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ABSTRAK 

 

Panca, Dwi Agung Sakti. 2016. Pembuatan Dan Pemanfaatan Alat Trainer Instalasi 

Kendali Motor Listrik Berbasis Programmable Logic Controller (PLC) Sebagai Media 

Pembelajaran Mata Kuliah Praktik Dasar Sistem Kontrol Di Teknik Elektro Universitas 

Negeri Semarang. Skripsi, Pendidikan Teknik Elektro, S1. Fakultas Teknik, 

Universitas Negeri Semarang. Drs. Henry Ananta, M.Pd., Drs. Isdiyarto, M.Pd. 

 

 

Kegiatan belajar mengajar mata kuliah praktik Dasar Sistem Kontrol 

Jurusan Teknik Elektro UNNES dihadapkan pada lemahnya mahasiswa dalam 

memahami dan mengembangkan materi yang dipraktikan dengan alat praktik PLC 

Tariner Kit yang dibuktikan dengan hasil belajar. Lemahnya pemahaman dan 

penerimaan mahasiswa ini disebabkan kurangnya alat praktik sebagai media 

pembelajaran. Permasalahan tersebut maka perlunya pembuatan dan pemanfaatan 

menggunakan alat trainer Instalasi Kendali Motor Listrik Berbasis PLC dari 

pengembangan alat praktik PLC Trainer Kit. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah control group pretest 

and postest  yaitu adanya kelompok kontrol atau kelompok pembanding, tetapi 

sudah dilakukan observasi pertama (pretes) yang memungkinkan peneliti dapat 

menguji perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya perlakuan 

(Notoatmodjo, 2005: 164). 

Hasil analisis ditunjukan dengan rata-rata prestasi belajar kelompok 

eksperimen yaitu pada hasil belajar rata-ratanya mencapai 85,9 dan kelompok 

kontrol 77,1 pada posttest dibandingkan dengan hasil pretest sebelum 

menggunakan media hasil belajarnya mencapai 67,1 pada kelompok eksperimen 

dan 66,4 pada kelompok kontrol. Penggunaan media alat trainer Instalasi Kendali 

Motor Listrik Berbasis PLC mengalami perbedaan peningkatan hasil belajar lebih 

besar dibandingkan media pembelajaran menggunakan alat trainer PLC Trainer 

Kit. Kesimpulan dari hasil penelitian membuktikan bahwa alat trainer Instalasi 

Kendali Motor Listrik Berbasis PLC dapat digunakan untuk pembelajaran praktik 

dasar sistem kontrol. 

 

Kata kunci: alat trainer, media pembelajaran, kendali motor berbasis PLC 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah perguruan tinggi yang 

meluluskan sebagian besar calon guru yang dapat mewariskan pengetahuannya 

kepada peserta didiknya di sekolah. Penguasaan materi sangatlah penting untuk 

mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro UNNES sebagai calon guru untuk 

diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kurang maksimal dalam 

kegiatan belajar mengajar juga dipengaruhi oleh media pembelajaran. Sesuai 

bidang studinya sebagai Pendidikan Teknik Elektro diharapkan mampu mengajar 

di SMK jurusan Teknik Elektro dengan membawa bekal materi dari perguruan 

tinggi. Kegiatan belajar mengajar mata kuliah praktik Dasar Sistem Kontrol 

Jurusan Teknik Elektro UNNES dihadapkan pada lemahnya mahasiswa dalam 

memahami dan mengembangkan materi yang dipraktikan dengan alat praktik PLC 

Tariner Kit yang dibuktikan dengan hasil belajar. Lemahnya pemahaman dan 

penerimaan mahasiswa ini disebabkan kurangnya alat praktik sebagai media 

pembelajaran. Dalam pembelajaran praktik salah satu kebutuhan pokok adalah 

media pembelajaran berupa alat dan bahan untuk praktik. Kurangnya alat dan 

bahan saat praktik, salah satu faktor tidak optimalnya pembelajaran praktik dan 

tidak sesuaian apa yang diajarkan SMK bahkan alat di SMK lebih maju/modern. 
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Oleh karena itu mahasiswa harus bisa mengembangkan materi yang didapat untuk 

bisa diaplikasikan di dunia industri atau diajarkan di SMK.  

Mengkaji masalah tersebut, untuk memudahkan mahasiswa menerima 

dan mengembangkan materi perkuliahan dalam 16 pertemuan dan setiap 

pertemuannya 3 sampai 4 jam perminggu maka perlu diusahakan suatu alat bantu 

atau sarana yang dapat digunakan pada kegiatan belajar mengajar. Alat bantu atau 

sarana tersebut adalah media pembelajaran berupa alat trainer. 

Media pembelajaran merupakan sarana untuk memudahkan mahasiswa 

menerima materi pelajaran, sarana itu ialah suatu alat bantu atau sarana yang 

dapat digunakan pada kegiatan belajar mengajar. Menurut pendapat Arsyad 

(2007:15) pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh–pengaruh psikologi 

terhadap mahasiswa. Penggunaan media pembelajaran pada saat pembelajaran 

akan sangat membantu mengefektifkan penyampaian materi pelajaran. Media 

pembelajaran selalu terdiri atas dua unsur penting yaitu, unsur peralatan atau 

perangkat keras (hardware) dan unsur pesan yang dibawakannya 

(message/software). Sedangkan yang dibahas disini adalah media pembelajaran 

yang sesuai untuk pembelajaran praktik yaitu media pembelajaran dengan unsur 

peralatan atau perangkat keras. Dimana media pembelajaran peralatan atau 

perangkat keras juga harus menyajikan pesan/bahan ajar, menyajikan daya tarik 

sebagai pendorong motivasi belajar dan menyajikan keterampilan serta 
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pengalaman bagi peserta didik. Media pembelajaran peralatan atau perangkat 

keras tersebuat adalah berupa alat trainer. 

Pentingnya media pembelajaran untuk seorang pengajar adalah agar 

peserta didik bisa mengikuti pembelajaran sehingga proses perubahan tingkah 

laku melalui pengalaman dapat tercapai. Pengalaman itu melalui pengalaman 

langsung dan pengalaman tidak langsung. Pengalaman langsung ialah pengalaman 

yang diperoleh melalui aktivitas sendiri pada situasi yang sebenarnya, seperti 

contoh agar peserta didik bisa menggunakan komputer maka seorang pendidik 

menyediakan komputer untuk digunakan peserta didik. Sedangkan pengalaman 

tidak langsung yang juga disebut pengalaman tiruan yaitu pengalaman yang 

diperoleh melalui benda atau kejadian yang dimanipulasi agar mendekati keadaan 

yang sebenarnya. Untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan 

pengalaman belajar bagi peserta didik, Edgar Dale (1940) melukiskannya dalam 

sebuah kerucut pengalaman. Dalam kerucut pengalaman dari Edgar Dale tersebut 

pengaruh terbesar media pembelajaran dalam belajar yaitu media pembelajaran 

yang menyajikan pemberian pengalaman langsung. Karena pengalaman langsung 

merupakan pengalaman yang diperoleh peserta didik sebagai hasil dari aktivitas 

sendiri, berhubungan langsung dengan objek dan cenderung hasil dari tujuan itu 

konkrit. Setelah mengetahui latar belakang di atas, media pembelajaran tersebut 

dapat diaplikasikan dalam mata kuliah Praktik Dasar Sistem Kontrol di program 

studi Pendidikan Teknik Elektro UNNES. 

Melihat uraian di atas, maka untuk membuat suatu media pembelajaran 

berupa alat trainer di butuhkan langkah-langkah yang telah dikemukakan oleh 
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para pakar media pembelajaran sehingga diharapkan media yang telah dibuat 

dapat berpengaruh terhadap perubahan prestasi belajar mahasiswa dan tidak 

menyimpang dari kurikulum yang berlaku. Untuk itu dalam penelitian ini 

mengambil judul “Pembuatan Dan Pemanfaatan Alat Trainer Instalasi Kendali 

Motor Listrik Berbasis Programmable Logic Controller (PLC) Sebagai Media 

Pembelajaran Mata kuliah Praktik Dasar Sistem Kontrol di Teknik Elektro 

UNNES”. 

 

1.2. Pembatasan Masalah 

Perencanaan pembuatan dan pemanfaatan media pembelajaran media 

pembelajaran Instalasi Kendali Motor Listrik Berbasis PLC untuk mata kuliah 

Praktik Dasar Sistem Kontrol sanagatlah kompleks, sehingga diperlukan adanya 

suatu batasan dalam penelitian. Adapaun permasalahan yang perlu dibatasi 

adalah: 

1.2.1. Materi yang akan diteliti dalam media pembelajaran ini adalah pokok-

pokok bahasan sistem kendali motor listrik menggunakan PLC dari 

kurikulum jurusan Pendidikan Teknik Elektro UNNES mata kuliah 

Praktik Dasar Sistem Kontrol. 

1.2.2. Pemanfaatan alat trainer Instalasi Kendali Motor Listrik Berbasis PLC, 

yang dibuktikan dari peningtkatan prestasi mahasiswa berupa nilai hasil 

belajar kepada mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro angkatan 2013. 
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1.2.3. PLC yang digunakan ialah produk Omron seri 1E I/O 20, digunakan untuk 

alat trainer di mata kuliah Praktik Dasar Sistem Kontrol di Teknik 

Elektro UNNES. 

1.2.4. Hasil belajar praktik Dasar Sistem Kontrol yang diambil yaitu pada aspek 

kognitif. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka muncul permasalahan 

yaitu, apakah ada perbedaan menggunakan alat trainer Instalasi Kendali Motor 

Listrik Berbasis PLC dengan alat praktik PLC Trainer Kit terhadap pemahaman 

dan penerapan materi praktik Sistem Kendali dengan PLC yang dilihat dari 

prestasi belajar pada aspek kognitif mahasiswa di mata kuliah Praktik Dasar 

Sistem Kontrol di Teknik Elektro UNNES ? 

  

1.4. Tujuan Penelitian 

Mengetahui apakah ada perbedaan antara menggunakan alat trainer 

Instalasi Kendali Motor Listrik Berbasis PLC dengan alat PLC Trainer Kit 

terhadap pemahaman dan penerapan mahasiswa mengenai materi praktik Sistem 

Kendali dengan PLC yang dibuktikan dengan nilai hasil belajar pada aspek 

kognitif mata kuliah Praktik Dasar Sistem Kontrol di Teknik Elektro UNNES. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yamg diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 
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1.5.1. Membantu mahasiswa dalam mengoptimalkan hasil belajar mata kuliah 

Praktik Dasar Sistem Kontrol. 

1.5.2. Membantu mahasiswa dalam mempermudah memahami dan 

mengembangkan dalam Praktik Dasar Sistem Kontrol khususnya 

Instalasi Kendali dan PLC. 

1.5.3. Membantu dosen dalam penyampaian materi Instalasi Kendali dan PLC.  

1.5.4. Penambahan alat trainer PLC pada laboratorium Teknik Elektro UNNES. 

 

1.6. Sistematika Skripsi 

Bagian penelitian ini secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir. Secara sistematis disajikan 

sebagai berikut: 

1.6.1. Bagian awal skripsi ini, terdiri dari: sampul berjudul, lembar berlogo, 

halaman judul dalam, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, 

pernyataan (keaslian karya ilmiah), motto dan persembahan, abstrak, 

kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar 

lampiran. 

1.6.2. Bagian inti skripsi terdiri atas beberapa bagian yaitu pendahuluan, metode 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian, dan penutup. 

Bab I Pendahuluan 

Berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, identifikasi dan 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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Bab II Landasan Teori 

Berisikan mengenai teori-teori yang diharapkan mampu menganalisis 

atau mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian. 

Bab III Metode Penelitian 

Berisikan tentang metode yang digunakan meliputi metode pendekatan 

penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisikan tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum 

penelitian dan pembahasan mengenai hasil belajar pada aspek kognitif praktik 

instalasi kendali dan PLC mata kulia Praktik Dasar Sistem Kontrol. 

Bab V Penutup 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran, peneliti akan menjelaskan inti 

dari permasalahan yang diangkat. 

1.6.3. Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Deskripsi Teori 

2.1.1. Pengertian Belajar 

Pengertian belajar menurut Catharina (2007: 2) ialah proses penting bagi 

perubahan perilaku manusia dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan. Konsep belajar telah banyak didefinisikan oleh para pakar psikologi. 

Gagne dan Berliner (1983) dalam Catharina (2007: 2) menyatakan bahwa belajar 

merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil 

dari pengalaman. Morgan et.al. (1986) dalam Catharina (2007: 2) menyatakan 

bahwa belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil 

praktik atau pengalaman. Slavin (1994) dalam Catharina (2007: 2) menyatakan 

bahwa belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman. 

Gagne (1977) dalam Catharina (2007: 3) menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan disposisi atau kecakapan manusia, yang berlangsung selama periode 

waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

Setelah mengerti dan memahami pengertian belajar dari berbagai pakar 

psikologi maka belajar terbagi dari berbagai unsur seperti yang dijelaskan oleh 

Gagne (1977) dalam Catharina (2007: 3) belajar merupakan sebuah sistem yang 

didalamnya terdapat unsur yang berkaitan sehingga menghasilkan perubahan 

perilaku. Beberapa unsur yang di maksud adalah sebagai berikut: 
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Pembelajar, dapat berupa peserta didik, pembelajar, warga belajar, dan peserta 

pelatihan. Pembelajar memiliki organ pengindraan yang digunakan untuk 

menangkap rangsangan, otak yang digunakan untuk mentransformasikan hasil 

pengindraan ke dalam memori yang kompleks dan syaraf atau otot yang 

digunakan untuk menampilkan kinerja yang menunjukkan apa yang telah 

dipelajari. 

2.1.1.1. Rangsangan (stimulus). Peristiwa yang merangsang pengindraan 

pembelajar disebut situasi stimulus. 

2.1.1.2. Memori. Memori pembelajar berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, keterampila, dan sikap yang dihasilkan dari aktifitas 

belajar sebelumnya. 

2.1.1.3. Respon. Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut 

respon. 

Seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian belajar merupakan 

proses perubahan tingkah laku dalam arti luas, maka belajar praktik lebih 

menekankan perubahan perilaku seseorang (individu) dalam mempraktikan suatu 

pembelajaran melalui hasil latihan atau hasil pengalaman berupa perubahan 

kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Termasuk menguasai suatu keterampilan 

dan mengembangkan sikap terhadap suatu objek. Dari uraian di atas hasil belajar 

praktik mengkutip Darsono (2000: 4) pendapat dari Aron Quin yang menyatakan 

belajar merupakan perubahan perilaku sebagai hasil pengalaman. Dan pendapat 

dari James O. Witaker berpendapat bahwa definisi belajar merupakan suatu proses 

yang menimbulkan atau merubah perilaku melalui latihan dan pengalaman. 



10 
 

 
 

Perubahan fisik (pertumbuhan) dan perubahan karena kematangan (mayoritas) 

tidak termasuk belajar. 

2.1.1.4. Faktor – faktor yang mempengaruhi belajar 

Faktor – faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan menjadi tiga 

macam yaitu: (Muhibbin, 1995: 132)   

2.1.1.4.1. Faktor Internal 

Faktor internal yaitu kondisi jasmani dan rohani individu seseorang, 

yang meliputi dua aspek yaitu: aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah) dan 

aspek psikologis (yang bersifat rohaniah). (Muhibbin, 1995: 132) 

2.1.1.4.1.1. Aspek fisiologis 

Kondisi jasmani yang menandai kebugaran organ-organ tubuh dan 

sendi-sendinya, yang dapat mepengaruhi semangat dan intensitas dan 

individu dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ-organ setiap 

individu, seperti tingkat kesehatan indra pendengar dan indra 

penglihatan, juga sangat mempengaruhi kemampuan individu dalam 

menyerap informasi dan pengetahuan, khususnya yang disajikan di 

kelas sehingga berpengaruh terhadap prestasi yang diperoleh setiap 

individu.  

2.1.1.4.1.2. Aspek Psikologis 

2.1.1.4.1.2.1. Motivasi  

Menurut Glietman dan Raber, yang dikutip Muhibbin (1995: 136). 

Motivasi adalah keadaan internal organisme (baik manusia maupun 

hewan) yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Dalam pengertian 
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ini, motivasi berarti pemasok daya untuk bertingkah laku secara 

terarah. 

Motivasi dibedakan menjadi dua yaitu: motivasi intrinsik dan 

motivasi Ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal yang dapat 

mendorongnya melakukan tindakan belajar. Termasuk motivasi ini 

adalah perasaan menyenangi materi dan kebutuhan terhadap materi 

tersebut, misalnya untuk kehidupan masa depan individu yang 

bersangkutan. Adapun motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang 

datang dari individu luar yang juga mendorongnya untuk melakukan 

kegiatan belajar. 

2.1.1.4.1.2.2. Bakat 

Menurut Chaplin dan Raber, Bakat adalah kemampuan potensial 

yang dimiliki seserorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang 

akan datang (Muhibbin, 1995: 135). Bakat juga diartikan sebagai 

kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa bergantung 

pada upaya pendidikan atau pelatih. Bakan akan dapat mempengaruhi 

tinggi-rendahnya prestasi belajar bidang-bidang studi tertentu. 

2.1.1.4.1.3. Tingkat kecerdasan dan intelegensi 

Tingkat kecerdasan dan intelegensi sangat menentukan 

tingkat keberhasilan atau prestasi setiap individu. Semakin tinggi 

tingkat intelegensi, maka semakin besar peluang untuk meraih 

kesuksesan. Sebaliknya semakin rendah kemampuan intelegensi maka 

semakin kecil peluang untuk memperoleh sukses atau prestasi tinggi.  
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2.1.1.4.1.4. Sikap  

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi efektif berupa 

kecenderungan utnuk mereaksi atau merespon dengan cara relatif 

terhadap objek, orang, binatang, dan sebagainya, baik secara positif 

maupun negatif. 

Sikap siswa yang positif terhadap pengajar dan pembelajaran 

yang disajikan merupakan pertanda awal yang baik bagi proses belajar, 

sehingga berpengaruh terhadap prestasi setiap individu. Sebaliknya 

sikap negative terhadap pengajar dan pembelajaran dapat 

menimbulkan kesulitan belajar dan mempengaruhi prestasi belajar 

yang kurang. 

2.1.1.4.1.5. Minat 

Minat adalah kecerdasan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan terhadap sesuatu. Minat dan perhatian dalam belajar 

mempunyai hubungan sangat erat sekali, seseorang yang menaruh 

minat pada pembelajaran tertentu biasanya cenderung untuk 

memperhatikan pembelajaran tersebut. 

Seseorang tidak mempunyai minat pada pembelajaran yang 

sedang diajarkan biasanya dia malas mempelajarinya, jadi besar kecil 

minat seseorang terhadap proses pembelajaran akan mempengaruhi 

prestasi yang diperoleh. 
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2.1.1.5. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan di sekitar, faktor eksternal 

tersebut meliputi: 

2.1.1.5.1. Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial seperti para pengajar, staff administrasi, 

dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar 

seseorang. Lingkungan masyarakat serta orang tua sangat berpengaruh 

terhadap proses kegiatan belajar. 

2.1.1.5.2. Fasilitas pendukung 

Faktor yang termasuk fasilitas pendukung adalah gedung 

sekolah, rumah tempat tinggal, alat-alat belajar, dan waktu yang 

digunakan untuk belajar. 

2.1.1.6.  Faktor Pendekatan Belajar (approach to learning)   

Factor pendekatan belajar yaitu jenis upaya beajar seseorang yang 

melipui strategi dan metode yang digunaka untuk melakukan kegiatan belajar. 

Inti pokok pembelajaran tersebut adalah siswa mampu menguasai materi 

dengan baik, karena pendekatan ilmiah diyakini sebagai titisan emas perkembangan 

aspek sikap, keterampilan danpengetahuan peserta didik. Sehingga, hasil akhirnya 

adalah keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia (softskills) dengan 

kecakpan dan pengetahuan untuk hidup layak (hardskills). Keseimbangan aspek 

kompetensi tersebut dapat digambarkan pada gambar 2.1. 

 

 



14 
 

 
 

Gambar 2.1. Keseimbangan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan  

Sumber: Abdul Majid (2014: 98) 

Berdasarkan gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan, bahwa langkah 

pembelajaran pada scientific approach mengamati beberapa ranah pencapaian hasil 

belajar yang tertuang pada kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran menyentuh 

tiga aspek yaitu sikap pengetahuan dan keterampilan Keberhasilan proses 

pembelajaran dikelasakan ditentukan oleh hasil belajar sebagai salah satu indikator 

keberhasilan siswa. 

 

2.1.2. Hasil Belajar 

Hasil belajar menggambarkan siswa dalam memperoleh kompetensi 

yang telah diajarkan dari tujuan pembelajaran yang ditentukan. Hal ini sejalan 

dengan Nana Sudjana (2013: 22) menyatakan bahwa “Hasil belajar merupakan 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses 

pembelajaran”. Sehingga, hasil belajar adalah target dimana peserta didik telah 

selesai dalam melaksanakan proses pembelajaran dan dinyatakan dalam kompeten 

dan tidak kompeten. 

Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan atau kemampuan seseorang 

dalam memahami, menganalisa, mengintensis, dan mengevaluasi pembelajaran 

yang dipelajari. Menurut Robert Gagne, hasil belajar siswa dapat dimasukkan 

dalam dua kategori, yaitu: (Darsono, 2000: 102) 
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2.1.2.1. Informasi verbal adalah tingkat pengetahuan yang dimiliki 

seseorang yang dapat diungkapkan melalui bahasa lisan maupun tulis 

kepada orang lain. 

2.1.2.2. Kemahiran intelektual ialah tingkat kemampuan seseorang yang 

berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri. 

2.1.2.2.1. Diskriminasi jamak yaitu kemampuan seseorang dalam 

membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lain. 

2.1.2.2.2. Kosep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang 

lainnya. 

2.1.2.2.3. Kaidah yaitu dua konsep atau lebih jika dihubungkan satu sama 

lain terbentuk suatu ketentuan yang mewakili suatu keteraturan 

2.1.2.2.4. Prinsip yaitu terjadinya kombinasi dari beberapa kaidah, sehingga 

terbentuk suatu kaidah yang bersifat komplek. Kaidah tersebut disebut 

prinsip. Berdasarkan prinsip orang dapat memecahkan masalah. 

2.1.2.2.5. Peraturan kegiatan kognitif yaitu kemampuan yang dapat 

menyalurkan aktifitas kognitifnya sendiri khususnya jika sedang belajar 

dan berfikir. 

2.1.2.2.6. Sikap yaitu sikap tertentu dari seseorang terhadap semua objek. 

2.1.2.2.7. Keterampilan motorik yaitu seseorang yang mampu melakukan 

suatu rangkaian gerak – gerik jasmani dalam urutan – urutan tertentu 

dengan mengadakan koordinasi antar gerak – gerik berbagai anggota 

badan secara terpadu. 
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Aspek terpenting dari taksonomi gagne adalah berfokus pada hasil belajar. 

Selain itu, keterampilan intelektual gagne dikembangkan sebagai berikut: 

keterampilan diatur dalam urutan kompleksitas, menyiratkan satu-satunya cara 

menguasai keterampilan yang lebih tinggi adalah untuk menguasai keterampilan 

yang lebih rendah. Konsep ini merupakan acuan dari Bloom Taxonomy. Menurut 

Bloom (1956: 7) membagi “learning domain” sebagai tujuan dirumuskan kedalam 

tiga klasifikasi atau aspek yaitu: (1) Aspek cognitive; (2) aspek affective; dan (3) 

aspek psychomotor. 

  

2.1.3. Ranah Kognitif 

 

Taksonomi sama istilahnya dengan klasifikasi, sehingga taksonomi 

dikenal sebagai “Tujuan pembelajaran adalah suatu usaha (paradigma perilaku) 

untuk mengklasifikasikan bentuk dalam tingkat pembelajaran”, menurut Atherton 

(2013). Prinsip klasifikasi pokok dalam taksonomi digunakan dalam tujuan 

pendidikan. Dalam bidang pendidikan hubungannya dengan suatu pelajaran, 

domaian kognitif memegang tempat utama, dimana pembelajaran selalu diawali dari 

teoritis (pengetahuan) dan menuju aplikatif (praktik). Hal ini menunjukkan aspek 

kognitif lebih dulu dipelajari mengingat aspek psikomotor dan aspek afektif 

dipelajari setelahnya.  

“Bloom's Taxonomy is a classification of learning objectives within 

education that educators set for students”, ungkapan Omar, et. al. (2011). 

Taksonomi Bloom digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran dalam 

dunia pendidikan. “Ranah kognitif yang terbentuk melibatkan pengetahuan dan 
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perkembangan skill-skill intelektual”, menurut Miftahul Huda (2014: 169). Bloom 

1956 mengidentifikasikan ranah kognitif mencakup ingatan atau pengenalan 

terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang 

memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skill intelektual. Taksonomi 

Kognitif Bloom dibagi menjadi 6 (enam) tahapan, yaitu: (1) pengetahuan 

(knowledge); (2) pemahaman (comprehension); (3) penerapan (application); (4) 

analisis (analysis); (5) sisntesis (synthesis); dan (6) evaluasi (evaluaton).  

Dengan demikian bukan berarti level dasar (sederhana) tidak penting 

untuk diaplikasikan, namun level dasar harus dikuasi terlebih dahulu baru 

menginjak level yang lebih tinggi (kompleks).  

Tabel 2.1. Matriks aspek kognitif penentuan kategori perilaku 

Kategori 

Jenis Perilaku 

Kemampuan Internal Kata Kerja Oprasional 

 

Pengetahuan 

Mengetahui ..... 

Misalnya: istilah, fakta, aturan, 

urutan, metode 

Menyusun/menata, mendefinisikan, 

menyalin, menunjuk (nama benda, 

mendaftar, menghafal, menyebutkan. 

 

Pemahaman 

Menerjemahkan, menafsirkan, 

memperkirakan, menentukan, .... 

Misalnya: metode, prosedur 

Memahami ......... 

Misalnya: konsep, kaidah, prinsip, 

Mengartikan / menginterprestasikan 

Misalnya: tabel, grafik, bagan 

Mengklasifikasikan, mengambarkan, 

mendiskusikan, menjelaskan, 

mengungkapkan, mendefinisikan, 

menunjukkan, mengalokasikan, 

melaporkan, mengakui, menjatuhkan, 

mengkaji ulang, memilih, 

menyatakan, menterjemahkan. 

 

Penerapan 

Memecahkan masalah membuat 

bagan dan grafik. 

Menggunakan ....... 

Misalnya: metode prosedur, 

konsep, kaidah, prinsip. 

Menerapkan, memilih, 

mendemonstrasikan, mendramatisir, 

mengerjakan, membuat ilusi, 

menginterprestasikan, 

mengoprasikan, melatih, mengakui. 
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Analisis 

Mengenali kesalahan. 

Membedakan ....... 

Misalnya: fakta dari interpretasi 

data dari kesimpulan. 

Mengenali, mengira-ngira, 

menghitung, mengkategorikan, 

membandingkan, melawankan, 

mengkritik, membedakan. 

 

Sintesis 

Menghasilkan ....... 

Misalnya: klasifikasi, karangan, 

kerangka teoritis 

Menyusun .......... 

Misalnya: rencana, skema, dll. 

Mengatur (sesuai dengan), 

merangkum, mengumpulkan, 

mengatur komposisi, membangun, 

menciptakan, merancang, 

merumuskan, mengatur.. 

 

Evaluasi 

Menilai bedasarkan norma internal 

Misalnya: hasil karya seni, mutu 

karangan, mutu ceramah. 

Menilai berdasarkan norma 

eksternal ..... 

Misalnya: hasil karya seni, mutu 

karangan, mutu ceramah. 

Mempertimbangkan ...... 

Misalnya: baik-buruknya, pro- 

kontranya, untung-ruginya. 

Menduga-duga, membuat 

argumentasi, mengoreksi, 

melampirkan, memilih, 

membandingkan, mempertahankan, 

mengestimasi, memutuskan, 

mengira-ngira, menganggap, 

memberi nilai (score), memilih, 

mendukung, menilai, mengevaluasi. 

Sumber: Atherton (2013) http://www.learningandteaching.info 

Aspek kognitif yang sering digunakan mengacu pada struktur pengetahuan 

(mengetahui fakta-fakta) hanya sebatas hafalan. Padahal pengetahuan merupakan 

tingkat yang paling dasar dan masih banyak level lain yang lebih tinggi yang harus 

dicapai agar proses pembelajaran dapat menghasilkan siswa yang kompeten 

dibidangnya. Adapun penjelasan secara terperinci akan dijelaskan di bawah ini 

untuk mempermudahkan guru dalam menyusun tujuan pembelajaran. 1) Mengingat 

adalah tindakan menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka 

panjang. Mengingat merupakan tingkatan kognitif yang paling rendah. Untuk 

mengkondisikan agar “mengingat” bisa menjadi bagian belajar bermakna, maka 

dikaitkan dengan aspek pengetahuan yang lebih luas dan bukan sebagai suatu yang 

lepas dan terisolasi. Kategori mengingat mencakup dua proses kognitif yaitu 
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mengenali (recognizing) dan mengingat kembali (recalling). 2) Memahami 

(understand) adalah mengkonstruksi makna atau pengertian  dari materi 

pembelajaran termasuk apa yang diucapkan, ditulis, dan digambar oleh guru dengan 

cara mengkaitkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, atau 

mengintegrasikan pengetahuan yang baru kedalam skema yang telah ada dalam 

pemikiran siswa. Karena penyusunan skema merupakan konsep, maka pengetahuan 

konseptual dasar dari pemahaman. Kategori memahami mencakup tujuh proses 

kognitif yaitu menafsirkan (interpreting), mencontohkan (exemlifying), 

mengklasifikasikan (classifying), merangkum (summarizing), menyimpulkan 

(inferring), membandingkan (comparing), dan menjelaskan (explaining). 3) 

Mengaplikasikan (applying) adalah menerapkan atau menggabungkan suatu 

prosedur kedalam sesuatu guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. 

Aplikasi berkaitan erat dengan prosedural dengan mencakup dua macam proses 

kognitif yaitu mengeksekusi (executing) dan mengimplementasikan (implementing). 

4) Menganalisis (analyzing) adalah memecahkan materi menjadi bagian-bagian 

penyusunnya dan menentukan hubungan-hubungan antar bagian itu dan hubungan 

antar bagian-bagian tersebut dan keseluruhan struktur atau tujuan. Intinya adalah 

bagaimana menentukan saling terkaitannya antara unsur-unsur tersebut dan struktur 

besarnya. Menganalisis mencakup tiga proses kognitif yaitu membedakan 

(differentiating), mengorganisasikan (organizing), dan mengatribusikan 

(attributting). 5) Mengevalusi (evaluate) adalah mengambil keputusan berdasarkan  

riteria dan atau standar. 
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2.1.4. Media Pembelajaran 

Kata “media” berasal dari kata latin, merupakan bentuk jamak dari kata 

“medium”, yang mempunyai arti perantara atau pengantar Susilana (2008: 5). 

Kemudian banyak pakar dan juga organisasi yang memberikan batasan mengenai 

pengertian media. Menurut Schram, (1982) dalam Susilana (2008: 5) teknologi 

pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi 

media adalah perluasan dari guru. Susilana dan Riyana (2008: 1) menjelaskan 

pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai–nilai positif dengan 

memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. 

Media dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk 

memperjelas pesan yang disampaikan guru. Media juga berfungsi untuk 

pembelajaran individual dimana kedudukan media sepenuhnya melayani 

kebutuhan belajar siswa. 

Susilana (2007: 9) mengemukakan Kegunaan media dalam pembelajaran 

adalah: 

2.1.4.1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2.1.4.2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra. 

2.1.4.3. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid 

dengan sumber belajar. 

2.1.4.4. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori dan kinestetisnya. 
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2.1.4.5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

Penggunaan media dalam pembelajaran memang sangat disarankan, 

tetapi dalam penggunaannya tidak semua media baik. Ada hal-hal yang harus 

dipertimbangkan dalam pemilihan media, antara lain tujuan pembelajaran, sasaran 

didik, karakteristik media yang bersangkutan, waktu, biaya, ketersediaan sarana, 

konteks penggunaan, dan mutu teknis. Penggunaan media yang tepat dapat 

menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, penggunaan 

media yang tidak tepat hanya dapat menghambur-hamburkan biaya dan tenaga, 

terlebih bagi ketercapaian tujuan pembelajaran akan jauh dari apa yang 

diharapkan. Sebagai salah satu sarana pembelajaran, sekolah harus dapat 

menyediakan media yang tepat untuk menunjang Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) agar tidak jenuh dalam menerima pembelajaran di kelas. 

Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan penggunaan 

media pembelajaran, termasuk diantaranya teknologi informasi. Pemanfaatan 

teknologi informasi sebagai media pembelajaran dapat melalui pemanfaatan 

penggunaan komputer sebagai media interaktif. Diharapkan dengan pemanfaatan 

media ini dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik 

sedemikan rupa sehingga proses pembelajaran dapat terjadi. 

Ada beberapa kriteria untuk menilai keefektifan sebuah media. Hubbard 

mengusulkan sembilan kriteria untuk menilainya (Ena, 2001: 2). “Kriteria 

pertamanya adalah biaya. Biaya memang harus dinilai dengan hasil yang akan 

dicapai dengan penggunaan media itu. Kriteria lainnya adalah ketersediaan 
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fasilitas pendukung seperti listrik, kecocokan dengan ukuran kelas, keringkasan, 

kemampuan untuk diubah, waktu dan tenaga penyiapan, pengaruh yang 

ditimbulkan, kerumitan dan yang terakhir adalah kegunaan. Semakin banyak 

tujuan pembelajaran yang bisa dibantu dengan sebuah media semakin baiklah 

media itu”. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media 

pembelajaran segala sesuatu yang dijadikan sarana komunikasi untuk 

menyampaikan pesan atau materi pelajaran sehingga membantu mahasiswa dapat 

menangkap dan memahami materi yang diberikan oleh pendidik.   

 

2.1.5. Media Objek ( Model / Maket ) 

Media objek merupakan media tiga dimensi yang menyampaikan 

informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui ciri fisiknya sendiri, 

seperti ukurannya, bentuknya, beratnya, susunannya, warnanya, fungsinya dan 

sebagainya menurut Rudi dan Cepi (2008: 22 ). 

Media objek dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu media objek 

sebenarnya dan media objek pengganti. Media objek sebenarnya dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu media objek alami dan media objek buatan. Media objek alami 

yaitu media objek yang hidup dan sedangkan media objek buatan, media objek 

yang dibuat oleh manusia. Media objek tiruan yaitu media objek yang menyerupai 

dengan aslinya juga bisa disebut replikanya. 

Alat trainer yang peneliti buat ini termasuk dalam golongan media objek 

sebenarnya karena alat dan bahan sesuai dengan sebenarnya. Media objek juga 
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disebut Model (maket), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) diartikan 

barang tiruan yang kecil dengan bentuk (rupa) persis seperti yang ditiru adalah 

bentuk tiruan (gedung, kapal, pesawat gerbang, dan sebagainya) dalam bentuk tiga 

dimensi dan skala kecil, biasanya dibuat dari kayu, kertas, tanah liat, dan lain 

sebagainya. Sudjana dan Rivai (2005) mengatakan bahwa model adalah tiruan tiga 

dimensi dari beberapa benda nyata yang terlalu besar, terlalu jauh, terlalu kecil, 

terlalu mahal, terlalu jarang, atau terlalu ruwet untuk dibawa ke dalam kelas dan 

dipelajari peserta didik dalam wujud aslinya. 

2.1.5.1. Bahan Ajar Model 

Bahan ajar model (maket) dapat dikelompokkan ke dalam enam 

kategori, yaitu: 

2.1.5.1.1. Model Padat (Solid Model) 

Model padat merupakan jenis model yang memperlihatkan bagian 

permukaan luar dari objek (benda). Seperti contoh miniatur binatang dengan lilin 

atau tanah liat, miniatur pesawat, miniatur rumah dan sebagainya. 

2.1.5.1.2. Model Penampang 

Model penampang adalah jenis model yang memperlihatkan bagaimana 

suatu objek itu terlihat, jika bagian permukaanya diangkat untuk mengetahui 

susunan bagian dalamnya. Model ini, sebagaian ada yang menamakannya dengan 

model X-ray atau cross section, yaitu model penampang memotong.   

2.1.5.1.3. Model Susun (Built-up Model) 

Model susun adalah jenis model yang terdiri atas beberapa bagian objek 

(benda) yang lengkap atau sedikitnya suatu bagian pokok dari objek tersebut. 
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Contohnya: anatomi tubuh manusia, geometris, senapan, pompa, dan lain 

sebagainya. 

2.1.5.1.4. Model kerja (working sheet) 

Model kerja adalah jenis model yang berupa tiruan dari suatu objek 

(benda) yang memperlihatkan bagian luar dari objek aslinya (sebenarnya), dan 

mempunyai beberapa bagian dari benda yang sesungguhnya. 

2.1.5.1.5. Mock-ups 

Mock-ups adalah jenis model yang berupa suatu penyederhanaan 

susunan bagian pokok dari suatu proses atau sistem yang lebih ruwet. Contoh: 

mobil asli disederhanakan, komponen radio yang dipilah – pilah setiap bagian, 

dan sebagainya. 

2.1.5.1.6. Diorama 

Diorama adalah jenis model berupa sebuah pemandangan tiga dimensi 

mini untuk menggambarkan pemandangan sebenarnya. Contohnya: peristiwa 

sejarah, ilmu bumi, ilmu produksi prabrik dan perindustrian, adegan cerita dan 

sebagainya. 

Meliahat dari bagian diatas peneliti membuat alat trainner mengadobsi 

bagian dari Model Kerja (working sheet). Karena kesesuaian berupa objek yang 

memperlihatkan bagian luar dari objek aslinya (sebenarnya), dan mempunyai 

beberapa bagian dari benda yang sesungguhnya. 
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2.1.5.2. Tujuan dan Fungsi Model (maket) 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita pahami bahwa 

penggunaan model (benda) sebagai bahan ajar memiliki beberapa tujuan, 

diantaranya sebagai berikut: 

2.1.5.2.1. Menyederhanakan objek yang terlalu sulit, terlalu besar, terlalu 

jarang, terlalu mahal, terlalu jauh, terlalu kecil jika dihadirkan di kelas 

secara langsung dalam bentuk aslinya. 

2.1.5.2.2. Memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik terhadap 

suatu objek, meskipun hanya dalam bentuk tiruannya. 

2.1.5.2.3. Memudahkan penjelasan tentang suatu objek dengan menunjukkan 

tiruan benda aslinya. 

2.1.5.3. Kegunaan Model 

Secara umum, kegunaan model dalam kegiatan pembelajaran dibedakan 

menjadi dua, yaitu kegunaan bagi peserta didik dan kegunaan bagi pendidik. 

2.1.5.3.1. Kegunaan bagi peserta didik 

Bagi peserta didik, dengan adanya model maka peserta didik dapat 

belajar dengan lebih mudah.  Peserta didik dapat mengamati objek secara 

langsung dan penjelasan secara oral yang disampaikan oleh pendidik dapat 

dicerna secara langsung oleh peserta didik dengan membandikan dengan model 

yang diamati atau membuat sendiri. Model tersebut membantu hal yang abstrak 

menjadi kongkret ketika pendidik menjelaskan materi yang dibawakan, maka 

kegiatan pembelajaran itu telah berjalan secara efektif. 
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Sementara itu, menurut jenisnya kegunaan model kerja bagi peserta 

didik adalah: Dapat mendorong keingintahuan peserta didik dan Sapat 

meningkatkan ketertarikan peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran 

2.1.5.3.2. Kegunaan bagi pendidik 

Bagi pendidik, keberadaan model memiliki beberapa kegunaan, antara 

lain: 

2.1.5.3.2.1. Membantu pendidik dalam memberikan penjelasan tentang suatu 

objek yang rumit atau asing bagi peserta didik. 

2.1.5.3.2.2. Membantu pendidik dalam menjelaskan sesuatu yang abstrak 

menjadi kongkret. 

2.1.5.3.2.3. Menyajikan proses pembelajaran yang bermakna dan berkesan 

2.1.5.3.2.4. Manampilkan proses pembelajaran yang menarik dan inovatif 

2.1.5.3.2.5. Menjadi tantangan untuk menguji kompetensi dan kreativitas 

sebagai seorang pendidik 

2.1.5.3.2.6. Menjadi sumber penghasilan baru 

2.1.5.4. Unsur – unsur Model sebagai Bahan Ajar 

Dalam pembuatan model sebagai bahan ajar, maka perlu mengetahui 

struktur dari masing – masing bahan ajar. Pada bahan ajar berbentuk model, 

strukturnya memiliki kemiripan dengan bahan ajar berbentuk foto atau gambar. 

Pedoman Umum Pengembangan Bahan Ajar (Diknas, 2004).  Struktur model 

terdiri atas lima unsur yaitu: 
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2.1.5.4.1. Judul model 

Judul diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan 

besar kecilnya materi. 

2.1.5.4.2. Kompetensi dasar atau materi pokok 

Model pembelajaran harus sesuai dengan materi pokok atau kompetensi 

yang diajarkan sesuai kebutuhan pembelajaran. 

2.1.5.4.3. Informasi pendukung 

Informasi pendukung diterangkan secara jelas, padat, dan menarik. 

Karena tidak mungkin sebuah model memuat informasi tertulis, kecuali 

keterangan – keterangan singkat saja. 

2.1.5.4.4. Tugas  atau langkah kerja (job sheet) 

Tugas diberikan pada akhir penjelasan sebuah model dengan 

memberikan pertanyaan – pertanyaan oral ataupun tugas kerja (job sheet). Selain 

itu, tugas dapat ditulis dalam lembar kertas lain. Dalam model kerja memberikan 

langkah – langkah kerja atau petunjuk penggunaan. 

2.1.5.4.5. Penilaian (evaluasi)  

Penilaian dapat dilakukan terhadap jawaban secara lisan atau tertulis dari 

pertanyaan yang kita berikan. 

 

2.1.6. Sistem Kontrol 

Istilah sistem kendali dalam teknik listrik mempunyai arti suatu 

peralatan atau sekelompok peralatan yang digunakan untuk mengatur fungsi kerja 

suatu mesin dan memetakan tingkah laku mesin tersebut sesuai dengan yang 



28 
 

 
 

dikehendaki. Fungsi kerja mesin tersebut mencakup antara lain menjalankan 

(start), mengatur (regulasi), dan menghentikan suatu proses kerja. Pada 

umumnya, sistem kendali merupakan suatu kumpulan peralatan listrik atau 

elektronik, peralatan mekanik, dan peralatan lain yang menjamin stabilitas dan 

transisi halus serta ketepatan suatu proses kerja. Sistem kendali mempunyai tiga 

unsur yaitu input, proses, dan output. 

Gambar 2.2. Unsur-unsur sistem kendali 

 

Input pada umumnya berupa sinyal dari sebuah transduser, yaitu alat 

yang dapat merubah besaran fisik menjadi besaran listrik, misalnya tombol tekan, 

saklar batas, termostat, dan lain-lain. Transduser memberikan informasi mengenai 

besaran yang diukur, kemudian informasi ini diproses oleh bagian proses. Bagian 

proses dapat berupa rangkaian kendali yang menggunakan peralatan yang 

dirangkai secara listrik, atau juga berupa suatu sistem kendali yang dapat 

diprogram misalnya PLC. Pemrosesan informasi (sinyal input) menghasilkan 

sinyal output yang selanjutnya digunakan untuk mengaktifkan aktuator (peralatan 

output) yang dapat berupa motor listrik, kontaktor, katup selenoid, lampu, dan 

sebagainya. Dengan peralatan output, besaran listrik diubah kembali menjadi 

besaran fisik. Sistem kendali dibedakan menjadi dua, yaitu sistem kendali loop 

terbuka dan sistem kendali loop tertutup. 
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2.1.6.1. Sistem Kendali Loop Terbuka 

Sistem kendali loop terbuka adalah proses pengendalian di mana 

variabel input mempengaruhi output yang dihasilkan. 

 

Gambar 2.3. Diagram blok sistem kendali loop terbuka. 

Gambar 2.3 di atas, dapat dipahami bahwa tidak ada informasi yang 

diberikan oleh peralatan output kepada bagian proses sehingga tidak diketahui 

apakah hasil output sesuai dengan yang dikehendaki. 

2.1.6.2. Sistem Kendali Loop Tertutup 

Sistem kendali loop tertutup adalah suatu proses pengendalian di mana 

variabel yang dikendalikan (output) disensor secara kontinyu, kemudian 

dibandingkan dengan besaran acuan. Variabel yang dikendalikan dapat berupa 

hasil pengukuran temperatur, kelembaban, posisi mekanik, kecepatan putaran, dan 

sebagainya. Hasil pengukuran tersebut diumpan-balikkan ke pembanding 

(komparator) yang dapat berupa peralatan mekanik, listrik, elektronik, atau 

pneumatik. Pembanding membandingkan sinyal sensor yang berasal dari variabel 

yang dikendalikan dengan besaran acuan, dan hasilnya berupa sinyal kesalahan. 

Selanjutnya, sinyal kesalahan diumpankan kepada peralatan kendali dan diproses 

untuk memperbaiki kesalahan sehingga menghasilkan output sesuai dengan yang 

dikehendaki. Dengan kata lain, kesalahan sama dengan nol.  
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Gambar 2.4. Sistem kendali loop tertutup 

 

2.1.7. Komponen Instalasi Kendali 

2.1.7.1. Tombol / Push Button 

Push Button atau Saklar merupakan perangkat untuk menghubungkan 

maupun memutuskan arus beban. Walaupun terdapat beberapa jenis saklar, namun 

pada prinsipnya sama, yaitu untuk memutus dan menghubungkan arus. Saklar ada 

dua saklar, manual dan saklar mekanik. salah satunya adalah Push Button atau 

saklar tekan, yang dapat memberikan sinyal listrik, sehingga mesin bisa hidup. 

Gambar 2.5.  Push Button 

Sumber: https://www.selcoelectric.com 

https://www.selcoelectric.com/
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Gambar 2.5 merupakan gambar Push Button, dalam bahasa 

Indonesianya yaitu tombol artinya alat ini bekerja dengan cara ditekan. Alat ini 

sangat umum, banyak digunakan diberbagai mesin produksi yang terdapat 

diindustri-industri dan lainnya, alat ini juga paling mudah untuk dipelajari atau 

dipahami karena fungsi dan cara kerjanya yang sangat sederhana. 

Pada bagian atasnya terdapat knop yang berfungsi sebagai area penekan 

(warna merah), lalu disamping kiri dan kanan terdapat terminal, kontak normally 

open (NO) dan normally close (NC) berfungsi sebagai terminal wiring untuk 

dihubungkan dengan alat listrik lainnya, lalu mempunyai kapasitas beban sekitar 5 

Ampere. Alat ini befungsi sebagai pemberi sinyal masukan pada rangkaian listrik, 

ketika/ selama bagian knopnya ditekan maka alat ini akan bekerja sehingga 

kontak-kontaknya akan terhubung untuk jenis normally open dan akan terlepas 

untuk jenis normally close, dan sebaliknya ketika knopnya dilepas kembali maka 

kebalikan dari sebelumnya, untuk membuktikannya pada terminalnya bisa 

digunakan alat ukur tester/ ohm meter. pada umumnya pemakaian terminal jenis 

NO digunakan untuk menghidupkan rangkaian dan terminal jenis NC digunakan 

untuk mematikan rangkaian, namun semuanya tergantung dari kebutuhan. 

Gambar 2.6. Rangkaian Push button 

Sumber: https://electric-mechanic.blogspot.com 

https://electric-mechanic.blogspot.com/
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2.1.7.2. Miniature Circuit Breaker (MCB) 

MCB (Miniature Circuit Breaker) adalah alat yang berfungsi untuk 

memutus hubungan listrik yang bekerja secara otomatis apabila ada arus atau 

beban lebih yang melebihi kapasitas nominal dari MCB tersebut, 

misalnya jika terjadi short circuit atau hubungan pendek atau konslet (karena pada 

saat terjadi short, arus listrik akan melonjak naik), maka MCB akan jatuh/ trip 

atau mati dengan sendirinya atau secara otomatis. Sebagai pembatas beban, MCB 

dipasang bersama KWH meter dan disegel oleh PLN biasanya bertuas warna biru. 

Sedang untuk pengaman instalasi listrik di dalam alat ini bertugas menggantikan 

sekring biasanya warna hitam pada tuasnya. Untuk pengoperasiannya sangat 

sederhana yakni menggunakan tuas naik (on) dan turun (off). 

Ukuran MCB sama seperti sekring ada 2 Ampere, 4A, 6A, 10A, 16A, 

20A, 25A, 32A, 40A, 50A dan 63A. MCB terdapat berbagai jenis untuk berbagai 

macam kebutuhan pemutusan arus listrik. Menurut phasa, ada 1 phasa, 2 phasa, 

dan 3 phasa. 

 

Gambar 2.7. MCB 

Sumber: https://www.diytrade.com 

https://www.diytrade.com/
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2.1.7.3. Indicator Lamp 

Pilot lamp atau indicator lamp ini adalah untuk memberikan tanda 

yang menyatakan bahwa aliran listrik telah masuk dalam rangkaian tersebut. 

 

Gambar 2.8. Pilot Lamp 

Sumber: https://blog.wolfautomation.com 

2.1.7.4. Kontaktor Magnetik 

Magnetic Contactor (MC) adalah sebuah komponen yang berfungsi 

sebagai penghubung/ kontak dengan kapasitas yang besar dengan menggunakan 

daya minimal. Dapat dibayangkan MC adalah relay dengan kapasitas yang besar. 

Umumnya MC terdiri dari 3 pole kontak utama dan kontak bantu (aux contact). 

Untuk menghubungkan kontak utama hanya dengan cara memberikan tegangan 

pada koil MC sesuai spesifikasinya. Komponen utama sebuah MC adalah koil dan 

kontak utama. Koil dipergunakan untuk menghasilkan medan magnet yang akan 

menarik kontak utama sehingga terhubung pada masing masing pole. Magnetic 

Contactor atau Kontaktor AC, perangkat pengendalian otomatis, sangat cocok 

untuk menggunakan di sirkuit sampai tegangan maksimal 690V, 50Hz atau 60Hz 

http://www.inverterplus.com/2010/12/pilot-lamp-indicator-lamp.html
http://www.inverterplus.com/2010/12/pilot-lamp-indicator-lamp.html
https://blog.wolfautomation.com/
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dan arus sampai 780A, 6A dalam penggunaannya kontaktor dengan struktur lebih 

simple/ kompak, ukuran kecil dan ringan, secara luas diaplikasikan dalam 

rangkaian pengendalian, terutama mengendalikan motor atau perangkat listrik 

lainnya. Untuk aplikasi yang lebih, MC mempunyai beberapa aksesoris dan yang 

paling banyak dipergunakan adalah kontak bantu. Jika kontak bantu yang telah 

tersedia kurang bisa dilakukan penambahan di samping atau depan. Pneumatic 

Timer juga sering dipakai dalam rangkaian sebuah sistem, misalnya pada Star 

Delta Starter. 

Sebuah kontaktor terdiri dari koil, beberapa kontak Normally Open (NO) 

dan beberapa Normally Close (NC). Pada saat satu kontaktor normal, NO akan 

membuka dan pada saat kontaktor bekerja, NO akan menutup. Sedangkan kontak 

NC sebaliknya yaitu ketika dalam keadaan normal kontak NC akan menutup dan 

dalam keadaan bekerja kontak NC akan membuka. Koil adalah lilitan yang 

apabila diberi tegangan akan terjadi magnetisasi dan menarik kontak-kontaknya 

sehingga terjadi perubahan atau bekerja. Kontaktor yang dioperasikan secara 

elektromagnetis adalah salah satu mekanisme yang paling bermanfaat yang pernah 

dirancang untuk penutupan dan pembukaan rangkaian listrik maka gambar prinsip 

kerja kontaktor magnet dapat dilihat pada gambar 2.9. 
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Gambar 2.9. Simbol-simbol kontaktor magnet 

Sumber: https://listrikpemakaian.wordpress.com 

Kontaktor termasuk jenis saklar motor yang digerakkan oleh magnet 

seperti yang telah dijelaskan di atas. Bila pada jepitan a dan b kumparan magnet 

diberi tegangan, maka magnet akan menarik jangkar sehingga kontak-kontak 

bergerak yang berhubungan dengan jangkar tersebut ikut tertarik. Tegangan yang 

harus dipasangkan dapat tegangan bolak balik (AC) maupun tegangan searah 

(DC), tergantung dari bagaimana magnet tersebut dirancangkan. Untuk beberapa 

keperluan digunakan juga kumparan arus (bukan tegangan), akan tetapi dari segi 

produksi lebih disukai kumparan tegangan karena besarnya tegangan umumnya 

sudah dinormalisasi dan tidak tergantung dari keperluan alat pemakai tertentu. 

Spesifikasi kontaktor magnet yang harus diperhatikan adalah 

kemampuan daya kontaktor ditulis dalam ukuran Watt/ KW, yang disesuaikan 

dengan beban yang dipikul, kemampuan menghantarkan arus dari kontak–

kontaknya, ditulis dalam satuan ampere, kemampuan tegangan dari kumparan 

magnet, apakah untuk tegangan 127 Volt atau 220 Volt, begitupun frekuensinya, 

kemampuan melindungi terhadap tegangan rendah, misalnya ditulis ± 20% dari 

https://listrikpemakaian.wordpress.com/
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tegangan kerja. Dengan demikian dari segi keamanan dan kepraktisan, 

penggunaan kontaktor magnet jauh lebih baik dari pada saklar biasa. 

 

Gambar 2.10. Cara Kerja Kontak 

Sumber: https://www.selcoelectric.com 

Relay dianalogikan sebagai pemutus dan penghubung seperti halnya 

fungsi pada tombol (Push Button) dan saklar (Switch), yang hanya bekerja pada 

arus kecil 1A s/d 5A. Sedangkan kontaktor dapat dianalogikan juga sebagai 

sebagai Breaker untuk sirkuit pemutus dan penghubung tenaga listrik pada beban. 

Karena pada kontaktor, selain terdapat kontak NO dan NC juga terdapat 3 buah 

kontak NO utama yang dapat menghubungkan arus listrik sesuai ukuran yang 

telah ditetapkan pada kontaktor tersebut. Misalnya 10A, 15A, 20A, 30A, 50A dan 

seterusnya. Seperti pada gambar dibawah ini. 

https://www.selcoelectric.com/
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Gambar 2.11. Gambar kontak MC 

Sumber: https://electric-mechanic.blogspot.com 

. 

 

Gambar 2.12. Cara kerja MC 

Sumber: https://listrikpemakaian.wordpress.com 

2.1.7.5. Thermal Overload Relay (TOR) 

Fungsi dari Overload relays adalah untuk proteksi motor listrik dari 

beban lebih. Seperti halnya sekring (fuse) pengaman beban lebih ada yang bekerja 

cepat dan ada yang lambat. Sebab waktu motor start arus dapat mencapai 6 kali 

https://electric-mechanic.blogspot.com/
https://listrikpemakaian.wordpress.com/
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nominal, sehingga apabila digunakan pengaman yang bekerja cepat, maka 

pengamannya akan putus setiap motor dijalankan. 

 

Gambar 2.13. Thermal overload relay 

  Sumber: https://electric-mechanic.blogspot.com 

Overload relay yang berdasarkan pemutus bimetal akan bekerja sesuai 

dengan arus yang mengalir, semakin tinggi kenaikan temperatur yang 

menyebabkan terjadinya pembengkokan, maka akan terjadi pemutusan arus, 

sehingga motor akan berhenti. Jenis pemutus bimetal ada jenis satu phasa dan ada 

jenis tiga phasa, tiap phasa terdiri atas bimetal yang terpisah tetapi saling 

terhubung, berguna untuk memutuskan semua phasa apabila terjadi kelebihan 

beban. Pemutus bimetal satu phasa biasa digunakan untuk pengaman beban lebih 

pada motor berdaya kecil. 

Mekanisme kerja Overload relay: apabila resistance wire dilewati arus 

lebih besar dari nominalnya, maka bimetal trip, bagian bawah akan melengkung 

ke kiri dan membawa slide ke kiri, gesekan ini akan membawa lengan kontak 

pada bagian bawah terdorong ke kiri dan kontak NC (95-96) akan lepas, dan 

membuat kontak NO (97-98) akan terhubung. 

https://electric-mechanic.blogspot.com/
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Gambar 2.14.  Kegagalan 1 phasa akibat arus lebih  

dari arus nominal pada Thermal Overload Relay 

Sumber: https://electric-mechanic.blogspot.com 

Selama bimetal trip itu masih panas, maka dibagian bawah akan tetap 

terbawa ke kiri, sehingga kontak–kontaknya belum dapat dikembalikan ke kondisi 

semula walaupun reset buttonnya ditekan, apabila bimetal sudah dingin barulah 

kontaknya dapat kembali lurus dan kontaknya baru dapat di hubungkan kembali 

dengan menekan reset button. 

 

2.1.8. Programmable Logic Controller  (PLC) 

Menurut Budiyanto dan Wijaya (2006: 1) Programmable Logic 

Controller (PLC) yaitu kendali logika terprogram yang merupakan suatu piranti 

elektronik yang dirancang untuk dapat beroperasi secara digital dengan 

menggunakan memori sebagai media penyimpanan intruksi–intruksi internal 

untuk menjalankan fungsi-fungsi logika, seperti fungsi pecahan, fungsi urutan 

proses, fungsi pewaktu, fungsi aritmatika, dan fungsi yang lain dengan cara 

https://electric-mechanic.blogspot.com/
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pemograman. Sedangkan menurut Agfianto (2004: 1) Programmable Logic 

Controller (PLC) adalah sebuah alat yang digunakan untuk menggantikan 

sederetan relai yang dijumpai pada sistem kontrol proses konvensional. 

2.1.8.1. Penggunaan sistem kotrol konvensional 

Semakin majunya teknologi dan berbagai alasan menyebabkan 

penggunaan teknologi konvensional sedikit di abaikan: 

2.1.8.14.1. Perlu kerja keras saat dilakukan perawatan dan perbaikan. 

2.1.8.14.2. Kesulitan saat dilakukan penggantian atau perubahan. 

2.1.8.14.3. Kesulitan saat dilakukan pelacakan kesalahan. 

2.1.8.14.4. Saat terjadi masalah, waktu tunggu tidak menentu dan biasanya 

lama. 

2.1.8.2. Penggunaan sistem control PLC 

Sedangkan pengguanaan PLC memiliki beberapa kelebihan 

disbandingkan dengan sistem kontrol proses konvensional, antara lain: 

2.1.8.2.1. Fleksibel (keluwesan). 

2.1.8.2.2. Hanya dengan 1 PLC bisa mengoperasikan beberapa mesin (beban). 

2.1.8.2.3. Penggunaan kabel yang dibutuhkan bisa berkurang hingga 80%. 

2.1.8.2.4. PLC mengkonsumsi daya lebih rendah dibandingkan sistem kontrol 

proses konvensional. 

2.1.8.2.5. Deteksi dan koreksi kesalahan lebih mudah. 

2.1.8.2.6. Fungsi diagnostik pada PLC pedekteksian kesalahan yang mudah dan 

cepat. 
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2.1.8.2.7. Perubahan pada urutan operasional, proses atau aplikasi dapat 

dilakukan dengan mudah, hanya dengan melakukan perubahan atau 

penggantian program, baik melalui terminal konsol maupun komputer 

PC. 

2.1.8.2.8. Harga relatif murah. 

2.1.8.2.9. Tidak membutuhkan spare part yang banyak. 

2.1.8.2.10. Lebih murah dibandingkan dengan konvensional, khususnya dengan 

kasus penggunaan instrument I/O yang cukup banyak dan fungsi 

operasional prosesnya cukup komplek. 

2.1.8.2.11. Ketahanan PLC jauh lebih baik dibandingkan dengan relai auto 

mekanik. 

Pengamatan visual operasi PLC saat menjalankan program yang telah 

dibuat dapat dilihat dengan teliti dengan menggunakan CRT, sehingga ini sangat 

memudahkan dalam proses pencarian, pengamatan, atau dalam pembenahan 

program. 

Kecepatan operasi PLC sangat cepat, yaitu untuk mengatifkan fungsi– 

fungsi logika hanya dalam hitungan detik, ini di karenakan menggunakan 

rangkaian elektronik sehingga operasinya sangatlah cepat, berlainan dengan 

menggunakan relai magnetik yang mempunyai kecepatan operasinya lebih lambat. 

Dokumentasi mudah sehingga hasil pemograman PLC dapat dicetak 

dengan mudahnya dalam beberapa menit saja bila dibutuhkan, sehingga dapat 

dengan mudah dalam pencarian arsip gambar kontrol. 
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2.1.8.3. Bagian – bagian PLC 

Inti dari Programmable Logic Controller (PLC) dapat dibagi menjadi 4 

pokok dasar komponen: 

2.1.8.14.1. Central Processing Unit ( CPU ), merupakan otak dari PLC yang 

terdiri dari 3 bagian : 

2.1.8.3.1.1. Mikroprosesor yang difungsikan untuk operasi matematika dan 

operasi logika. 

2.1.8.3.1.2. Memori yang difungsikan untuk melakuakan proses penyimpanan 

dan pengiriman data pada PC. 

2.1.8.3.1.3. Catu daya yang difungsikan untukmengubah sumber masukan 

tegangan AC menjadi tegangan DC 

2.1.8.14.2. Programmer/ Monitor 

2.1.8.14.3. Input/ output Modules 

2.1.8.14.4. Rak dan Chasis 

Komponen PLC terdiri dari: 

2.1.8.4. Diagram ladder 

Pada sebuah PLC, diagram kontrol yang digunakan adalah diagram 

ladder. Diagram ladder adalah sebuah bahasa diagram pengendali otomatis yang 

menggunakan simbol-simbol. Pada awalnya diagram ladder hanya terdiri dari 

komponen dasar seperti kontak A (Normally Open), kontak B (Normally Close), 

kumparan keluaran, timer, pencacah, dan lain-lain. Selain itu ada juga perintah-

perintah aritmatika yang digunakan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

dan pembagian. Digram ladder terdiri atas sebuah garis vertikal di sebelah kiri 
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yang disebut bus bar, dengan garis bercabang ke kanan yang disebut rung. 

Sepanjang garis instruksi, ditempatkan kontak-kontak yang mengendalikan/ 

mengkondisikan instruksi lain di sebelah kanan. Kombinasi logika kontak-kontak 

ini menentukan kapan dan bagaimana instruksi di sebelah kanan dieksekusi.  

2.1.8.5. Kode Mneumonik 

Kode mneumonik memberikan informasi yang sama persis seperti 

halnya diagram ladder. Sesungguhnya, program yang disimpan didalam memori 

PLC dalam bentuk mneumonik, bahkan meskipun program dibuat dalam bentuk 

diagram ladder. Oleh karena itu, memahami kode mneumonik itu sangat penting. 

Berikut ini contoh program mneumonik pada tabel 2.4. 

Table 2.2. Tabel Program Mneumonik 

Alamat Instruksi Operand 

00000 LD 0.00 

00001 AND 0.01 

00002 OR 0.02 

00003 LD NOT 0.03 

00004 OR 0.04 

00005 AND LD 
 

00006 AND NOT 0.05 

00007 OUT 1.00 

00008 END (01) - 
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2.1.8.6. Struktur Daerah Memori 

Program pada dasarnya adalah pemrosesan data dengan berbagai 

instruksi pemrograman. Data disimpan dalam daerah memori PLC. Pemahaman 

daerah data, disamping pemahaman terhadap berbagai jenis instruksi merupakan 

hal yang sangat penting, karena dari segi inilah intisari pemahaman terhadap 

program. 

Berikut adalah symbol – symbol diagram ladder: 

2.1.8.14.1. Load / LD  

Merupakan jenis kontak normally open, yaitu kondisi dimana kontaknya 

akan tertutup (ON) jika di aliri arus listrik. Load atau LD dalam kode mneumonic, 

biasa juga disebut eXamine if on (XIO). Jika ada input (secara fisik) ON, maka 

simbolnya juga akan ON. Kondisi ON ini nilai logikanya adalah 1. Dibawah ini 

simbol Load (LD). 

 

 

Gambar 2.15. Simbol LD 

2.1.8.14.2. Load Not / LD NOT  

LD NOT merupakan jenis kontak NC (Normally Close), kadang juga 

disebut Load Not atau eXamine If Close (XIC). Jika tidak ada input maka 

simbolnya dalam kondisi tertutup (ON), sedang jika ada input maka akan terbuka 

(OFF). 
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Gambar 2.16. Simbol LD NOT 

2.1.8.14.3. AND  

AND ialah penghubung dua atau lebih input dalam bentuk normally open 

secara seri pada garis intruksi yang sama. 

 

 

Gambar 2.17. Simbol AND 

2.1.8.14.4. AND NOT  

AND NOT ialah penghubung dua atau lebih input dalam bentuk normally 

close secara seri pada garis intruksi yang sama. 

 

 

 

Gambar 2.18. Simbol AND NOT 

2.1.8.14.5. OR 

OR ialah penghubung dua atau lebih input dalam bentuk normally open 

secara paralel. Artinya dalam garis instruksi yang berbeda kemudian bergabung 

lagi dalam satu garis instruksi yang sama. 

A B 

B A 
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Gambar 2.19. Simbol OR 

2.1.8.14.6. OR NOT  

OR NOT ialah penghubung dua atau lebih input dalam bentuk normally 

close secara paralel. Artinya dalam garis instruksi yang berbeda kemudian 

bergabung lagi dalam satu garis instruksi yang sama. 

 

Gambar 2.20. Simbol OR NOT 

2.1.8.14.7. OUTPUT / OUT  

 Digunakan untuk mengendalikan status bit operand sesuai dengan 

kondisi eksekusi. Dengan instruksi OUTPUT, bit operand akan ON selama 

kondisi eksekusinya ON dan akan OFF selama kondisi eksekusinya OFF. 

 

Gambar 2.21. Simbol OUTPUT 

2.1.8.14.8. OUTPUT NOT / OUT NOT 

Digunakan untuk mengendalikan status bit operand sesuai dengan 
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kondisi eksekusi. Dengan instruksi OUTPUT NOT, bit operand akan ON selama 

kondisi eksekusinya OFF dan akan OFF selama kondisi eksekusinya ON. 

 

 

Gambar 2.22. Simbol OUTPUT NOT 

2.1.8.14.9. END  

Digunakan untuk menandakan akhir dari suatu program. 

 

 

Gambar 2.23. Simbol END 

2.1.8.7. Instruksi Blok Logika 

Jika rangkaian logika tidak dapat diwujudkan dengan instruksi AND, 

AND NOT, OR, atau OR NOT saja, maka perlu menggunakan instruksi blok 

logika. Perbedaannya adalah bahwa instruksi AND, AND NOT, OR, dan OR 

NOT mengkombinasikan antar kondisi eksekusi dengan suatu bit operand, 

sedangkan instruksi blok logika yang terdiri dari instruksi AND LOAD dan OR 

LOAD mengkombinasikan kondisi eksekusi dengan kondisi eksekusi terakhir 

yang belum digunakan.  

Instruksi blok logika tidak diperlukan dalam program diagram ladder, 

tetapi diperlukan hanya pada program mneumonik. 

2.1.8.14.1. AND Load / AND LD 

Instruksi AND LOAD meng-AND-kan kondisi eksekusi yang dihasilkan 

oleh dua blok logika. 
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Gambar 2.24. Penggambaran Ladder Instruksi AND LD 

Table 2.3. Mneumonik AND LD 

Alamat Instruksi Operand 

00000 LD 00000 

00001 OR 00001 

00002 LD 00002 

00003 OR NOT 00003 

00004 AND LD - 

 

2.1.8.14.2. OR Load / OR LD 

Instruksi OR LOAD meng-OR-kan kondisi eksekusi yang dihasilkan oleh 

dua blok logika. 

 

Gambar 2.25. Penggambaran Ladder Intruksi OR LD 

Tabel 2.4. Mneumonik OR LD 

Alamat Instruksi Operand 

00000 LD 00000 

00001 AND 00002 

00002 LD 00001 

00003 AND NOT 00003 

00004 OR LD - 
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2.1.8.14.3. Garis Pencabangan Instruksi. 

Jika suatu garis instruksi harus bercabang dua atau lebih, adakalanya 

perlu menggunakan bit interlock atau TR untuk menjaga kondisi pada titik 

percabangan. Hal ini disebabkan kembali lagi ke titik percabangan kemudian 

mengerjakan instruksi pada garis instruksi berikutnya (pada percabangan 

tersebut). Jika suatu kondisi disisipkan pada garis percabangan instruksi atau 

disisipkan setelah titik percabangan, maka kondisi eksekusi bisa berubah selama 

proses tersebut, sehingga tidak dimungkinkan program berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan.  

Tabel 2.5. Mneumonik diagram A 

Gambar 2.26. Diagram A Penggambaran 

benar 

Tabel 2.6. Mneumonik diagram B 

Gambar 2.27. Diagram B Penggambaran 

salah. 

Pada diagram A kondisi eksekusi yang muncul pada titik cabang tidak 

dapat berubah sebelum kembali ke garis percabangan, dengan kata lain out 1 tidak 

dapat mengubah kondisi eksekusi pada titik cabang, sehingga garis percabangan 

Alamat Instruksi Operand 

00000 LD 00000 

00001 Out 1 - 

00002 AND 00002 

00003 Out 2 - 

Alamat Instruksi Operand 

00000 LD 00000 

00001 AND 00001 

00002 Out 1 - 

00003 AND 00002 

00004 Out 2 - 
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akan dikerjakan dengan benar. Sedangkan pada diagram B, terdapatsebuah 

kondisi antara titik cabang dengan out 1, hal ini menyebabkan kondisi eksekusi 

titik cabang 00001-nya jika proses ini 00001 mengalami perubahan kondisi, 

sehingga tidak mungkin mendapat hasil yang diingkan. Maka untuk mengatasi hal 

ini dibutuhkan bit TR atau interlock (IL (02)) atau interlock clear (ILC(03)). 

2.1.8.8. Bit TR 

Area TR menyediakan delapan bit, TR0 sampai dengan TR7, yang dapat 

digunakan untuk menyimpan sementara kondisi eksekusi pada titik cabang. Jika 

sebuah bit TR dipasang pada titik cabang, maka kondisi eksekusi saat itu akan 

disimpan pada bit TR yang bersangkutan. Saat kembali ke titik cabang, bit TR, 

yang sudah menyimpan kondisi eksekusi sebelumnya, akan mengembalikan 

kondisi eksekusi seperti semula saat pemula saat pertama kali eksekusi mencapai 

titik cabang. 

 

Gambar 2.28. Penggambaran Ladder Intruksi TR 

Tabel 2.7. Mneumonik TR 

Alamat Instruksi Operand 

00000 LD 00000 

00001 OUT TR 0 

00002 AND 00001 

00003 OUT 1 - 

00004 LD TR 0 

00005 AND 00002 

00006 OUT 2 - 
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Dari gambar di atas out 1 akan ON jika TR0 dan 00001 keduanya dalam 

kondisi ON. Demikian juga out 2 1 akan ON jika TR0 dan 00002 keduanya dalam 

kondisi ON. 

2.1.8.9. Bit Interlock  

Selain menggunakan bit TR, instruksi interlock (IL (02)) dan interlock 

clear (IL (03)) dapat digunakan, instruksi ini digunakan dengan cara 

mengeliminasi atau menghilangkan titik-titik cabang yang ada. Instruksi interlock 

dan interlock clear digunakan secara bersamaan (pasangan). 

Jika instruksi interlock ditempatkan sebelum suatu bagian atau seksi lain 

program atau diagram ladder, maka kondisi eksekusi dari interlock tersebut akan 

digunakan untuk semua instruksi hingga dijumpai instruksi interlock clear. Jika 

kondisi eksekusi interlock adalah ON, maka garis instruksi berikutnya hingga 

dijumpai interlock clear akan di awali dengan kondisi eksekusi ON juga 

 

Gambar 2.29. Penggambaran Ladder Intruksi IL 
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Tabel 2.8. Mneumonik IL 

Alamat Instruksi Operand 

00000 LD 00000 

00001 IL (02) - 

00002 LD 00001 

00003 OUT 1 - 

00004 LD 00002 

00005 AND NOT 00003 

00006 OUT 2 - 

00007 ILC (03) - 

Gambar 2.29 maksudnya adalah 00000 menentukan kondisi pada IL (02) dan out 

1 dan 2 di awali oleh kondisi IL (02) sebelum masing-masing melalui 00001 dan 

00002, karena setelah itu di akhiri dengan ILC (03). 

2.1.8.10.  Timer (TIM) dan Counter (CNT) 

Timer (TIM) dan Counter (CNT) Timer/Counter pada PLC berjumlah 

512 buah yang bernomor TC 000 sampai dengan TC 511 (tergantung tipe PLC). 

Dalam satu program tidak boleh ada nomor Timer/Counter yang sama. 

Nilai Timer/Counter pada PLC bersifat menghitung mundur dari nilai 

awal yang ditetapkan oleh program, setelah mencapai angka nol maka contact NO 

timer/counter akan on. Timer mempunyai batas antara 0000 sampai dengan 9999 

dalam bentuk BCD dan dalam orde 100 ms / 0,1 detik. Sedangkan untuk counter 

mempunyai orde angka BCD dan mempunyai batas antara 0000 sampai dengan 

9999. 

2.1.8.14.1. Timer (TIM) 

Pada sebagian besar aplikasi kontrol terdapat peralatan untuk beberapa 

aspek kontrol pewaktuan (timing). PLC mempunyai fasilitas pewaktuan untuk 

program yang dapat digunakan. Metode umum dari pemrograman sebuah 
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rangkaian timer adalah untuk menentukan interval yang dihitung dari suatu 

kondisi atau keadaan. Cara kerja dari instruksi timer adalah, ketika Timer (TIM 

0000) mendapatkan input selama SV (set value) akan mengaktifkan kontak-

kontaknya (T0000). 

Catatan: dalam satu program alamat nomer Counter dan Timer tidak 

boleh sama. Misal, jika alamat nomer counter 0000 maka alamat Timer tidak 

boleh menggunakan alamat 0000. Set value timer adalah set x 10. Sehingga misal 

set value yang diinginkan 10 detik maka penulisan set valuenya adalah 10 detik x 

10 = #100. Semua SV, termasuk yang diset dari luar harus dalam BCD (Binary 

Coded Decimal), yaitu bilangan desimal yang dikode biner. Penulisan SV harus 

diawali dengan tanda #. 

 

Gambar 2.30. Simbol timer 

Timer aktif bila kondisi eksekusi on dan reset bila off. Pertama dieksekusi TIM 

mengukur SV dalam orde 0,1 detik. Contoh penggunaan timer: 

            Tabel 2.9. Mneumonik timer 

Gambar 2.31. Contoh penggunaan timer 

 

 

Alamat Instruksi Operand 

00000 LD 1.01 

00001 
AND 

NOT 
0.001 

00002  TIM 000 

00003  #0050 

00004 LD TIM 000 

00005 OUT 1.00 
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2.1.8.14.2. Counter (CNT) 

Instruksi (perintah) counter dapat digunakan sebagai rangkaian 

penghitung/pencacah pada rangkaian relay. Cara kerja instruksi counter adalah, 

Ketika counter (CNT 0000) Mendapat input sebanyak dari set value maka akan 

mengaktifkan contact C0000 sehingga output (1.00) akan aktif. Sedangkan untuk 

mereset counter bisa menggunakan input 0.01. 

Simbol, dimana: 

S    = input untuk mengaktikan counter 

r (reset)  = input yang harus diberikan agar nilai conter kembali 

kesemula. 

XXX   = nomer counter 

YYYY  = nilai counter 

 

 Gambar 2.32. Simbol Counter 

Tabel 2.10. Mneumonik counter 

Gambar 2.33. Contoh penggunaan 

Counter. 

Alamat Instruksi Operand 

00000 LD 1.01 

00001 AND NOT 0.001 

00002 LD 0.002 

00003  CNT 001 

00004  #0010 

00005 LD CNT 000 

00006 OUT 1.00 
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2.1.8.11. KEEP (11) 

Instruksi ini digunakan untuk mempertahankan kondisi bit operand 

berdasarkan dua kondisi eksekusi, yakni Set dan Reset. Oleh sebab itu, instruksi 

KEEP ini terhubung ke dua baris instruksi pengkondisi eksekusi. Jika kondisi 

eksekusi instruksi pada baris pertama on (Set), maka kondisi bit operand instruksi 

KEEP akan on. Dan jika kondisi eksekusi instruksi pada baris kedua on (Reset), 

maka kondisi bit operand instruksi KEEP akan o. Jadi instruksi KEEP ini seperti 

instruksi SET dan RESET yang dijadikan satu paket. 

Tabel 2.11. Mneumonik KEEP 

 

 

 

Kondisi bit operand yang digunakan instruksi KEEP tidak direset dalam 

instruksi INTERLOCK.  

Gambar 2.34. Simbol KEEP 

 

Gambar 2.35. Contoh penggunaan KEEP (11) 

Alamat Instruksi Operand 

00000 LD 000.00 

00001 LD 00.01 

00002 KEEP (11) 100.00 

http://telinks.wordpress.com/2008/11/10/instruksi-set-dan-rset/
http://telinks.wordpress.com/2008/11/10/instruksi-set-dan-rset/
http://telinks.wordpress.com/2008/11/07/instruksi-interlock/
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2.1.8.12. DIFU (Differentiate Up) 

Difu adalah perintah mirip SET-RESET, hanya saja jika DIFU tidak 

perlu RESET karena hanya berjalan sekali dalam satu kali scan (pembacaan 

program). Sehingga kondisi DIFU akan tetap off setelah satu kali on, sampai satu 

kali putaran program PLC, walaupun dipicu untuk on. Untuk lebih mudah 

dipahami bisa dilihat pada gambar 2.36. 

 

 

 

Gambar 2.36. Simbol DIFU 

2.1.8.13. DIFD (Differentiate Down) 

Merupakan kebalikan dari DIFU, jika DIFU menuju kondisi on 

sedangkan DIFD menuju kondisi off. 

2.1.8.14. SFT (Shift Register) 

Instruksi ini berfungsi untuk menunda status yang dapat digunakan jika 

sudah diperlukan. Terdapat tiga bagian utama pada instruksi ini yaitu: 

2.1.8.14.1. Data: input ini berfungsi untuk mengumpulkan/ menyimpan status 

bit yang sedang diamati. 

2.1.8.14.2. Clock: input ini akan bekerja setelah titik yang ditentukantercapai. 

2.1.8.14.3. Reset: mengembalikan kondisi input Data dan Clock ke semula 

(nol).  
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Gambar 2.37. Ladder Logic Programming 

 

2.1.9. Mesin Listrik 

Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang 

mengubah energy listrik menjadi energy mekanik. Energy mekanik ini digunakan 

untuk, misalnya memutar impeller pompa, fun atau blower, menggerakan 

kompresor, dan mengangkat bahan.motor listrik digunakan juga di rumah (mixer, 

bor listrik, fun angin) dan di indusri. Motor listrik disebut “kuda kerja” nya 

industry sebab diperkirakan bahwa motor – motor menggunakan sekitar 70% 

beban listrik total di industri. Bagaiman sebuah motor bekerja, mekanisme kerja 

untuk seluruh jenis motor secara umum sama yaitu: 

1. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya 

2. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah 

lingkaran/loop maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan 

magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. 

3. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar/torque untuk memutar 

kumparan. 
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4. Motor – motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk 

memberikan tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnetnya 

dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. 

Dalam memahami sebuah motor, peting untuk mengerti apa yang 

dimaksud dengan beban motor.  

 

Gambar 2.38. Bagan Klasifikasi Jenis Utama Motor Listrik 

2.1.9.1. Motor DC     

Motor arus searah, sebagaimana namanya, menggunakan arus langsung 

yang tidak langsung/direct-undirectional. Motor DC digunakan pada penggunaan 

khusus dimana diperlukan penyalaan torque yang tinggi atau percepatan yang 

tetap kisaran kecepatan yang luas. 

Keuntungan utama DC adalah sebagai pengendali kecepatan, yang tidak 

mempengaruhi kualitas pasokan daya. Motor ini dapat dikendalikan dengan 

mengatur: 
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2.1.9.2.1. Tegangan dynamo meningkatkan tegangan dynamo akan 

meningkatkan kecepatan. 

2.1.9.2.2. Arus medan. Menurunkan arus mendan akan meningkatkan 

kecepatan. 

2.1.9.2. Motor AC 

Motor arus bolak balik menggunakan arus listrik yang membalikan 

arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu motor listrik memiliki 2 buah 

bagian dasar listrik: “stator” dan “rotor”. Stator merupakan komponen statis. 

Rotor merupakan komponen listrik berputar untuk memutar poros motor. 

Keuntungan utama motor DC terhadap motor AC adalah bahwa kecepatan 

motor AC lebih sulit dikendalikan. Untuk mengatasi kerugian ini, motor AC dapat 

dilengkapi dengan penggerak frekuensi variable untuk meningkatkan kendali 

kecepatan sekaligus menurunkan dayanya. Motor induksi merupakan motor yang 

paling popular di industry karena keandalannya dan mudah perawatannya. Motor 

induksi AC cukup murah (harganya setengah atau kurang dari harga sebuah motor 

DC) dan juga memberikan rasio gaya terhadap berat yang cukup tinggi (sekitar 

dua kali motor DC). 

2.1.9.2.1. Motor Sinkron 

Motor sinkron adalah motor AC, bekerja pada kecepatan tetap pada 

sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah (DC) untuk 

membangkitkan daya dan memiliki torque yang rendah. Oleh karena itu, motor 

sinkron cocok untuk penggunakan awal dengan beban rendah, seperti kompresor 

udara, perubahan frekuensi dan generator motor. Motor sinkron mampu untuk 
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memperbaiki factor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang 

menggunakan banyak listrik. 

 

Gambar 2.39. Motor Sinkron  

Sumber: www.elektronika-dasar.web.id 

Komponen utama motor sinkron adalah: 

1) Rotor 

Perbedaan utama antara montor sinkron dan motor induksi adalah bahwa 

rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama. Dengan perputaran 

medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi 

terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC-excited yang dipaksa 

untuk mengunci pada posisi tertentujika dihadapkan dengan medan magnet 

lainnya. 

2) Stator 

Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan 

frekuensi yang dipatok. 
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2.1.9.2.2. Motor Induksi 

Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada 

berbagai peralatan industry. Popularitasnya karena rancangannya sederhana, 

murah dan mudah didapat, dan dapat langsung disambungkan kesumber daya AC. 

Komponen Motor induksi memiliki dua komponen listrik utama, yaitu rotor dan 

stator:  

1) Rotor 

Motor induksi menggunakan dua jenis rotor, Rotor kandang tupai terdiri 

dari batang penghantar tebal yang diletakan dalam petak –petak slots pararel. 

Batang – batang tersebut diberi hubungan pendek pada kedua ujungnya dengan 

alat cincin hubungan pendek. 

Lingkaran rotor yang memiliki gulungan tiga fasa, lapisan ganda dan 

terdistribusi. Dibuat melingkar sebanyak kutub stator. Tiga fasa digulungi kawat 

pada bagian dalamnya dan ujung yang lainnya dihubungkan ke cincin kecil yang 

dipasang pada batang as dengan sikat yang menempel padanya. 

2) Stator 

Stator dibuat dari sejumlah stampings dengan slots untuk membawa 

gulungan tiga fasa. Gulungan ini dilingkarkan untuk sejumlah kutub tertentu. 

Gulungan diberi spasi geometri sebesar 120 derajat. 
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Gambar 2.40. Motor Induksi 

Klasifikasi motor induksi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok 

utama (Parekh, 2003):  

2.1.9.3. Motor induksi satu fasa 

Motor ini hanya memiliki satu gulungan stator, beroperasi dengan 

pasokan daya satu fasa, memiliki sebuah rotor kandang tupai, dan memerlukan 

sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Sejauh ini motor induksi satu fasa 

merupakan jenis motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah 

tangga, seperti fun angin, mesin cuci, serta pengering pakaiaan dan untuk 

menggunakan hingga 3-4 Hp.  

2.1.9.4. Motor induksi tiga fasa 

Medan magnet berputar dihasilkan oleh pasokan tiga fasa yang 

seimbang. Motor tersebut memiliki daya yang tinggi, dapat memiliki kandang 

tupai atau gulungan rotor (walaupun 90% memiliki rotor kandang tupai) ; dan 

penyalaan sendiri. Diperkirakan bahwa 70% motor di industry menggunak jenis 
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ini sebagai contoh pompa, kompresor, belt conveyor, jaringan listrik, dan grender. 

Tersedia dalam ukuran 1/3 hingga ratusan Hp. 

2.1.9.5. Kecepatan motor induksi 

Motor induksi beker sebagai berikut. Listrik dipasok ke stato yang akan 

menghasilkan medan magnet. Medan magnet bergerak dengan kecepatan sinkron 

di sekitar rotor. Arus rotor menghasilkan medan magnet ke 2, yang berusaha 

untuk melawan medan magnet stator, yang menyebabkan rotor berputar. 

Walaupun begitu, didalam praktiknya motor tidak pernah bekerja pada kecepatan 

sinkron namun pada “kecepatan dasar” yang lebih rendah. Terjadinya perbedaan 

antara dua kecepatan tersebut disebabkan adanya “slip/geseran” yang meningkat 

dengan meningkatnya beban. Slip hanya terjadi pada motor induksi untuk 

menghindari slip dapat dipasang sebuah cincin geser/slip ring, dan motor tersebut 

dinamakan “motor cincin geser/slip ring motor”.        

 

2.1.10. Pembuatan “Instalasi Kendali Berbasis Programmable Logic 

Controller (PLC) Trainer” 

Dalam proses belajar mengajar diperlukan suatu alat bantu untuk 

menyampaikan materi pembelajaran agar lebih mudah diterima oleh 

mahamahasiswa. Alat bantu itulah yang disebut sebagai media pembelajaran. 

Media pembelajaran tidak terbatas hanya menulis dipapan tulis dan buku-buku 

pelajaran, tetapi berkembang seiring berkembangnya teknologi dan informasi. 

Salah satunya seperti trainer yang merepresentatifkan aplikasi riil dari PLC trainer 

yang merepresentatifkan aplikasi real dari PLC untuk mteri PLC ini damaksudkan 
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agar mahasiswa dapat lebih mudah dalam mempelajari materi PLC. Bentuk 

visualisasi dari proses kenyataannya dan strukturnya menjadikan mahamahasiswa 

tertarik dan senang untuk mempelajarinya. Mahasiswa dapat lebih mudah belajar 

secara mandiri.  

Pada tahap ini diadakan perancangan ini mengenai trainer dapat 

digunakan untuk aplikasi apa saja. Ini merupakan poin utama yang harus 

dilakukan karena menjadi garis utama dalam pembuatan proyek akhir. Dalam 

merancang suatu Trainer dibutuhkan pendekatan-pendekatan sistematis dengan 

prosedure sebagai berikut: 

2.1.10.1. Rancangan Sistem Kendali 

Dalam tahapan ini si perancang harus menentukan terlebih dahulu sistem 

apa yang akan dikendalikan dan proses bagaimana yang akan ditempuh. Sistem 

yang dikendalikan dapat berupa peralatan mesin ataupun proses yang terintegrasi 

yang sering secara umum disebut dengan controlled system. 

2.1.10.2. Penentuan piranti masukan/keluaran  

Pada tahap ini semua piranti masukan dan keluaran eksternal yang akan 

dihubungkan PLC harus ditentukan. Piranti masukan dapat berupa saklar, sensor, 

valve, magnetic kontaktor dan lain-lain sedangkan piranti keluaran dapat berupa 

solenoid katup elektromagnetik, motor dan lain-lain. 

2.1.10.3. Perancangan Desain trainer 

Berikut adalah layout trainer yang dibuat dapat dilihat pada gambar 2.41, 

2.42, dan 2.43. 
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Gambar 2.41. Trainer Secara Menyeluruh 

 

Gambar 2.42. Ukuran tiap bagian dalam PLC 
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Gambar 2.43. Ukuran trainer tampak depan dan samping 

2.1.10.4. PLC  

PLC yang penulis gunakan adalah PLC OMRON SYSMAC CP1E 20 

I/O. PLC CP1E adalah jenis PLC yang dibuat oleh OMRON yang dirancang 

untuk aplikasi mudah. CP1E termasuk unit CPU jenis N (model dasar untuk 

Operasi pengendalian standar menggunakan dasar, gerakan, aritmatika, dan 

instruksi perbandingan untuk pemrogramannya menggunakan software yang 

disebut CX –Programer. 

Model Unit CPU unutk PLC CP1E – 20DR A. Konfigurasi model angka 

satuan pada PLC CP1E –N20DR-A dapat dilihat pada gambar 2.44. 
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CP1E –N20 DR-A 

Keterangan: 

CP1E : Jenis PLC 

N  : Tipe unit (model dasar) 

20  : Kapasitas input /output (20 I/O = 12 input, 8output) 

D  : Mempunyai tegangan input DC 

R  : Tipe outputnya adalah relay. 

A  : input power supply (catu daya) AC 100-240 volt 

Nama Bagian dan Fungsi dari PLC CP1E – N20DR-A 

 

Gambar 2.44. Skema PLC CP1E-E20DR-A 



68 
 

 
 

Tabel 2.12. Fungsi dari masing-masing bagian pada PLC CP1E 

Pengaturan Susunan Terminal 

Tabel 2.13. Status indicator pada PLC CP1E 
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Susunan Terminal Input AC power Supply 

Gambar 2.45. Susunan Terminal Input AC power Supply 

Keterangan: 

L1dan L2  : Terminal catu daya 

NC   : Tidak ada sambungan 

COM  : Terminal common 

00-11  :  Terminal input 

  : Terminal Ground 

Susunan Terminal Output AC Power Supply 

 

 

 

Gambar 2.46. Susunan Terminal Output AC power Supply 

Keterangan: 

NC : Tidak ada sambungan 

COM  : Terminal Common 

00-07 : Terminal output 
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Wiring/ Pengawatan PLC CP1E 

Gambar 2.47. Wiring PLC CP1E 

 

1.2. Kerangka Berfikir 

Sebagai calon pengajar dan pendidik mahasiswa jurusan Pendidikan 

Teknik Elektro harus memiliki bekal yang cukup setelah lulus dari Universitas 

Negeri Semarang, oleh karena itu dalam proses belajar mengajar di perkuliahan 

diperlukan suatu alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran agar lebih 

mudah diterima oleh mahasiswa. Waktu perkuliahan yang minim sangat 

berpengaruh besar dalam penyampain materi yang maksimal, sedangkan materi 

yang harus dikuasai mahasiswa untuk dimanfaatkan kelak setelah lulus. Disinilah 

peran penting trainer media pembelajaran dimanfaatkan, diharapkan mahasiswa 
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bisa cepat memahami materi yang diberikan dan memanfaatkan perkukuliahan 

semaksimal mungkin sampai diluar perkuliahan dapat mengembangkan sendiri.  

Media pembelajaran berbentuk alat trainer media pembelajaran untuk 

damaksudkan agar mahasiswa dapat lebih mudah dalam mempelajari, memahami 

dan mengembangkan. Materi Instalasi Kendali dan PLC ini, Bentuk media 

pembelajaran yaitu media pembelajaran menyerupai aplikasi sebenarnya yang 

dapat memacu pemberian pengalaman dan pemecahan masalah, Sehingga 

mahasiswa dapat mengembangkan dari pengalaman pembelajaran. 

Dalam skripsi ini, peneliti membuat media pembelajaran dan meneliti 

seberapa besar pemanfaatan media pembelajaran tersebut terhadap mahasiswa 

menguasai materi Instalasi Kendali dan PLC yang dilihat dari hasil beajar ranah 

kogmitif. 

 

1.3. Hipotesis 

Rata – rata kemampuan akhir (posttest) penggunaan alat trainer Instalasi 

Kendali Motor Listrik Berbasis PLC dan alat trainer PLC Trainer Kit lebih besar 

atau sama dengan kemampuan awal (pretest) dan rata – rata kemampuan 

penggunaan alat trainer Instalasi Kendali Motor Listrik Berbasis PLC lebih besar, 

lebih kecil atau sama dengan kemampuan penggunaan alat trainer PLC Trainer 

Kit. Ho dan H1 ada perbedaan penggunaan media pembelajaran alat trainer 

Instalasi Kendali Motor Listrik Berbasis PLC dengan alat trainer PLC Trainer Kit 

terhadap pemahaman dan penerimaan materi Praktik Dasar Sistem Kontrol yang 

dibuktikan dengan nilai hasil belajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Mahasiswa dalam penerimaan materi sistem kendali dengan 

menggunakan PLC untuk menjalankan motor mengalami perbedaan perubahan 

terhadap pemahaman dan penerapan materi. Dibuktikan dari hasil analisis yang 

telah dilakukan bahwa perbedaan peningkatan hasil belajar salah satunya dari uji 

gain untuk kelas kontrol sebesar 0,319 dan kelas eksperimen sebesar 0,57, dapat 

diartikan penggunaan media alat trainer Instalasi Kendali Motor Listrik Berbasis 

PLC mengalami perbedaan peningkatan hasil belajar lebih besar dibandingkan 

dengan media pembelajaran menggunakan alat trainer PLC Trainer Kit. 

Kesimpulan dari hasil penelitian membuktikan bahwa alat trainer Instalasi 

Kendali Motor Listrik Berbasis PLC bisa digunakan untuk pembelajaran praktik 

dasar sistem kontrol. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian antara lain: 

5.2.1. Mempertimbangkan penggunaan media pembelajaran alat trainer Instalasi 

Kendali Motor Listrik Berbasis PLC sebagai media yang membantu 

pembelajaran karena dalam penelitian ini telah dibuktikan bahwa alat 

media pembelajran tersebut memberikan peningkatan lebih terhadap 

prestasi belajar. 
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5.2.2. Keberhasilan dalam penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran 

juga dipengaruhi oleh faktor – faktor lain seperti kondisi lingkungan sosial 

dan keadaan mahasiswa yang mempengaruhi proses pembelajaran. Maka 

penelitian dalam proses pembelajaran juga harus memperhatikan faktor 

tersebut, supaya peneliti dalam pengamatan pembelajaran dan penggunaan 

alat peraga tersebut lebih mempertimbangkan dan akurat. 

5.2.3. Penelitian selanjutkan menyarankan perlunya penilaian dari aspek afektif 

dan psikomotorik untuk mengetahui perbandingan penggunaan alat trainer 

yang lebih spesifik. 
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