tujuan

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapatmenyediakan berbagai

kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk

kreativitasnya.

B. Indikator pencapaian Kompetensi

1. Berbagai kegiatan pembelajaran melalui  program ektrakurikuler

dilaksanakanuntuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara

optimal

2. Berbagai kegiatan pembelajaran melalui  program ektrakurikulerdievaluasi

untuk mengetahui ketercapaian tujuan

C. Uraian materi

1. Pembelajaran Untuk Mengaktualisasikan Potensi Peserta Didik

Materi pokok kegiatan pembelajaran 2 tentang Pembelajaran Untuk

Mengaktualisasikan Potensi Peserta Didik terdiri dari 2 Submateri yaitu materi

Pelaksanaan Program Ekstrakurikuler dan Evaluasi Program Ekstrakurikuler.

Setelah mempelajari materi pokok ini peserta dapat menyediakan berbagai

kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk

kreativitasnya.
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a. Pelaksanaan Program Ekstrakurikuler

1) Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dapat dilakukan

melalui berbagai jalur. Jalur kegiatan Ekstra kurikuler adalah kegiatan pendidikan

diluar mata pelajaran dan pelayanan konseling yang merupakan wahana

pengembangan pribadi peserta didik melalui berbagai aktifitas sesuai dengan

kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka baik yang terkait langsung maupun

tidak langsung dengan materi kurikulum sebagai bagian tak terpisahkan dari

tujuan dan untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan di seluruh lembaga

pendidikan.

a) Tujuan kegiatan ektrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan: (a) Peserta didik dapat memperdalam dan

memperluas pengetahuan keterampilan mengenai hubungan antara berbagai

mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya

pembinaan manusia seutuhnya;(b) Peserta didik mampu memanfaatkan

pendidikan kepribadian serta mengaitkan pengetahuan yang diperolehnya dalam

program kurikulum dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan; (c)

mengembangkan potensi atau membina peserta didik secara optimal dan

terpadu, serta memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan

ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan; (d) Mengaktualisasi potensi

peserta didik dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat dan minat; (e)

Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia,

demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan

masyarakat mandiri (civil society).

b) Alasan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

Beberapa ahli sepakat kalau ekstra kurikuler penting untuk mendukung

kemajuan peserta didik di bidang akademis, namun kegiatan sampingan yang

positif juga tidak kalah pentingnya untuk menyeimbangkan kehidupannya (Tantri,

http://www.merdeka.com.). Sebab belajar terus-menerus tanpa diselingi kegiatan

lain yang sifatnya merilekskan pikiran juga akan memberikan beban secara

psikologis. Berikut ini beberapa alasan mengapa ekstrakurikuler bermanfaat: (a)

menjadikan pribadi peserta didik yang aktif dan produktif, akibat pemanfaatan
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waktu yang positif; (b) mengajarkan pada kerjasama tim sebagai cerminan

kehidupan bersosial; (c) menyalurkan energi dan kreativitas, sehingga terdorong

untuk mengembangkan potensinya; (d) mengurangi resiko stres, karena di

kegiatan ekstrakurikuler berkesmpatan untuk melepaskan ketegangan selama

jam pelajaran; (e) belajar mengelola waktu, karena kegiatan ekstrakurikuler

pelaksanaannya di luar jam pelajaran maupun dapat di luar kelas.

c) Format kegiatan ekstrakurikuler

Format kegiatan ekstrakurikuler dapat berbentuk sebagai berikut: (a) Individual,

yang diikuti secara perorangan; (b) Kelompok, yang diikuti beberapa peserta

didik; (c) Klasikal yang diikuti peserta didik dalam satu kelas; (d) Gabungan, yang

diikuti peserta didik antar kelas/antar sekolah; (e) Lapangan, diikuti oleh

perorangan maupun kelompok di luar sekolah atau kegiatan lapangan.

d) Keterlibatan seluruh unsur

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler antara

lain :

 Satuan Pendidikan, Kepala sekolah/madrasah, tenaga pendidik, tenaga

kependidikan dan pembina ekstrakurikuler, bersama-sama mewujudkan

keunggulan dalam ragam Kegiatan Ekstrakurikuler sesuai dengan sumber

daya yang dimiliki oleh tiap satuan pendidikan.

 Komite Sekolah, Sebagai mitra sekolah memberikan dukungan, saran, dan

kontrol dalam mewujudkan keunggulan ragam Kegiatan Ekstrakurikuler.

 Orangtua, sebagai mitra sekolah dalam memberikan kepedulian dan

komitmen penuh terhadap keberhasilan Kegiatan Ekstrakurikuler pada

satuan pendidikan(khususnya meyakinkan putranya tentang makna

kebermanfaatan kegiatan ekstrakurikuler di kehidupan).

 Siswa, selaku pihak yang aktif langsung dalam mengembangkan potensi dan

kemampuan bersosialisasi.

Keaktifan dan keterlibatan peserta didik dalam suatu organisasi atau kegiatan

yang diikutinya merupakan gambaran perkembangan sosial peserta didik

tersebut dan paling tidak memiliki: (a) Keikutsertaan atau keterlibatan pada salah

satu organisasi; (b) Adanya peranan peserta didik dalam kegiatan

ekstrakurikuler, meliputi posisi mereka dalam struktur berorganisasi dan
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tanggung jawab serta loyalitas terhadap kegiatan; (c) Adanya tujuan yang jelas

dalam kegiatan ekstrakurikuler, baik tujuan yang bersifat kepentingan pribadi,

sosial maupun akademis; (d) Adanya manfaat yang mereka rasakan dari

kegiatan yang mereka ikuti, baik manfaat yang bersifat pribadi, sosial maupun

akademis; (e) Adanya dukungan dalam keikutsertaan peserta didik pada

kegiatan yang mereka dikuti, baik itu dukungan diri sendiri, guru, maupun teman;

(f) Adanya peluang untuk berprestasi dalam rangka memperlihatkan eksistensi

diri.

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler berbentuk penyelenggaraan pembinaan

khusus di luar program kurikuler yang dibina oleh Pembina/Pelatih yang ditunjuk

oleh Kepala Madrasah dengan pelaksanaan yang terprogram, rutin, dan

terpantau, dibawah koordinasi Pembina ekstrakurikuler.

Peserta didik harus mengikuti program ekstrakurikuler wajib (kecuali bagi yang

terkendala), dan dapat mengikuti suatu program ekstrakurikuler pilihan baik yang

terkait maupun yang tidak terkait dengan suatu mata pelajaran di satuan

pendidikan tempatnya belajar.

Penjadwalan waktu kegiatan ekstrakurikuler sudah harus dirancang pada awal

tahun atau semester dan di bawah bimbingan kepala sekolah atau wakil kepala

sekolah bidang kurikulum dan peserta didik. Jadwal waktu kegiatan

ekstrakurikuler diatur sedemikian rupa sehingga tidak menghambat pelaksanaan

kegiatan kurikuler atau dapat menyebabkan gangguan bagi peserta didik dalam

mengikuti kegiatan kurikuler.

Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran kurikuler yang terencana

setiap hari. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan setiap hari atau waktu

tertentu (blok waktu). Kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, klub olahraga, atau

seni mungkin saja dilakukan setiap hari setelah jam pelajaran usai. Sementara

itu kegiatan lain seperti Klub Pencinta Alam, Panjat Gunung, dan kegiatan lain

yang memerlukan waktu panjang dapat direncanakan sebagai kegiatan dengan

waktu tertentu (blok waktu).

Khusus untuk kepramukaan kegiatan yang dilakukan di luar sekolah atau terkait

dengan berbagai satuan pendidikan lainnya, seperti Jambore Pramuka,

ditentukan oleh pengelola/pembina Kepramukaan dan diatur agar tidak
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bersamaan dengan waktu belajar kurikuler rutin ketentuannya dapat dilihat pada

Permendikbud no 63 tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai

Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan

Menengah.

b. Pelaksanaan Pembinaan Potensi Peserta Didik

Pelaksanaan pembinaan potensi peserta didik ditujukan untuk memfasilitasi

perkembangan peserta didik (siswa) melalui penyelenggaraan program

ekstrakurikuler. Di sekolah umumnya ada beberapa program pembinaan (Aina

Mulyana, http://ainamulyana.blogspot.co.id ) antara lain:(1) Program Pembinaan

Ketaqwaan; (2) Program Kepribadian dan Budi Pekerti;(3) Program

Kepemimpinan; (4) Program Pengembangan Kreativitas, Ketrampilan dan

Kewirausahaan; (5) Program Peningkatan Kualitas Jasmani dan Kesehatan; (6)

Program Pengembangan Seni – Budaya; dan (7) Program Pendidikan

Pendahuluan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan.

1) Pembinaan Ketaqwaan

Pembinaan ketaqwaan merupakan pembinaan untuk meningkatkan derajat

ketakutan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal ini menghindari

perbuatan peserta didik terhadap kekejian dan kemungkaran. Penanaman

ketaqwaan ini melalui kegiatan: (a) Pelaksanaan ibadah sesuai dengan ajaran

agama masing-masing; (b) Peringatan hari-hari besar keagamaan; (c)

Pelaksanakan pengabdian sosial kemanusiaan; (d) Penanaman sikap toleransi

terhadap penganut agama lain; (e) Pelaksanaan kegiatan seni bernafaskan

keagamaan; (f) Lomba yang bernafaskan keagamaan.

2) Kepribadian dan budi pekerti

Kepribadian merupakan cerminan dari kebaikan tingkah laku dan hati seseorang.

Program pendidikan kepribadian dan budi pekerti yang berkaitan dalam

kehidupan sehari-hari di sekolah dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan

sebagai berikut: (a) Penerapan tata tertib sekolah; (b) Penerapan tata karma

dalam kehidupan sekolah; dan (c) Sikap saling menghormati di antara teman

siswa, pada guru, orang tua dan lingkungan masyarakat.
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3) Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang

lain untuk bekerja sama secara sadar sehubungan dengan tugas untuk

mencapai tujuan yang diinginkan. Derajat kepemimpinan seseorang akan banyak

ditentukan oleh sejauh mana penguasaan seorang pemimpin terhadap

kesadaran akan pengenalandirinya, arah tujuan yang ingin dicapai, siapa yang

akan menjadi parner kerjanya,dan bagaimana mencapai tujuan. Secara umum

tugas pokok dan fungsi seorang pemimpinada 4 (empat) macam, yaitu: (a)

Merumuskan atau mendefinisikan misi organisasi; (b) Mengusahakan

tercapainya tujuan; (c) Mepertahakan keutuhan organisasi; dan (d)

menyelesaikan konflik. Pertimbangan dan penerapan oleh para pembina

kesiswaan dalam membina kepemimpinan siswa melalui kegiatan-kegiatan

sebagai berikut: (a) Berperan aktif dalam OSIS; (b) Kelompok belajar, kelompok

ilmiah; (c) Latihan dasar kepemimpinan; (d) Forum diskusi; dan (e) Kegiatam

memimpin sebagai aktivitas sekolah.

4) Pengembangan Kreativitas, Ketrampilan dan Kewirausahaan

Kewirausahaan dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk selalu berupaya

menciptakan nilai tambah, menemuka peluang, mengembangkan keterampilan,

kreativitas, profesional, dan inovatif dalam mengambil putusan yang disertai

keberanian mengambil risiko gagal/rugi dengan memamfaatkan sumberdaya

ekonomi yang tersedia secara optimal.Dalam rangka memberikan bekal kepada

para siswa untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan

Pembina kesiswaan dapat memotivasi dan membina dengan mengacu pada

gejala-gejala atau dimensi dari manusia kewirausahaan dan manusia kreatif

melalui kegiatan sebagai berikut: (a) Keterampilan menciptakan suatu barang

menjadi lebih berguna; (b) Keterampilan dan kreativitas di bidang elektronik;

pertanian, peternakan, perkayuan dan otomotif; (c) Keterampilan Tangan; (d)

Koperasi sekolah dan unit produksi; (e) Praktik kerja nyata; (f) Keterampilan baca

tulis.

5) Peningkatan Kualitas Jasmani dan Kesehatan
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Kesehatan berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk

di dalamnya aspek internal dalam diri manusia masing-masing dan aspek

eksternal berasal dari lingkungan hidup disekitar manusia. Kesehatan dalam

undang-undang tahun 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa

kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan

ekonomis.Peningkatan kualitas jasmani dan kesehatan merupakan hubungan

unsur yang tidak dapat dipisahkan dan begian dari terminologi seperti yang

dijelaskan. Pembinaan Kesiswaan dalam kualitas jasmani dan kesehatan

sebagai gerakan sosial dapat menjadi fasilitator para siswa atau remaja untuk

mengenal, menganalisis, dan menangani masalah-masalah kualitas jasmani dan

kesehatan siswa dalam kerangka pembangunan generasi mendatang yang lebih

sehat dan lebih berkualitaas serta terhindar dari penyalah-gunaan obat-obat

terlarang.Pembinaan kualitas jasmani dan kesehatan siswa dapat dilakukan

dalam berbagai kegiatan seperti: (a) Penanaman kesadaran hidup sehat di

lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat; (b) Usaha kesehatan sekolah; (c)

Kantin sekolah; (d) Kesehatan mental; (e) Usaha pencegahan penyalah gunaan

narkoba; (f) Usaha pencegahan penularan HIV / AIDS; (g) Olahraga; (h) Palang

merah remaja; (i) Patroli keamanan sekolah; (j) Pembiasaan 5 K; (k) Peningkatan

kemampuan psikososial untuk mengatasi berbagai tatantangan hidup.

6) Pengembangan Seni – Budaya

Di beberapa sekolah wadah seni budaya ini mungkin sudah tumbuh dan

berkembang dengan baik, bahkan mungkin telah ada yang menunjukkan

reputasi baik nasional maupun internasional. Namun hanya sedikit sekali, dalam

rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas perlu digiatkan program pembinaan

seni budaya ini secara berkesinambungan sehingga tidak termarginalkan oleh

seni budaya dari luar atau impor.Untuk menjadikan seni budaya sendiri menjadi

tuan rumah di rumah sendiri maka pembinaan seni budaya dapat ditingkatkan

oleh Pembina kesiswaan melalui kegiatan-kegiatan seni budaya seperti: (a) Seni

suara, seni rupa, seni tari, seni drama, seni suara, musik, photografi dan seni

sastra; (b) Penyelenggara sanggar berbagai macam seni; (c) Pementasan,

lomba dan pameran berbagai cabang seni; (d) Pengenalan seni dan budaya

bangsa.
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7) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan

Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh,

terpadu yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa

dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai

idiologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman,

baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kedaulatan

negara kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional

serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.Upaya bela negara adalah perbuatan

yang dilakukan oleh setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban

dalam rangka penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara.

Pengertian pendidikan wawasan kebangsaan dapat ditinjau secara konseptual

dan operasional. Secara konseptual pendidikan wawasan kebangsaan

mencakup: (a) upaya sistematis dan kontinu yang diselenggarakan oleh sekolah

untuk menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik dalam

peranannya pada saat sekarang dan masa yang akan datang; (b) Upaya

pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pemahaman, sikap dan tingkah

laku siswa yang menonjolkan persaudaraan, penghargaan positif, cinta damai,

demokrasi dan keterbukaan yang wajar dalam berinteraksi sosial dengan

sesama warga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan sesama warga

negara; dan (c) Keseluruhan upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik

menjadi warga negara yang baik melalui upaya bimbingan, pengajaran,

pembiasaan, keteladanan dan latihan sehingga dapat menjalankan peranannya

pada saat sekarang dan masa yang akan datang.

Pembina Kesiswaan dalam pelaksaan kegiatan pendidkan pendahuluan bela

negara dan wawasan kebangsaan dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan

sebagai berikut: (a) Upacara bendera; (b) Bhakti sosial/kemasyarakatan; (c)

Pertukaran pelajar; (d) Baris berbaris; (e) Peringatan hari-hari bersejarah

bangsa; (f) Kemah kerja siswa; (g) Pencinta alam; (h) Pelestarian alam; (i) Napak

tilas; (j) Pelestarian lingkungan; (k) Ketaatan pada aturan / tata tertib.
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c. Evaluasi Program Kegiatan Ekstrakurikuler

Evaluasi program kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengumpulkan

data atau informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai peserta didik.

Penilaian dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk menetapkan tingkat keberhasilan

peserta didik pada tahap-tahap tertentu dan untuk jangka waktu tertentu

berkenaan dengan proses dan hasil kegiatan ekstrakurikuler.

Evaluasi/Penilaian program ekstrakurikuler menekankan pada penilaian/tes

tindakan yang dapat mengungkapkan tingkat unjuk perilaku belajar/kerja peserta

didik. Penetapan tingkat keberhasilan untuk program ekstrakurikuler didasarkan

atas standar minimal tingkat penguasaan kemampuan yang disyaratkan dan

bersifat individual.

1) Tujuan Evaluasi Kegiatan Ekstrakurikuler

Evaluasi Kegiatan Ekstrakurikuler dilakukan pada setiap akhir tahun ajaran

dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang

telah ditetapkan dalam perencanaan satuan pendidikan.Satuan pendidikan

hendaknya mengevaluasi setiap indikator yang sudah tercapai maupun yang

belum tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan tersebut

selanjutnya dapat melakukan perbaikan rencana tindak lanjut untuk siklus

kegiatan berikutnya, dalam rangka penyempurnaan program berikutnya.

Evaluasi kinerja program ekstrakurikuler merupakan kegiatan lebih lanjut dari

kegiatanpengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja; oleh karena itu

dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran ukuran dan

indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja program

ekstrakurikuler juga merupakan suatuproses umpan balik atas kinerja masa lalu

yang berguna untuk meningkatkanproduktivitas dimasa datang, sebagai suatu

proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai

kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran.
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Pengukuran kegiatan ekstra ini bertujuan memperoleh nilai capaian kinerja

masing-masing kegitan. Nilai capaian kinerja masing-masing kegiatan akan

dijumlahkan dan diberi bobot untuk memperoleh nilai capaian akhir program

ekstrakurikuler yang akan dievaluasi.

2) Pelaksanaan dan Penilaian Kegiatan Ekstrakurikuler

a) Pelaksanaan Kegiatan Kurikuler

Jadwal waktu kegiatan ekstrakurikuler diatur sedemikian rupa sehingga tidak

menghambat pelaksanaan kegiatan kurikuler atau dapat menyebabkan

gangguan bagi peserta didik dalam mengikuti kegiatan kurikuler.Kegiatan

ekstrakurikuler yang bersifat rutin, spontan dan keteladanan dilaksanakan secara

langsung oleh guru konselor dan tenaga kependidikan

disekolah/madrasah.Kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram dilaksanakan

sesuai dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat dan

pelaksanaan sebagaimana telah direncanakan.

b) Penilaian Kegiatan Ekstrakurikuler

Penilaian perlu diberikan terhadap kinerja peserta didik dalam kegiatan

ekstrakurikuler. Kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan

keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya.

Penilaian dilakukan secara kualitatif dan dilaporkan kepada pimpinan

sekolah/madrasah dan pemangku kepentingan lainnya oleh penanggung jawab

kegiatan.

Kinerja peserta didik dalam Kegiatan Ekstrakurikuler perlu mendapat penilaian

dan dideskripsikan dalam raport. Kriteria keberhasilannya meliputi proses dan

pencapaian kompetensi peserta didik dalam Kegiatan Ekstrakurikuler yang

dipilihnya. Penilaian dilakukan secara kualitatif dan dideskripsikan pada rapor

peserta didik.Peserta didik wajib memperoleh nilai minimal “baik” pada

Pendidikan Kepramukaan pada setiap semesternya. Nilai yang diperoleh pada

Pendidikan Kepramukaan berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik.

Bagi peserta didik yang belum mencapai nilai minimal perlu mendapat bimbingan

terus menerus untuk mencapainya.

Penilaian secara inklusif mempertimbangkan pembentukan kepribadian yang

terintegrasi, jiwa kemandirian atau kewirausahaan, sikap dan etos perilaku

Soal
indikator 4.2
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belajar/kerja dan disiplin peserta didik dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.

Juga, perilaku itu mempertimbangkan kemahiran dalam pemecahan masalah

dan berkomunikasi; mempertimbangan strandard  keadilan dan keragaman

secara individual bagi setiap peserta didik; dan mempertimbangkan tingkat

partisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan.

Peserta didik diwajibkan untuk mendapatkan nilai memuaskan pada kegiatan

ekstrakurikuler wajib pada setiap semester. Nilai yang diperoleh pada kegiatan

ekstrakurikuler wajib Kepramukaan berpengaruh terhadap kenaikan kelas

peserta didik. Nilai di bawah memuaskan dalam dua semester atau satu tahun

memberikan sanksi bahwa peserta didik tersebut harus mengikuti program

khusus yang diselenggarakan bagi mereka.

Persyaratan demikian tidak dikenakan bagi peserta didik yang mengikuti program

ekstrakurikuler pilihan. Meskipun demikian, penilaian tetap diberikan dan

dinyatakan dalam buku rapor. Penilaian didasarkan atas keikutsertaan dan

prestasi peserta didik dalam suatu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. Hanya

nilai memuaskan atau di atasnya yang dicantumkan dalam buku rapor.

Satuan pendidikan dapat dan perlu memberikan penghargaan kepada peserta

didik yang memiliki prestasi sangat memuaskan atau cemerlang dalam satu

kegiatan ekstrakurikuler wajib atau pilihan. Penghargaan tersebut diberikan untuk

pelaksanaan kegiatan dalam satu kurun waktu akademik tertentu; misalnya pada

setiap akhir semester, akhir tahun, atau pada waktu peserta didik telah

menyelesaikan seluruh program pembelajarannya. Penghargaan tersebut

memiliki arti sebagai suatu sikap menghargai prestasi seseorang. Kebiasaan

satuan pendidikan memberikan penghargaan terhadap prestasi baik akan

menjadi bagian dari diri peserta didik setelah mereka menyelesaikan

pendidikannya.

3) Daya Dukung Kegiatan Ekstrakurikuler

Daya dukung pengembangan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di

satuan pendidikan meliputi:

a) Kebijakan Satuan Pendidikan
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Pengembangan dan pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler merupakan

kewenangan dan tanggung jawab penuh dari satuan pendidikan. Oleh karena itu

untuk dapat mengembangkan dan melaksanakan Kegiatan Ekstrakurikuler

diperlukan kebijakan satuan pendidikan yang ditetapkan dalam rapat satuan

pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah baik langsung maupun

tidak langsung

b) Ketersediaan Pembina

Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler harus didukung dengan ketersediaan

pembina. Satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk

memenuhi kebutuhan pembina.

c) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan

Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler memerlukan dukungan berupa

ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Yang termasuk sarana

satuan pendidikan adalah segala kebutuhan fisik, sosial, dan kultural yang

diperlukan untuk mewujudkan proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selain

itu unsur prasarana seperti lahan, gedung/bangunan, prasarana olahraga dan

prasarana kesenian, serta prasarana lainnya.

4) Pelaporan Kegiatan Ekstrakurikuler

Sekolah hendaknya membuat laporan, baik laporan untuk keseluruhan program

kegiatan ekstrakurikuler dan untuk setiap jenis kegiatan ekstrakurikuler ataupun

pertanggungjawaban keuangan yang telah dialokasikan/digunakan untuk

kegiatan yang dimaksudkan.

Untuk laporan kegiatan, hendaknya dibuat format yang sederhana tetapi cukup

komprehensif dan mudah dipahami, misalnya mencakup: kata pengantar, daftar

isi, latar belakang, pengertian dari jenis kegiatan ekstrakurikuler, tujuan, sasaran,

hasil yang diharapkan; penyelenggaraan kegiatan yang meliputi persyaratan

peserta, bentuk dan materi kegiatan, organisasi penyelenggaraan, jadwal dan

mekanisme pelaksanaan, bentuk penghargaan, hasil yang diperoleh, kesulitan

yang dijumpai dan usaha mengatasi kesulitan itu, kesimpulan keseluruhan dan

saran-saran yang diajukan, serta lampiran-lampiran yang diperlukan.



33

2. Aktivitas Pembelajaran

Pengkondisian

a. Membaca materi pembelajaran secara individu.

b. Pemahaman Materi Pembelajaran Untuk Mengaktualisasikan Potensi

Peserta Didik secara individu/kelompok.

c. Sharing pemahaman di kelompok, untuk menyimpulkan hasil kelompok dan

selanjutnya mempersiapkan bahan untuk dipresentasikan (sharing hasil antar

kelompok).

Focus group discusion (FGD) tentang dan selanjutnya dipresentasikan untuk

mendapatkan masukan-masukan dalam rangka verifikasi.

3. Latihan/Tugas

Diskusikan dalam kelompok

a. Bagaimana merencanakan program kegiatan ekstrakurikuler dan strategi

yang digunakan berdasarkan potensi peserta didik ?

b. Rencanakan program evaluasi pelaksanaan program ekstrakurikuler kegiatan

fungsi lapngan

c. Hasilnya serahkan kepada fasilitator.

4. Rangkuman
a. Dalam pelaksanaan program ekstrakurikuler perlu memperhatikan: tujuan

kegiatan ektrakurikuler, Alasan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, Format

kegiatan ekstrakurikuler, Keterlibatan peserta didik.
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b. Beberapa program pembinaan potensi peserta didik antara lain: (1) Program

Pembinaan Ketaqwaan; (2) Program Kepribadian dan Budi Pekerti; (3)

Program Kepemimpinan; (4) Program Pengembangan Kreativitas,

Ketrampilan dan Kewirausahaan; (5) Program Peningkatan Kualitas Jasmani

dan Kesehatan; (6) Program Pengembangan Seni–Budaya; dan (7) Program

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan.

c. Evaluasi program kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk

mengumpulkan data atau informasi mengenai tingkat keberhasilan yang

dicapai peserta didik. Sedangkan penilaian dapat dilakukan sewaktu-waktu

untuk menetapkan tingkat keberhasilan peserta didik pada tahap-tahap

tertentu dan untuk jangka waktu tertentu berkenaan dengan proses dan hasil

kegiatan ekstrakurikuler.

d. Evaluasi kinerja program ekstrakurikuler merupakan kegiatan lebih lanjut dari

kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja; oleh

karena itu dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran

ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja

program ekstrakurikuler juga merupakan suatu proses umpan balik atas

kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa

datang, sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja

menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap

tujuan dan sasaran.

e. laporan kegiatan, hendaknya dibuat format yang sederhana tetapi cukup

komprehensif dan mudah dipahami, misalnya mencakup: kata pengantar,

daftar isi, latar belakang, pengertian dari jenis kegiatan ekstrakurikuler,

tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan; penyelenggaraan kegiatan yang

meliputi persyaratan peserta, bentuk dan materi kegiatan, organisasi

penyelenggaraan, jadwal dan mekanisme pelaksanaan, bentuk penghargaan,

hasil yang diperoleh, kesulitan yang dijumpai dan usaha mengatasi kesulitan

itu, kesimpulan keseluruhan dan saran-saran yang diajukan, serta lampiran-

lampiran yang diperlukan

5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

a. Umpan Balik
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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

Ekstrakurikuler adalah wadah pembentuk karakter peserta didik dalam

lingkungan sekolahyang bertujuan untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan

dan kemampuan sosial melalui berbagai aktivitas, baik yang terkait langsung

maupun tidak langsung dengan materi kurikulum. Kegiatan ini menjadi salah satu

unsur penting dalam membangun kepribadian peserta didik.

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ikut andil dalam meningkatkan prestasi dalam

belajar. Kegiatan ekstrakurikuler bukan termasuk materi pelajaran yang terpisah

dari materi pelajaran lainnya, penyampaian materi pelajaran dapat dilaksanakan

di sela-sela kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan, mengingat kegiatan tersebut

merupakan bagian penting dari kurikulum sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler

dapat dijadikan wadah untuk peserta didik menampung minat dan bakatnya.

Evaluasi program kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengumpulkan

data atau informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai peserta didik.

Penilaian dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk menetapkan tingkat keberhasilan

peserta didik pada tahap-tahap tertentu dan untuk jangka waktu tertentu

berkenaan dengan proses dan hasil kegiatan ekstrakurikuler.Selanjutnya untuk

mendokumentasikan evauasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler disusun

laporan yang ditujukan kepada pihak terkait khususnya kepada Kepala sekolah

sebagai bahan yang memungkinkan untuk ditindak lanjuti.

B. Tindak Lanjut

Peserta dinyatakan kompeten (dinyatakan tuntas) pada kompetensi guru mata

pelajaran 6Pengembangan Potensi Peserta Didik (sesuai Permendikbud no 16

tahun 2007) dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu menjawab soal-

soal evaluasi/latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau membuka materi

dengan nilai minimal 80. Bila ternyata belum kompeten (belum mencapai nilai

minimal 80) maka diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat
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memperoleh nilai minimal 80, selanjutnya dapat mempelajari modul yang lain

untuk menempuh kompetensi selanjutnya.

C. Evaluasi

1. Tujuan identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik berkaitan

dengan kegiatan ekstrakuriler  adalah ….

A. Memastikan berbagai bakat peserta didik di sekolah

B. Mendata bakat dan minat peserta didik untuk kegiatan kurikuler

C. Menentukan bentuk kegiatan ektrakurikuler

D. Melaporkan ragam potensi peserta didik ke sekolah

2. Bentuk dan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh sekolah

berdasarkan hasil identifikasi digunakan untuk ….

A. Menetapkan kebutuhan sumber daya yang disediakan oleh sekolah

B. Menetapkan jenis kegiatan ekstrakurikuler

C. Memastikan sekolah melaksanakan laporan kegiatan ke pihak pihak

terkat

D. Menanyakan kembali tentang keinginan peserta didik terhadap

minatnya

3. Waktu yang tepat dalam menyusun porgram kegiatan ekstrakurikuler di

sekolah adalah ....

A. Saat sumber daya ekstrakurikuler yang ditetapkan sekolah tersedia

B. Saat berkoordinasi menganalisis kebutuhan peserta didik secara

intensif

C. Saat menganalisispotensi dan minat siswa berkaitan dengan kegiatan

kurikuler

D. Saat merancang kegiatan dan pendanaan untuk mendukung kegiatan

ekstrakurikuler
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4. Tujuan program kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh sekolah

secara terkoordinasi adalah ....

A. Memberi ciri keunggulan bagi satuan pendidikan berkaitan dengan

prestasi yang disandangnya

B. Melibatkan seluruh peserta didik yang ada di sekolah

C. Memberikan kegiatan pada setiap peserta didik untuk melaksanakan

peraturan pemerintah

D. Mengembangkan potensi atau membina peserta didik secara optimal

5. Agar lebih terjamin keterlaksanaan program kegiatan ekstrakurikuler, apa

seharusnya yang dilakukan sekolah saat melakukan perancangan

kegiatan tersebut ....

A. Konsisten melaksanakan program ekstrakurikuler

B. Tterbuka kepada semua pihak dalam berkoordinasi

C. Mengacu pada program ekstrakurikuler yang telah disusun

D. Menyesuiakan dengan ketersediaan dana

6. Kegiatan pembinaan dalam ekstrakurikuler yang disusun secara

terprogram dan melibatkan guru, dapat menghasilkan ....

A. Pengembangan kemampuan dan kreativitas, disiplin, jujur, suasana

rilek, dan kesiapan berkarir.

B. Pengembangan kemampuan dan kreativitas, rasa tanggungjawab

sosial, sabar, suasana rilek, dan kesiapan berkarir.

C. Pengembangan kemampuan dan kreativitas, rasa tanggungjawab

sosial, pengembangan semangat, dan kesiapan berkarir.

D. Pengembangan kemampuan dan kreativitas, rasa tanggungjawab

sosial, suasana rilek, dan kesiapan berkarir.

7. Ketersediaan program kegiatan ekstrakurikuler di sekolah begitu penting

disamping kegiatan kurikuler, bahkan oleh pemerintah diprogramkan

untuk wajib dilakukan berikut ini salah satu yang menjadi alasan .....

A. Meningkatkan kredibiltas sekolah

B. Memberikan kekhasan sekolah tentang nilai keunggulan
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C. Menghindari kenakalan remaja

D. Mengurangi resiko stres, karena penatnya belajar

8. Program kegiatan ekstrakurikuler di sekolah merupakan bagian dari

Rencana Kerja Sekolah, oleh karena itu dalam menyusunnya paling tidak

sistematika penyusunannya memuat ....

A. Pendahuluan dan tujuan umum; deskripsi setiap kegiatan

ekstrakurikuler; pengelolaan; pendanaan; evaluasi

B. Rasional dan tujuan umum; deskripsi setiap kegiatan ekstrakurikuler;

pengelolaan; pendanaan; evaluasi

C. Pendahuluan, latar belakang, dan tujuan umum; deskripsi setiap

kegiatan ekstrakurikuler; pengelolaan; pendanaan; evaluasi

D. Rasional dan tujuan umum; deskripsi setiap kegiatan ekstrakurikuler;

pengelolaan; penanggungjawab, pendanaan; evaluasi.

9. Pengembangan bentuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan dilakukan dengan
mengacu pada prinsip ....
A. Terstruktur dan sistematis

B. Partisipasi aktif dan menyenangkan

C. Sistematis dan terpadu

D. Inovatif, kreatif, menyenangkan, produktif.

10. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program ekstrakurikuler,

selanjutnya sekolah menentukan rencana perbaikan dan tindak lanjut

untuk siklus kegiatan berikutnya, dalam rangka penyempurnaan program

berikut. Yang dilakukan secara periodik ....

A. Setiap akhir tahun ajaran

B. Setiap akhir semester

C. Setiap akhir bulan

D. Setiap akhir satu kegiatan

11 Nilai kegiatan ekstrakurikuler bagian dari laporan yang dituangkan dalam

rapor. Kriteria keberhasilannya meliputi proses dan pencapaian

kompetensi peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih.
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Penilaian dilakukan secara ....

A. Kuantitatif dan dideskripsikan

B. Kuantitatif dan kualitatif

C. Kualitatif dan dideskripsikan

D. Kualitatif, kuantitatif dan dideskripsikan

12 Untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler di tingkat satuan pendidikan diperlukan suatu daya yang

mendukung sehingga terjadi keefektifan program yang tepat dan baik.

Daya dukung pengembangan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

di satuan pendidikan tersebut adalah ....

A. Ketetapan komite sekolah

B. Dorongan dan dukungan orangtua

C. Ketersediaan Pembina

D. Kebijakan Pemerintah Pusat.
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D. Kunci Jawaban

1. Kriteria Penilaian
Kriteria penilaian yang digunakan dalam MateriPengembangan Potensi

Pserta Didik ini adalah :

Satu soal jika betul mendapatkan skor : 1, sehingga total skor : 1 x 12

= 12, maka rumus nilai akhir adalah :

Nilai Akhir = Jumlah jawaban betul x 10

2. Kunci jawaban

Kunci jawaban evaluasi materi modul6 yaitu Pengembangan Potensi

Peserta Didik

NO JAWABAN NO JAWABAN

1. C 7. D
2. A 8. B
3. A 9. B
4. D 10. A
5. B 11. C
6. D 12. C

E. Glosarium
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