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ABSTRAK 

 

 

Asyari, Chasan. 2019. “Pengembangan Model Uji Kompetensi Keahlian Teknik 

Kendaraan Ringan Untuk Guru SMK”. Tesis. Program Studi Pendidikan Kejuruan. 

Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Ir. I. Made Sudana, 

M.Pd., IPM., Pembimbing II Dr. Ir. Rodia Syamwil, M.Pd. 

Kata Kunci : TKR, Kelistrikan, Modul. 

 

Indonesia memiliki perkembangan yang cukup menakjubkan pada dunia 

otomotif, sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi lulusan SMK bidang TKR. 

Guru memegang peranan penting, sehingga dibutuhkan kompetensi yang produktif, 

salah satunya bidang kelistrikan. Permasalahannya adanya keterbatasan jumlah guru 

produktif. Dampaknya, lulusan SMK belum mampu menjawab kebutuhan DU/DI. 

Kompetensi guru praktik yang kurang kompeten tersebut maka dibutuhkannya 

model pengembangan model uji kompetensi. 

Tujuan penelitian ini  menganalisis : profil kompetensi guru TKR, pendapat 

DU/DI mengenai kompetensi TKR para siswa magang, harapan DU/DI mengenai 

kompetensi para siswa/lulusan di bidang TKR, hasil pengembangan model uji 

kompetensi bagi guru SMK bidang TKR, dan menguji kelayakan dari desain 

pengembangan model uji kompetensi guru SMK bidang TKR, menguji efektifitas 

dari model pengembangan uji kompetensi guru SMK bidang TKR. 

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian pengembangan (R&D) dengan 

teknik post test-only control desaign. Subjek penelitian ini guru SMK bidang TKR 

di Kabupaten Demak. Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner. 

Metode analisis dengan uji deskriptif prosentase, dan t test. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa : (1). Profil kompetensi profesional 

guru TKR bidang kelistrikan pada tingkat cukup baik dengan skor tanggapan Ketua 

K3 sebesar 40,3%, (2). Kesungguhan dan kemauan belajar para murid yang rendah, 

ketersediaan peralatan dan perlengkapan praktik, dibuktikan dengan rata-rata 

tanggapan 45,9%. (3). Kompetensi siswa bidang TKR khususnya kelistrikan cukup 

baik dengan rata-rata tanggapan 50,7%, (4). Harapan DU/DI adanya keterlibatan 

dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan praktikum melibatkan DU/DI, pelatihan 

kepada para guru, pihak sekolahan mengikuti perkembangan dunia otomotif, bekal 

teori maupun praktik yang memadai, dan uji praktikum sebelum pelaksanaan 

magang, (5). Pengembangan model dinyatakan valid dengan validitas 3,3, sehingga 

diperoleh model uji kompetensi berupa modul TKR khususnya kelistrikan, (6). 

Pengembangan model dinyatakan layak oleh tim ahli, ditunjukan dengan skor >50% 

(7). Model pengembangan adalah efektif dalam pelaksanaan uji kompetensi guru 

TKR, dibuktikan dengan t hitung sebesar 17,671. 
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ABSTRACT 

 

Asyari, Chasan. 2019. "Development of the Light Vehicle Engineering Expertise 

Competency Test Model for Vocational Teachers". Thesis. Vocational Education 

Study Program. Graduate schoo. Semarang State University. Advisor I Dr. Ir. I. 

Made Sudana, M.Pd., HDI. Advisor II Dr. Ir. Rodia Syamwil, M.Pd. 

 

Keywords: TKR, electricity, modules. 

 

 

Indonesia has a pretty amazing development in the automotive world, thus 

opening employment opportunities for graduates of TKR Vocational Fields. 

Teachers hold an important role, so that productive competencies are needed, one of 

which is electricity. The problem is the limited number of productive teachers. As a 

result, SMK graduates have not been able to answer the needs of DU/DI. The 

competency of less competent practice teachers indicates the need for a competency 

test development model. 

The purpose of this study analysis : to competency profile of TKR teachers, 

the opinions of DU/DI regarding TKR competencies of apprentice students, DU/ DI 

expectations regarding the competencies of students / TKR graduates, knowing the 

results of developing competency test models for TKR vocational teachers, testing 

the feasibility of design development of the competency test model for vocational 

school teachers in the TKR field, testing the effectiveness of the development model 

of the competency test of TKR vocational school teachers. 

The approach used is research & development (R & D) with desaign post 

test-only control techniques. The subject of this study was TKR vocational school 

teachers in Demak Regency. Data collection using questionnaire instruments. 

Analysis method with descriptive percentage test, and t test. 

The results of the study prove that: (1). The professional competence profile 

of TKR teachers in the electricity sector is quite good with the K3 Chair's response 

score of 40.3%, (2). The students' seriousness and willingness to learn, the 

availability of equipment and practical equipment, was proven by an average 

response of 30.9%. (3). The competence of TKR students, especially electricity, is 

quite good with an average response of 50.7%, (4). The expectations of DU / He was 

involved in the preparation of the curriculum, the implementation of the practicum 

involving DU / DI, training for teachers, the school followed the development of the 

automotive world, adequate theoretical and practical provisions, and practical tests 

before the internship, (5). Model development is declared valid with 3.3 testing 

results, so that the competency test model in the form of TKR modules is obtained 

specifically for electricity, (6). The development of the model is declared feasible by 

the expert team, indicated by a score of> 50 % (7). the development model is 

effective in implementing TKR teacher competency tests, evidenced by t count of 

17,671. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pertumbuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri di Indonesia (DU/DI) 

yang semakin berkembang, sehingga tuntutan terhadap ketersediaan tenaga 

terampil lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) semakin meningkat. 

Atas dasar itu, SMK perlu mempersiapkan dan membekali peserta didiknya 

dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI. 

Berdasarkan konsep tersebut, maka diperlukan pelaku kurikulum SMK 

terutama guru yang profesional yaitu memiliki kompetensi dan produktif 

menjadi sebuah kebutuhan.  

Posisi guru yang memiliki kompetensi dan produktif, sangat strategis 

dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini mengandung makna bahwa 

ketersediaan jumlah dan kualitas guru produktif yang kompeten akan 

berdampak sinergis dalam memujudkan pendidikan SMK yang bermutu. 

Undang–Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara eksplisit 

mengamanatkan “adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru secara 

berkelanjutan sebagai aktualisasi dari sebuah profesi pendidik.  

Eksistensi guru, khususnya guru SMK yang memiliki kompetensi 

memadai dengan demikian menjadi kebutuhan mendesak bagi bangsa ini agar 

martabat serta perannya dapat diwujudnyatakan. Disamping itu, sekaligus juga 

untuk memenuhi harapan DU/DI yang pada gilirannya dapat memberikan 

multiplier efek terhadap perekonomian nasional. Berkenaan dengan hal 
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tersebut, dibutuhkan komitmen serta semangat juang dari berbagai stakeholder 

terkait pendidikan melalui berbagai upaya nyata dan berkesinambungan. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, diantaranya menyatakan “SMK merupakan lembaga 

pendidikan yang bertujuan mencetak lulusan yang memiliki keterampilan 

untuk menangani suatu pekerjaan tertentu”. Sejalan dengan hal tersebut, 

program prioritas dari Direktorat Pembinaan SMK yang mencanangkan tema 

“Pembangunan Pendidikan Jangka Panjang Tahun 2005-2024, bahwa 

pembangunan SMK diarahkan pada peningkatan daya saing internasional 

sebagai pondasi dalam membangun kemandirian dan daya saing bangsa dalam 

menghadapi persaingan global” (Sadjidan, dkk., 2017 : 2).  

Upaya mewujudkan program tersebut, berbagai kebijakan telah 

dicanangkan, antara lain dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 8 tahun 

2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia makin menegaskan 

bahwa “SMK harus semakin lebih mendekatkan diri dengan kebutuhan dunia 

kerja”. Upaya untuk mencapai hal tersebut, diantaranya meningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) telah lama dilakukan oleh pemerintah dengan 

beragam inovasi pada program pendidikan maupun pelatihan.  

Peningkatan kualitas SDM salah satunya, melalui SMK baik negeri 

maupun swasta. Jatmoko (2013) mengungkapkan bahwa : “SMK merupakan 

lembaga pendidikan yang mempersiapkan SDM yang lulusannya berpeluang 

sangat besar untuk diserap oleh dunia kerja. Hal ini dikarenakan dalam 

kurikulumnya telah memadukan antara teori dan praktik. Atas dasar itu, 
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lulusan SMK bersifat aplikatif sehingga memiliki kompetensi yang sesuai 

dengan kebutuhan dunia kerja”.  

Salah satu urusan penting yang menjadi tanggung jawab pemerintah 

dalam pengembangan SMK di Indonesia adalah “Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB)”. Hal ini dilakukan melalui pengembangan/peningkatan 

kompetensi guru produktif SMK berbasis industri. Menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, disebutkan bahwa 

“guru produktif adalah guru SMK yang mengajar kelompok matapelajaran 

yang dikelompokan dalam dasar kompetensi keahlian”. Pengembangan 

kompetensi secara berkelanjutan guru produktif SMK berbasis industri ini, 

menurut Sadjidan, dkk. (2017 : 14) menyangkut beberapa masalah penting, 

yaitu “1). Peningkatan kompetensi guru produktif agar sesuai kebutuhan 

DU/DI, 2). Pola kerjasama sekolah dengan DU/DI, 3). Magang guru ke 

industri.  

Berkenaan dengan DU/DI, Menteri Perindustrian Airlangga 

Hartanto menyatakan bahwa “sektor industri Indonesia saat ini mampu 

menempati peringkat 10 besar dunia” (http://www.liputan6.com, dirilis 1 

Agustus 2017). Selain itu juga, Indonesia memiliki perkembangan yang cukup 

menakjubkan pada dunia otomotif. Pernyataan ini didukung oleh peneliti yang 

melakukan analisa terhadap perkembangan otomotif yang ada di Indonesia 

(https://mobilkamu.com., pada tanggal 3 Januari 2018).  

Penelitian tersebut diantaranya yang dilakukan oleh Vijay Rao, dengan 

tema Automotive and Transportation Practice Frost & Sullivan, yang 

menyatakan bahwa (https://mobilkamu.com pada tanggal 3 Januari 2018) : 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/3032902/menperin-minta-pajak-mobil-sedan-turun-ini-kata-kemenkeu
http://www.liputan6.com/bisnis/read/3032902/menperin-minta-pajak-mobil-sedan-turun-ini-kata-kemenkeu
http://www.liputan6.com/
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“Indonesia mencapai perkembangan otomotif terbesar di ASEAN. Frost & 

Sullivan memprediksi Indonesia akan menjadi pasar otomotif yang diprediksi 

pada tahun 2019 dengan total kendaraan mencapai 2,3 juta. Kondisi ini 

dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil, peningkatan kelas 

menengah dan peningkatan investasi sektor otomotif serta pemberlakuan 

regulasi otomotif yang mendukung pertumbuhan pasar yang sangat pesat”. 

Peneliti lain dari Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan 

Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Noegardjito, juga menyatakan risetnya di 

Seminar Prospek Industri Otomotif Nasional Menghadapi ASEAN Economic 

Community (AEC) 2015 bahwa : “Penjualan otomotif di Indonesia dengan 

Thailand hanya berbeda sekitar 100 ribu unit (7,5%). Kondisi ini, menjadikan 

Indonesia mampu merebut pasar ASEAN. Pada akhirnya, menjadi pendorong 

agar pasar dalam negeri tidak diisi oleh produk-produk yang dihasilkan oleh 

luar negeri” (https://mobilkamu.com pada tanggal 3 Januari 2018). 

Sehubungan dengan berita positip terkait bidang otomotif tersebut, 

sudah berarti membuka lapangan pekerjaan bagi lulusan khususnya SMK 

bidang TKR. Ditambah lagi kebanyakan industri-industri ini justru lebih 

memilih fresh graduate dari SMK otomotif. Disisi lain, ada kelemahannya 

pula yaitu kuota penerimaan karyawan baru dibatasi. Imbasnya, persyaratan 

akan lebih rumit serta proses seleksi juga akan lebih ketat, sehingga hanya 

mereka yang benar-benar kompeten yang bisa memenangkannya 

(https://www.autoexpose.org. dirilis 2 Februai 2018).  

Upaya untuk mengantisipasi hal ini, sudah semestinya jika pihak 

Kepala Sekolah meningkatkan kompetensi para guru TKR, karena sebagai 

https://www.autoexpose.org/
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pencetak prestasi lulusan. Menurut Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar 

dan Menengah No. 330/D.D5/Kep/KR/2017, kompetensi inti yang harus 

dimiliki oleh guru bidang keahlian teknik otomatif dengan kompetensi 

keahlian TKR adalah “memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja dasar-

dasar teknik otomotif, yang salah satunya adalah bidang kelistrikan”.  

Lebih lanjut menurut Utomo (2015), “peningkatan kompetensi guru 

SMK khususnya kejuruan Teknik Kendaraan Ringan (TKR), perlu dilakukan 

kajian terhadap pengembangan instrumen/tool uji kompetensi bagi guru”. 

Berdasarkan hasil pengembangan instrumen penilaian kompetensi guru SMK 

praktek TKR disimpulkan bahwa : “1). Instrumen yang digunakan untuk 

penilaian kompetensi guru praktek TKR SMK terdiri dari variabel perencanaan 

pembelajaran praktek, persiapan pembelajaran praktek, pelaksanaan 

pembelajaran praktek, dan pengadministrasian sarana dan hasil praktek. 2). 

Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen menunjukkan hasil yang sangat 

baik. 3). Kepraktisan instrumen dalam rata-rata kriteria yang sangat baik. 4). 

Instrumen memenuhi syarat sebagai intrumen penilaian kinerja yang efektif 

untuk digunakan pada guru TKR” (https://mobilkamu.com pada tanggal 3 

Januari 2018). 

Nawawi (2005 : 236) mengungkapkan, supaya mendapatkan instrumen 

penilaian kompetensi yang dapat mengukur semua kegiatan yang dilakukan 

guru praktek TKR, sehingga mampu mengidentifikasi dan mengukur hasil 

unjuk kerja dan mengelola (manajemen) pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

guru, maka : “harus dibuat instrumen penilaian kompetensi guru produktif 

TKR dengan kombinasi antara tugas guru secara teoritis, dan praktik. Aktivitas 
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ini dilakukan dengan membuat kisi-kisi penilaian instrumen penilaian 

kompetensi guru TKR. Selanjutnya, dilakukan pengembangan rancangan 

instrumen penilaian kompetensi guru TKR dengan berbagai tahap pengujian 

dan analisis. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk perbaikan instrumen, 

yang selanjutnya pemanfaatan instrument tersebut” . 

Berkenaan dengan guru produktif, Presiden Joko Widodo realisasinya 

bahwa (Kompas, 28/11/2017) : “Pembangunan fisik harus diikuti dengan 

pembangunan SDM, yang mana SMK menjadi tulang punggung pembentukan 

SDM yang berkualitas. Namun, banyak kendala yang dihadapi oleh para 

pengelola SMK, salah satunya adalah keterbatasan jumlah guru produktif. 

Guru produktif hanya sekitar 20%, selebihnya yaitu 80% merupakan guru 

SMK merupakan guru normatif (teoritis). SMK sudah semestinya harus 

memiliki banyak guru yang mengajarkan keterampilan sesuai kebutuhan 

DU/DI. Hal ini dimaksudkan supaya lulusan SMK dapat terserap oleh DU/DI”. 

Sehubungan dengan pernyataan di atas, mengenai keterserapan lulusan, 

Pamungkas (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan fakta bahwa : “Upaya 

untuk memenuhi harapan DU/DI, pihak SMK telah memperbaiki Kurikulum 

beberapa kali. Kenyataannya, masih selalu mengalami ketertinggalan dari 

harapan DU/DI. Kelemahan pendidikan kejuruan adalah kesulitan dalam 

menempatkan lulusannya, memerlukan investasi dan biaya penyelenggaraan 

yang mahal. Hal ini disebabkan tenaga kerja, bahwa terjadi rumusan 10:2:1. 

Artinya adanya 2 (dua) lowongan pekerjaan yang diperebutkan oleh 10 orang, 

dan hanya ada 1 (satu) orang yang memenuhi kriteria dan diterima”. 
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Pernyataan di atas, didukung oleh pernyataan Kementerian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (2014) yang mana : “Lulusan SMK sampai saat ini 

masih belum mampu menjawab permasalahan tenaga kerja yang dibutuhkan 

DU/DI. Lulusan SMK yang diterima sebagai karyawan di sektor formal hanya 

30% dan yang 70% bekerja di sektor informal (usaha mikro/kecil) yang tidak 

pernah dipersiapkan dengan baik oleh SMK”.  

Lebih lanjut diutarakan bahwa dari 131,55 juta orang yang masuk 

sebagai angkatan kerja, terdapat 124,54 juta orang yang bekerja. Selebihnya 

7,01 juta orang dipastikan pengangguran. Jumlah pengangguran tersebut yang 

berasal dari jenjang pendidikan SMK menduduki peringkat teratas yaitu 

9,27%, pengangguran tertinggi berikutnya lulusan SMA yaitu 7,03%, 

kemudian pengangguran lulusan DIII sebanyak 6,35%, lulusan SMP 5,36%, 

dan lulusan Universitas yang menganggur sebanyak 4,98%. Prosentase jumlah 

pengangguran berdasarkan tingkat lulusan tersebut didasarkan oleh jumlah 

pengangguran sebanyak 7,01 juta orang (Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, 2014). 

Permasalahan rendahnya serapan lulusan SMK tersebut dikarenakan 

kompetensi guru praktik yang kurang kompeten. Hal ini ditunjukan bahwa : 

“1). Realisasi penilaian kompetensi guru yang telah dilaksanakan selama ini 

belum secara khusus menilai kegiatan guru produktif yang melaksanakan 

pembelajaran praktik TKR. Instrumen/tool PKG yang ada, hanya untuk 

penilaian kinerja guru mata pelajaran teoritis dan kinerja guru BK/BP. 2). 

Pelaksana/penilai, baru melibatkan Kepala Sekolah atau guru yang memenuhi 
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kriteria sebagai penilai sebelum melibatkan tim penilai praktisi dari DU/DI, “ 

(Utomo, 2015).  

Berkenaan dengan guru produktif, menurut praktisi pendidikan 

(Sumarna Suraparanata) sebagai Mantan Dirjen Guru dan Tenaga 

Kependidikan Kemendikbud) menyatakan bahwa (http://www.pikiran-

rakyat.com) : “Pengembangan kompetensi guru SMK perlu dipercepat. Hal ini 

dikarenakan program guru keahlian ganda (yang pernah digulirkan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), baru bisa mencetak 22.472 guru 

produktif dengan keahlian khusus untuk mengajar di SMK dari total kebutuhan 

sebanyak 91.861. Data tersebut baru mencapai 25% dari total kebutuhan”. 

Permasalahan di atas, dipertegas oleh Setyawan (2017) dimana 

berdasarkan studi hasil pengamatan pelaksanaan mata pelajaran produktif yang 

dilakukan pada SMK Futuhiyyah dan SMK Ganesa di Kabupaten Demak 

ditemukan fakta, ternyata : “Masih banyak guru masih kesulitan dalam 

pelaksanaan pembelajaran praktik. Hal ini terbukti, bahwa para guru hanya 

melakukan pembelajaran secara teoritis. Pembelajaran praktikum juga tidak 

sesuai dengan kompetensi para guru. Pelaksanaan pembelajaran praktik 

seakan-akan hanya sebagai pemenuhan dari kegiatan pembelajaran, sehingga 

pemahaman siswa mengenai kompetensi pembelajaran produktif tidak 

maksimal. Selain itu juga, keterampilan menjawab pertanyaan dan motiasi 

guru untuk mengembangkan diri memperoleh nilai hanya cukup baik”. 

Berdasarkan berbagi uraian di atas, peneliti tertarik melakukan 

penelitian berkenaan dengan kompetensi guru TKR. Ketertarikan ini juga 

didukung oleh studi awal dilapangan, dimana sebagian besar guru SMK 

http://www.pikiran-rakyat.com/
http://www.pikiran-rakyat.com/
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kompetensi keahlian TKR di Kabupaten Demak masih banyak yang belum 

termotivasi untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Pada konteks 

penelitian ini, yang dimaksud peningkatan kompetensi dengan mengikuti uji 

kompetensi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun yang diselenggaran 

oleh industri, dengan bukti sertifikat.  

Hasil studi awal diperoleh data pada SMKN 1 Karangawen ada 6 

(enam) guru TKR yang lulus LSP 4 (empat) orang. SMKN 2 Demak juga ada 

6 (enam) guru TKR yang lulus LSP hanya 3 (tiga) orang. Selanjutnya pada 

SMK Al Fattah ada 3 (tiga) guru TKR yang lulus LSP hanya 1 (satu) orang. 

SMK Ganesa ada 5 (lima) guru TKR yang lulus LSP hanya 1 (satu) orang. 

Pada SMK Sunan Kalijaga ada 2 (dua) guru TKR belum ada yang lulus LSP. 

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa dari 22 guru TKR yang 

sudah memiliki sertifikat dari LSP hanya 9 (sembilan) orang atau hanya 41%. 

Kondisi ini yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian berkenaan 

dengan kompetensi guru. Penelitian tidaklah cukup jika melakukan hal yang 

sama, namun perlu dilakukan pengembangan model uji kompetensi guru. 

Alasan dilakukannya pengembangan berawal dari definisi yang 

dinyatakan oleh Utami (2015 : 15), bahwa “pengembangan adalah kegiatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan 

teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan 

fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, 

atau menghasilkan produk baru”. Adapun kegiatan penelitian pengembangan 

ini bebasis desain penelitian dan pengembangan. Artinya, “kegiatan penelitian 



10 
 

 

dan pengembangan murni kreasi dari peneliti tanpa adanya permintaan pihak 

lain untuk melakukan kegiatan tersebut” Utami (2015 : 23). 

Selanjutnya, model diartikan “sebagai bentuk representasi akurat 

sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang 

mencoba bertindak berdasarkan model itu. Jadi, model merupakan visualisasi 

tentang realitas baik proses maupun struktur yang memungkinkan seseorang 

atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu dengan 

menonjolkan unsur atau elemen yang dianggap penting” Suprijono (2011 : 45). 

Model berfungsi sebagai “sarana untuk mempermudah berkomunikasi/sebagai 

petunjuk yang bersifat perspektif untuk mengambil keputusan atau sebagai 

petunjuk perencanaan untuk kegiatan pengelolaan” (Sanjaya, 2015 : 82). 

Berkenaan dengan kontribusi penelitian pengebangan terhadap dunia 

pendidikan, Havis (2013) melakukan penelitian diperoleh hasil bahwa : 

“Penelitian pengembangan memiliki kontribusi positif terhadap kemajuan dan 

peningkatan kualitas proses pembelajaran, karena melibatkan praktisi ahli 

pendidikan, dan praktisi dari industri. Pada akhirnya, penelitian berdasarkan 

penemuan solusi untuk masalah-masalah yang kompleks di bidang pendidikan. 

Proses dan hasil penelitian (seperti melakukan inovasi model pembelajaran) 

akan menentukan arah dan tujuan pengembangan proses pendidikan, dan 

bermanfaat untuk pengembangan institusi dan memenuhi kebutuhan DU/DI”. 

Lebih lanjut Santoso (2014) melakukan penelitian pengembangan di 

SMK bidang TKR dengan sistem terpadu menyimpulkan : “Bahwa menurut 

persepsi dan pendapat para ahli pendidikan teknik otomotif, master asesor 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan praktisi sekolah dan praktisi 
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perbengkelan mobil, model uji kompetensi terpadu layak diterapkan di SMK 

bidang keahlian otomotif kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan”. 

Atas dasar berbagai permasalahan dan ulasan di atas, maka dalam 

penelitian ini akan mengkaji pengembangan model uji kompetensi ini, dengan 

tujuan untuk meningkatkan standar mutu pengujian dan meningkatkan 

kompetensi guru yang dampaknya kepada kompetensi lulusan yang siap 

kerja/sesuai dengan kebutuhan DU/DI. Rancangan awal penelitian 

pengembangan ini mengadopsi dari Santoso (2014) yaitu model terpadu yaitu 

antara model uji dari pemerintah dan dengan model yang biasa 

diselenggaranakan oleh industri. Model terpadu ini diharapkan diperoleh titik 

temu antara kompetensi yang diharapkan oleh pemerintah dengan pemenuhan 

harapan DU/DI. 

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka menjadi sebuah ketertarikan 

bagi peneliti untuk melakukan penelitian/kajian lebih lanjut mengenai 

“Pengembangan Model Uji Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 

Untuk Guru SMK”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, diidentifikasi 

sebagai berikut : 

1.2.1 Penilaian kompetensi guru produktif dimaksudkan untuk 

meningkatkan kompetensi lulusan, namun kenyataanya proses 

pembelajaran yang diberikan guru lebih banyak ditekankan pada teoritis, 

belum secara produktif/praktikum, sehingga perlu dikaji mengenai profil 

guru TKR. 
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1.2.2 Pembelajaran praktikum yang yang diberikan oleh guru dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam praktik, sehingga lulusan siap kerja. 

Kenyataannya, masih banyak guru yang mengalami kendala/merasa kesulitan 

dalam pelaksanaan pembelajaran praktikum, yang dikarenakan guru 

pengampu tidak sesuai dengan kompetensinya. Hal ini perlu dilakukan kajian 

mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh guru TKR. 

1.2.3 Lulusan SMK diharapkan menjadi sumber daya manusia yang siap 

kerja. Kenyataanya, menurut DU/DI bahwa lulusan SMK saat ini masih 

belum mampu memenuhi harapan DU/DI. Permasalahan ini menjadi perlu 

adanya kajian mengenai harapan DU/DI terhadap lulusan SMK bidang TKR. 

1.2.4 Penjualan otomotif di Indonesia sedang mengalami peningkatan yang 

sangat pesat. Hal ini sehingga DU/DI membuka lapangan kerja di bidang 

TKR, dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh DU/DI.  Kenyataannya, 

DU/DI lebih memilih fresh graduate, namun kuota sangatt dibatasi dengan 

persyaratan yang lebih rumit. Permasalahan ini menjadikan sebuah hal yang 

penting bagi pihak dunia pendidikan khususnya SMK untuk mengkaji 

harapan- harapan DU/DI. 

1.2.5 Uji kompetensi guru produktif dari waktu ke waktu perlu dilakukan 

kajian ulang, melalui pengembangan model uji kompetensi melalui 

instrumen. Permasalahan ini membutuhkan kajian hasil pengembangan 

model. 

1.2.6 Instrumen uji kompetensi merupakan bagian yang sangat penting. 

Berdasarkan hal tersebut, instrumen pengembangan harus diuji kelayakannya 

oleh para tim ahli.  
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1.2.7 Selanjutnya, efektifitas dari instrumen juga perlu dilakukan 

pengujian, supaya diperoleh hasil uji yang maksimal. Berkenaan hal tersebut, 

maka efektifitas instrumen pengembangan harus diuji, supaya dijadikan 

acuan pengujian para guru. 

 

1.3 Cakupan Masalah  

Cakupan masalah dalam penelitian ini terdiri dari : 

1.3.1 Profil kompetensi guru TKR bidang keahlian kelistrikan kendaraan 

ringan. 

1.3.2 Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru produktif bidang TKR. 

1.3.3 Pendapat DU/DI terhadap siswa SMK bidang TKR yang sedang 

magang. 

1.3.4 Harapan DU/DI terhadap lulusan SMK khususnya bidang TKR. 

1.3.5 Hasil pengembangan model uji kompetensi guru. 

1.3.6 Kelayakan instrumen uji kompetensi guru.  

1.3.7 Efektifitas instrumen uji kompetensi guru. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah serta cakupan masalah diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah berupa beberapa pertanyaan yang jawabannya 

diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini sebagai solusinya. 

Permasalahan dirumuskan sebagai berikut : 

1.4.1 Bagaimana profil kompetensi guru TKR menurut tim ahli ? 
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1.4.2 Bagaimana kendala yang dihadapi oleh para guru TKR dalam 

melaksanakan pembelajaran ? 

1.4.3 Bagaimana pendapat DU/DI mengenai kompetensi TKR para siswa 

magang ?  

1.4.4 Bagaimana harapan DU/DI mengenai kompetensi para siswa/lulusan 

di bidang TKR ? 

1.4.5 Bagaimana hasil pengembangan model uji kompetensi bagi guru 

SMK bidang TKR ? 

1.4.6 Bagaimana uji kelayakan dari desain pengembangan model uji 

kompetensi guru SMK bidang TKR ?  

1.4.7 Bagaimana uji efektifitas dari model pengembangan uji kompetensi 

guru SMK bidang TKR ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian 

memiliki tujuan sebagai berikut : 

1.5.1 Menganalisis profil kompetensi guru TKR menurut tim ahli. 

1.5.2 Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh para guru TKR dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

1.5.3 Menganalisis pendapat DU/DI mengenai kompetensi para siswa TKR 

yang sedang magang.  

1.5.4 Menganalisis harapan DU/DI mengenai kompetensi para siswa/lulusan di 

bidang TKR. 
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1.5.5 Menganalisis hasil pengembangan model uji kompetensi bagi guru SMK 

bidang TKR. 

1.5.6 Menguji kelayakan dari desain pengembangan model uji kompetensi 

guru SMK bidang TKR.  

1.5.7 Menguji efektifitas dari model pengembangan uji kompetensi guru SMK 

bidang TKR.   

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis, antara lain: 

1.6.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan tesis tentang 

pengembangan model uji kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan 

untuk guru SMK serta mendukung tentang kompetensi dibidang TKR 

khususnya kelistrikan. 

1.6.2 Manfaat praktis 

1.6.2.1 Bagi Lembaga pendidikan SMK  

Khususnya bagi guru kompetensi keahlian TKR, diharapkan dapat 

memberikan motivasi kepada guru bidang kelistrikan agar berusaha 

selalu meng-up date meng-upgrade pengetahuan secara 

berkesinambungan sesuai perkembangan DU/DI. 

1.6.2.2 Bagi pelaku DU/DI 

Kerjasama dalam mengembangkan model uji kompetensi keahlian 

dapat memperoleh tenaga lulusan SMK yang siap kerja.  
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1.6.2.3 Bagi Lembaga Sertifikasi 

Memperoleh standar kualifikasi penilaian kepada para peserta ujian 

kompetensi sesuai kebutuhan sekolah atau DU/DI. 

1.6.2.4 Bagi UNNES Semarang 

Dapat menambah kepustakaan yang sudah ada serta dapat 

dipergunakan sebagai referensi tambahan oleh peneliti berikutnya. 

1.6.2.5 Bagi Peneliti 

Dapat mengetahui secara nyata kebutuhan/harapan DU/DI kepada 

dunia pendidikan khususnya SMK, sekaligus dapat mengaplikasikan 

ilmu bidang TKR yang menjadi sebuah tool baru untuk uji kompetensi 

bagi guru. 

 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Sejalan dengan paparan di atas, maka spesifikasi produk yang 

dikembangkan dalam penelitian ini berupa intrumen uji kompetensi terpadu 

bagi guru SMK bidang TKR. Prosedur pengembangan dilakukan dengan 

langkah-langkah yang diadopsi dari Sugiyono (2011:408), dimana : proses 

awal mengenali potensi masalah (sebagaimana yang telah dipaparkan pada sub 

bab latar belakang masalah. Dilanjutkan dingan proses pengumpulan data, 

validasi desain, revisi desain, dilanjutkan dengan uji coba produk. Apabila 

masih ada ketidak sesuaian kemudian dilakukan revisi produk, melakukan uji 

coba pemakaian, revisi produk (jika diperlukan), dan kemudian melakukan 

produksi masal (yang dalam hal penelitian ini diproduksi sebatas untuk subjek 

penelitian). 
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Berdasarkan proses penelitian pengembangan ini, kemudian diperoleh 

produk berupa Modul Teknik Kendaraan Ringan Bidang Kelistrikan, yang 

memuat : 

1) BAB 1 Sistem penerangan  

2) BAB 2 Sistem tanda  

3) BAB 3 Sistem lampu rem dan lampu mundur  

4) BAB 4 Sistem pemeriksaan penghapus Atau pembersih kaca  

5) BAB 5 Sistem klakson  

6) BAB 6 Sistem pengaman  

7) BAB 7 Sistem relay 

8) BAB 8 Sistem bodi standar  

9) BAB 9 Sistem pemeriksaan fungsi advans sentrifugel (generator) dan 

advans fakum  

10) BAB 10 Pemeriksaan Keusan Distributor 

Berikut gambaran mengenai spesifikasi produk yang akan dihasilkan 

dalam penelitian pengembangan ini : 

A Nama Produk :   

 Modul Teknik Kendaraan Ringan Bidang Kelistrikan. 

B Kriteria : 

 1) Kelayakan 

 2) Keefektifan 

C Perangkat Model : 

 Isi modul hasil pengembangan : 
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 1) Teori TKR bidang kelistrikan. 

 2) Indikator kompetensi profesional guru : 

  a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran TKR (kelistrikan). 

b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran atau bidang pengembangan TKR (kelistrikan).  

c) Mengembangkan materi pembelajaran TKR (kelistrikan) secara 

kreatif.  

d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif.  

e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dengan para siswa dan mengembangkan diri. 

D Penilaian, Evaluasi dan Rekomendasi. 

E Aktifitas Pelaksanaan 

 1) Identitas subjek penelitian/responden 

 2) Identitas instruktur 

 3) Identitas tim ahli 

F Manfaat. 

 

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi dan keterbatasan pengembangan pada penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1) Testee atau responden sangat terbatas, karena mengingat waktu dan 

kesediaan dari subjek penelitian. 



19 
 

 

2) Subjek untuk guru dibatasi pada SMKN 1 Karangawen, SMKN 2 Demak, 

SMK Al Fattah, dan SMK Sunan Kalijaga. Alasanya, terbatasnya waktu 

peneliti sehingga mengambil sekolahan yang keterjangkauannya dekat. 

3) Subjek untuk murid adalah murid pada sekolahan tersebut yang sedang 

magangg di DU/DI, bukan alumni. Alasanya, supaya mudah untuk melacak 

data siswa. 

4) Objek penelitian pada TKR khususnya kelistrikan, dengan alasan 

berdasarkan pengamatan peneliti bahwa para guru rata-rata masih lemah 

dalam bidang ini. 

5) Penelitian dilakukan secara sampling, dengan alasan ada keterbatasan 

waktu, tenaga peneliti dan perolehan ijin dari pimpinan masing-masing 

sekolahan. 

6) Pengembangan model uji kompetensi terpadu yang dimaksud berupa 

pengembangan instrumen/tool uji kompetensi yang akan memadukan 

model dari pemerintah dan model yang digunakan oleh industri. 

7) Produk hasil pengembangan hanya akan diproduksi terbatas untuk subjek 

penelitian, dengan alasan jika untuk diproduksi masal membutuhkan kajian 

lebih lanjut dan membutuhkan waktu yang lama.    

8) Tim ahli yang dimaksudkan dalam penelitian ini akan mengambil dari 

perwakilan Kepala Sekolah/guru yang kompeten dari subjek penelitian, 

dan perwakilan dari industri. 

9) Aspek uji kompetensi yang dikembangkan adalah  kompetensi profesional. 

10) Produk hasil pengembangan hanya untuk lingkungan terbatas. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU, 

 KERANGKA TEORITIS, DAN KERANGKA PIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka  

2.1.1 Manajemen Mutu Pendidikan Kejuruan 

Manajemen mutu pendidikan atau sering disebut pula Total Quality Mutu 

(TQM) menurut Sallis (2008 : 73) adalah “sebuah filosofi tentang perbaikan 

secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis, kepada 

setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan 

para pelanggan, saat ini dan masa yang akan datang”. 

Pada era sekarang ini, dunia pendidikan harus menerapkan model 

pengelolaan pendidikan berbasis industri. Model pengelolaan ini menuntut para 

pengelola industri pendidikan untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan 

berdasarkan manajemen perusahaan, yang disebut dengan Total Quality 

Education (TQE). Penekanannya pada pencarian secara konsisten terhadap 

perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan 

pelanggan. Sallis (2008:6) mengungkapkan bahwa pelanggan dalam konteks 

TQE dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yang diutarakan sebagai berikut : 

Pertama, pelanggan internal (internal customer), yang terdiri dari para 

pengelola industri pendidikan (guru, staf, dan penyelenggara institusi). 

Kedua, pelanggan ekternal (eksternal customer, yang terdiri dari 

masyarakat, pemerintah dan DU/DI. Dikemukakan pula bahwa industri 

pendidikan disebut bermutu apabila antara pelanggan internal dan 

eksternal telah terjalin kepuasan atas jasa yang diberikan oleh 

penyelenggara pendidikan. 

 

Mutu secara operasional ditentukan oleh faktor, yaitu (Sallis, 2008 : 7) : 
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1) Terpenuhinya spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya  

Mutu ini disebut dengan mutu yang sesungguhnya (quality in fact), 

dimana mutu yang diukur dengan profil lulusan institusi pendidikan 

yang sesuai dengan kualifikasi tujuan pendidikan yang berbentuk 

standar kemampuan dasar berupa kualifikasi akademik minimal yang 

dikuasai oleh peserta didik. 

2) Terpenuhinya spesifikasi yang diharapkan menurut tuntutan dan 

kebutuhan pengguna jasa  

Mutu ini disebut dengan mutu persepsi (quality in perception), diukur 

dengan kepuasan pengguna. Yaitu kepuasan dan bertambahnya minat 

pelanggan eksternal terhadap lulusan institusi pendidikan. 

 

Menurut Dharma (2013 : 182), pendidikan kejuruan adalah “pendidikan 

menengah yang bertujuan menghasilkan lulusan yang siap kerja, berjiwa 

wirausaha, cerdas, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa serta mampu 

mengembangkan keunggulan lokal dan bersaing di pasar global”. Lebih lanjut, 

Lucas et al (2014 : 2) mengungkapkan alasanya bahwa dengan :  

Pada pendidikan kejuruan akan diperoleh sejumlah kemampuan yang 

bisa membentuk kompetensi kerja seorang pekerja vokasional antara lain 

kesadaran, literatur fungsional (komunikasi, dan kemampuan fungsional 

membaca, berhitung, dan TIK), keahlian (kepekaan vokasional, aspirasi 

untuk melakukan pekerjaan dengan baik, kesombongan dalam pekerjaan 

yang dilakukan dengan baik), sikap seperti bisnis (komersial atau 

kewiraswastaan-finansial atau rasa sosial, keterampilan yang lebih luas 

(untuk dipekerjakan dan belajar sepanjang hayat). 

 

Prosser A. Charles and Quigley Thos (1950) dalam Dharma (2013 : 16) 

memberikan 16 dalil atau prinsip dasar pendidikan kejuruan supaya berhasil, 

yaitu : 

1) Pendidikan kejuruan akan efisien apabila disediakan lingkungan belajar 

yang sesuai dengan masalah yang sama atau merupakan replika/tiruan 

terhadap lingkungan dimana mereka kelak bekerja. 

2) Latihan kejuruan dapat diberikan secara efektif hanya jika latihan 

dilaksanakan dengan cara yang sama, operasi sama, peralatan sama dengan 

macam kerja yang akan dilaksanakan kelak. 

3) Pendidikan kejuruan akan efektif apabila individu dilatih secara langsung 

dan spesifik untuk membiasakan cara bekerja dan berpikir secara teratur. 

4) Pendidikan akan efektif jika membantu individu untuk mencapai cita-cita, 

kemampuan, dan keinginan yang lebih tinggi.  
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5) Pendidikan kejuruan untuk satu jenis keahlian, posisi, dan keterampilan 

akan efektif hanya jika diberikan pada kelompok individu yang merasa 

memerlukan, menginginkan dan mendapatkan keuntungan dari padanya. 

6) Penataran kejuruan akan efektif bila pengalaman penataran yang dilakukan 

akan melatih membiasakan bekerja dan berpikir secara teratur, sehingga 

merupakan sarana yang betul-betul diperlukan untuk meningkatkan prestasi 

kerja. 

7) Pendidikan kejuruan yang efektif apabila instruktur mempunyai pengalaman 

yang berhasil di dalam menerapkan keterampilan dan pengetahuan 

mengenai operasi dan proses.  

8) Pada setiap jenis pekerjaan, individu minimum harus memiliki kemampuan 

berproduksi agar bisa mempertahankan diri sebagai karyawan pada 

pekerjaan tersebut. 

9) Pendidikan kejuruan harus memahami posisinya dimasyarakat, melatih 

individu untuk memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja dan menciptakan 

kondisi kerja yang lebih baik. 

10) Kebiasaan kerja akan terjadi apabila pendidikan kejuruan memberi 

pelatihan dengan pekerjaan yang nyata, dan bukan sekedar pekerjaan untuk 

latihan atau pekerjaan yang bersifat tiruan. 

11) Hanya dengan memberi pelatihan yang bersumber dari dunia kerja yang 

konsisten, mereka akan memiliki pengalaman tuntas dalam pekerjaan. 

12) Setiap jenis pekerjaan, terdapat satu batang tubuh isi, satu materi yang 

sangat tepat untuk satu jenis pekerjaan, belum tentu cocok untuk pekerjaan 

lain. 

13) Pendidikan kejuruan akan menuju pada pelayanan sosial yang efisien 

apabila diselenggarakan dan diberikan pada manusia yang pada saat itu 

memerlukan dan mereka mendapat keuntungan dari program tersebut. 

14) Pendidikan kejuruan secara sosial akan efisien apabila metode pembelajaran 

memperhatikan kepribadian siswa dan karakteristik kelompok yang 

dilayani. 

15) Administrasi dalam pendidikan kejuruan akan efisien bila dilaksanakan 

dengan fleksibel, dinamis dan tidak kaku. 

16) Walaupun setiap usaha perlu dilaksanakan sehemat mungkin, pembiayaan 

pendidikan kejuruan kurang dari batas minimum tidak bisa dilaksanakan 

secara efektif, dan jika pengajaran tidak bisa menjangkau biaya 

minimumnya, sebaiknya pendidikan kejuruan tidak perlu dilaksanakan. 

 

Berdasarkan ke-16 dalil yang dikembangkan oleh Prosser A. Charles 

tersebut, yang digunakan dalam pengembangan model penelitian ini adalah dalil 

nomor 3, 7, 14, 15. Dalil nomor 3, alasanya : dengan dilatih/praktif maka 

keterampilan akan semakin nyata dann meningkat. Dalil nomor 7, alasanya 

praktikum supaya berjalan dengan maksimal, maka dibutuhkan instruktur dari 
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praktisi). Dalil nomor 14, alasanya dengan memahami karakter para siswa 

seorang guru dapat melakukan penyeimbangan metode pembelajaran. Dalil 

nomor 15, alasanya seorang tenaka profesional juga harus mampu melaksanakan 

administrasii dengan baik, dengan demikian membutuhkan kedisiplinan. 

 

2.1.2 Profesionalisme Pendidik 

2.1.2.1 Pengertian Profesionalisme Pendidik 

Menurut Rojai (2013 : 11), profesi dapat diartikan “mengakui atau 

menyatakan ahli atau mampu melakukan suatu bentuk pekerjaan”. 

Profesionalisme dimaknai sebagai “kemampuan/keahlian seseorang terhadap 

suatu bidang tertentu serta dimilikinya kewenangan dan otonomi dalam 

menentukan pekerjaannya”. Pendidik adalah “tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, 

instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”. 

Undang-Undang RI. No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

mengamanatkan agar menempatkan guru sebagai sebuah profesi. Berdasakan hal 

tersebut, pendidik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah guru SMK 

bidang keahlian teknik kendaraan ringan khususnya kelistrikan yang ada di 

Kabupaten Demak. 

 

2.1.2.2 Ciri-Ciri dan Syarat Profesi 

Freidson et al (2001) dalam tulisanya mengungkapkan bahwa ciri utama 

profesionalisme yaitu sebagai atribut profesi yang mengarah pada status yang 
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lebih tinggi di masyarakat, antara lain : “pengaturan diri kelompok profesional 

(otonomi dan kontrol) atas pekerjaan mereka sendiri, kontrol terhadap kelompok 

profesional dipandu oleh ideologi profesional yang spesifik, pendidikan berbasis 

sains, dan pelembagaan yang kuat dari kelompok profesional”. Lebih lanjut, 

Robert W. Richey et al dalam Saud (2008 : 15) mengemukakan ciri-ciri dan 

syarat-syarat profesi sebagai berikut : 

1) Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut dan mampu 

mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. 

2) Mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan 

kepentingan pribadi seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan 

waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip 

pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. 

3) Mempunyai kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap kerja 

dan cara kerja.  

4) terdapat organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri 

dalam profesi, sera kesejahteraan anggotanya.  

5) Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. 

6) Memandang profesi suatu karier hidup (alive career) dan menjadi seorang 

anggota yang permanen. 

7) Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian. 

 

2.1.3 Profesionalisme Guru 

Guru adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru. Guru sangat menentukan kualitas 

pengajaran dan kualitas suatu pendidikan. Maka dari itu, sikap dan dedikasi 

profesi guru, kualifikasi pendidikan serta pelatihan profesional guru memainkan 

peranan penting dalam pendidikan modern (A. Sengottuvel et al, 2015 : 181). 
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Lebih lanjut dipertegas dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, bahwa “persyaratan yang wajib dipenuhi oleh guru 

yaitu “memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi, memiliki sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional”. lebih lanjut, pada Undnag-Undang tersebut 

menyatakan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional 

mempunyai misi untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Guru dan Dosen 

sebagai berikut :  

1) mengangkat martabat guru; 2) menjamin hak dan kewajiban guru; 3) 

meningkatkan kompetensi guru; 4) memajukan profesi serta karir guru; 

5) meningkatkan mutu pembelajaran; 6) meningkatkan mutu pendidikan 

nasional; 7) mengurangi kesenjangan ketersediaan guru antar daerah dari 

segi jumlah mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi; 8) mengurangi 

kesenjangan muru pendidikan antar daerah; 9) meningkatkan pelayanan 

pendidikan yang bermutu. 

 

Berkenaan dengan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga 

profesional, Trianto (2007:3) mengungkapkan bahwa “guru merupakan bagian 

dari pembaharuan sistem pendidikan nasional. Pelaksanaanya memperhatikan 

berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan, 

kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah”. 

Guru sudah semestinya menempuh Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang 

merupakan program pengganti Akta IV (yang tidak berlaku lagi mulai tahun 

2005). PPG sebagai jalur yang akan digunakan untuk sertifikasi, dimana 

pelaksanaanya selama satu tahun. Lebih lanjut, diharapkan kompetensi dan 

profesionalisme guru benar-benar terjamin (Hosnan, 2016 : 265). Dinyatakan 

oleh Pannen dkk, (2017 : 3) bahwa : “Program PPG dikembangkan oleh 

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan mengacu kepada 



26 
 

Standar Pendidikan Guru (Standar DikGu) yang mencakup standar pendidikan, 

standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Dhimbau kepada 

semua LPTK segera melakukan reformasi Program PPG dan meningkatkan mutu 

proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SN-Dikti) dan Standar DikGu. Harapanya dapat menghasilkan lulusan 

calon guru yang siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan yang 

semakin kompleks di abad 21 dan siap bersaing di era Masyarakat Ekonomi 

Asean (MEA), dan global”. 

Menurut Peraturan Menteri Nomor 87 tahun 2013 Tentang Pendidikan 

Profesi Guru Prajabatan tertuang menganai tujuan program PPG adalah : 

1) Menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan menilai pembelajaran. 

2) Menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan 

pelatihan peserta didik. 

3) Mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara 

berkelanjutan. 

 

2.1.4 Kompetensi Guru Kejuruan 

2.1.4.1 Pengertian Kompetensi Guru 

Broke and Stone (1995) dalam Mulyasa (2008 : 25) menyebutkan 

“kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru 

yang penuh arti”. Sementara Charles (1994) dalam Mulyasa (2008 : 25) 

mengemukakan bahwa “competency as rational performance which 

satisfactorily meets the objective for a desired condition. Artinya, kompetensi 

merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan 

sesuai dengan kondisi yang diharapkan.  Kompetensi diartikan dan dimaknai 

sebagai (Mulyasa, 2008 : 26) : “Perangkat perilaku efektif yang terkait dengan 
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eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan 

perhatian, serta mempersepsikan dan mengarahkan seseorang menemukan cara-

cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kompetensi 

bukanlah sebuah titik akhir dari suatu upaya, melainkan suatu proses yang 

berkembang dan belajar sepanjang hayat (life long leraning process)”. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen Pasal 8 menegaskan bahwa “guru wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

KEPMENDIKNAS No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi 

menyebutkan bahwa kompetensi adalah “seperangkat tindakan cerdas, penuh 

tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu 

oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu 

atau sesuai bidangnya masing-masing”. 

Pencapaian dan peningkatan kompetensi bukan hanya bertujuan untuk 

peningkatan keprofesian Guru dalam menunjang layanan pendidikan yang 

bermutu, tetapi juga berimplikasi peningkatan kemampuan melaksanakan tugas 

utamanya dalam pembelajaran atau pembimbingan serta perolehan angka kredit 

untuk pengembangan kinerja guru. Guru peserta diklat formal yang memperoleh 

nilai kompetensi standar atau di atas standar (berdasarkan ujian diklat) dapat 

langsung mengikuti penilaian kinerja guru (Buku 1, Pembinaan dan 

Pengembangan Profesi Guru, 2012 : 19, 27-28). 

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa (Mulyasa, 2008 : 25) : 

“Kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh 
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melalui pendidikan. Kompetensi guru menunjuk kepada performance dan 

perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena, mempunyai arah 

dan tujuan, sedangkan performance merupakan perilaku nyata dalam arti tidak 

hanya dapat diamati, namun mencakup sesuatu yang tidak kasat mata”. 

Kompetensi guru diperlukan dalam rangka mengembangkan dan 

mendemonstrasikan perilaku pendidikan bukan sekedar mempelajari 

keterampilan-keterampilan mengajar tertentu namun merupakan penggabungan 

dan aplikasi suatu keterampilan dan pengetahuan yang saling beraturan dalam 

bentuk perilaku nyata. Profesionalitas guru mengandung pengertian yang 

meliputi beberapa unsur yaitu “kepribadian, keilmuan, dan keterampilan” 

(Hamalik, 2009 : 42). 

 

2.1.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Guru 

Wahlgren et al (2016) dalam Nurhadi et al (2016) menyebutkan 

mengenai kompetensi bahwa : 

The competency characters were required by vocational teachers are a 

wide-ranging, heterogeneous, and complex. Nonetheless, these 

competencies are suggested to focus on four competency areas for 

professional vocational teachers in the 21st century. These areas 

include administration, teaching and learning, development and quality 

assurance, and networking. These need particular concern for the 

decision-makers and policy-makers if they want vocational teachers 

understanding competency areas professionally better. 

 

Pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa “karakter kompetensi yang 

dibutuhkan oleh guru kejuruan harus luas, heterogen, dan kompleks. 

Kompetensi ini disarankan untuk fokus pada empat bidang kompetensi untuk 
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guru kejuruan profesional di abad ke-21. Bidang-bidang ini meliputi 

administrasi, pengajaran dan pembelajaran, pengembangan dan jaminan 

kualitas, dan jaringan. Ini membutuhkan perhatian khusus bagi pembuat 

keputusan dan pembuat kebijakan jika mereka ingin guru kejuruan memahami 

bidang kompetensi secara profesional dengan lebih baik. 

Kartini (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan 8 (delapan) faktor 

kompetensi guru, yaitu : 

1) Trainning atau pendidikan dan pelatihan (diklat) dan/atau Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran (MGMP). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khan (2011 : 1) dalam Kartini (2011) 

menyatakan bahwa mayoritas responden mengakui bahwa pelatihan 

profesional penting untuk kompetensi seorang pengajar. Trainning 

menjadikan para Guru mempunyai kemampuan dan keterampilan yang 

diperlukan dalam kegiatan pembelajaran dan juga dapat mengubah sikap 

dalam menjalankan kinerjanya. 

2) Kualifikasi akademik atau latar belakang pendidikan 

Latar belakang pendidikan merupakan salah satu karakteristik seorang guru 

yang dianggap sangat mendasar. Kualifikasi untuk guru yaitu memiliki 

kompetensi akademik dan trainning yang sesuai untuk bidang dan mata 

pelajaran yang diampu. Kualifikasi akademik merupakan suatu yang penting 

untuk disebut sebagai guru profesional. Ditambahkan juga bahwa kualifikasi 

akademik juga menyangkut keahlian, pangkat atau golongan, jabatan, 

pengalaman kerja, dan usia yang harus dicapai.  

3) Supervisi akademik atau pengawasan secara berkelanjutan 

Menurut Sudjana (2011 : 5) dalam Kartini (2011 : 57) mengemukakan bahwa 

supervisi adalah bantuan profesional kesejawatan yang dilakukan melalui 

dialog kajian masalah pendidikan untuk menemukan solusi dalam 

meningkatkan kemampuan profesional guru, Kepala Sekolah dan staf 

sekolah lainnya guna mempertinggi kinerja sekolah menuju tercapainya 

mutu pendidikan. 

4) Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah sebagai seorang pemimpin suatu 

sekolah mencakup 7 (tujuh) aspek, yaitu mendidik, memanajerial, 

mensupervisor, memotivasi, mengkoordinasi, mengatur administrasi dan 

menginovasi. Terkait dengan hal tersebut, maka keterkaitan kepemimpinan 

Kepala Sekolah dalam membentuk kompetensi guru sangat diperlukan. 

5) Motivasi 

Uni (2011 : 79) dalam Kartini (2011 : 62) menyatakan bahwa orang-orang 

belajar cepat dan lebih baik apabila mereka yang mempunyai sasaran serta 
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sangat termotivasi untuk mencapai sasaran tersebut. Pada akhirnya, akan 

bersedia menerima saran dan nasihat untuk meningkatkan kinerja. 

6) Kesejahteraan atau kompensasi 

Seorang guru layak menerima kompensasi (reward) ketika berjasa atau 

berprestasi terhadap sekolah atau institusi pendidikan tempat mengajar. 

Kompensasi mendukung upaya dalam meningkatkan kinerja guru yang 

merupakan output dari kompetensi profesional yang dimiliki. Kompensasi 

juga dapat meningkatkan kinerja guru. 

7) Etos kerja 

Surya (2010 : 87) dalam Kartini (2011 : 67) etos kerja merupakan sumber-

sumber nilai yang dijadikan rujukan dalam pemilihan dan keputusan 

perilaku. Etos kerja lebih merujuk kepada kualitas kepribadian pekerja yang 

tercermin melalui unjuk kerja secara utuh dalam berbagai demensi dan 

kehidupannya. Selain itu, etos kerja juga juga merupakan kondisi internal 

yang mendorong dan mengendalikan perilaku ke arah terwujudknya kualitas 

kerja yang ideal. 

8) Kemampuan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Salah satu indikator dari sekolah yang maju adalah sekolah yang unggul 

dalam bidang TIK, supaya wawasan siswa bekembang optimal. Sehingga, 

pemanfaatan TIK oleh guru dalam melaksanakan instruksional mutlak 

diperlukan. Berkenaan dengan kriteria kompetensi profesional bagi para guru 

diantaranya adalah memanfaatkan TIK dan mengembangkan diri (Rusman, 

2010) dalam Kartini (2011 : 70). 

 

Berikut kerangka pengembangan standar kompetensi guru Mulyasa 

(2008 : 33) : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pengembangan Standar Kompetensi Guru 

Sumber : Mulyasa (2008 : 33) 

 

Landasan Konseptual : 

Asumsi dasar, landasan teori 

UU, Peraturan Pemerintah. 

Landasan Empirik : 

Dunia pendidikan, kondisi empirik, 

pemakai lulusan/dunia industri. 

Fungsi dan Tugas Guru : 

Mendidik ( mengajar, membimbing, 

melatih), mengelola, mengembangkan. 

Standar kompetensi Guru : 

Rumpun kompetensi, butir-butir kompetensi, indikator. 

Pengalaman belajar 

dan assessment. 
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Berdasarkan gambar 2.1 dijelaskan bahwa upaya untuk mengembangkan 

kompetensi guru didasarkan pada : “1). Landasan konseptual, dimana landasan 

ini mengacu pada asumsi dasar, landasan teori dan Undang-Undang, serta 

Peraturan Pemerintah. 2). Landasan empirik, mengacu pada dunia pendidikan, 

kondisi empirik, pemakai lulusan/DU/DI. 3). Landasan pada fungsi dan tugas 

guru, diantaranya mendidik (mengajar, membimbing, melatih), mengelola dan 

mengembangkan. 4). Landasan standar kompetensi guru, harus memahami 

rumpun kompetensi, butir-butir kompetensi, serta indikator kompetensi” 

(Mulyasa, 2008 : 28).  

Berdasarkan landasan tersebut akan diperoleh pengalaman belajar dan 

assessment. Hasil kajian atas keempat landasan tersebut, dijadikan sebagai alat 

ukur pencapaian indikator standar kompetensi beserta demensi-demensinya yang 

telah divalidasi oleh akademisi, praktisi, stakeholders. Selain itu juga digunakan 

sebagai pengambilan kebijakan yang digunakan dalam pengembangan instrumen 

sertifikasi (Mulyasa, 2008 : 33). 

 

2.1.5 Kompetensi Yang Harus Dimiliki Oleh Guru Kejuruan 

Dharma (2013 : 45) mengungkapkan bahwa “pendidikan kejuruan 

mempunyai karakteristik khusus atau berbeda dengan pendidikan umum, oleh 

karena itu kompetensi guru kejuruan secara khusus juga berbeda dengan 

pendidikan umum”. Menurut Martinet et al (2000) dalam Dharma (2013 : 46), 

kompetensi profesional guru pendidikan kejuruan terdapat 12 butir yang 

dikelompokkan menjadi 4 (empat) unsur, yaitu :  
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Tabel 2.1 Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Kejuruan 

No Unsur Butir 

1 Ground work  1. Bertindak sebagai seorang pewaris profesional, 

kritikus, dan ahli pengetahuan atau budaya saat 

mengajarkan siswa 

2. Berkomunikasi bahasa secara jelas dalam 

menyampaikan pengajaran, baik secara lisan maupun 

tertulis, menggunakan tata bahasa yang benar dalam 

berbagai konteks yang berkaitan dengan pengajaran 

2 Teaching as 

an act  

3. Mengembangkan situasi belajar mengajar yang sesuai 

dengan siswa yang bersangkutan dan isi pokok yang 

sesuai dengan tujuan guna mengembangkan 

kompetensi yang ditargetkan dalam program studi. 

4. Mengarahkan situasi belajar mengajar yang sesuai 

dengan siswa yang bersangkutan dan isi pokok dengan 

maksud untuk mengembangkan kompetensi yang 

ditargetkan dalam program studi. 

5. Mengevaluasi kemajuan siswa dengan mempelajari isi 

pelajaran menguasai kompetensi yang sesuai dengan 

yang diajarkan. 

6. Merencanakan, mengorganisasikan dan mengawasi 

kelas sedemikian rupa guna untuk mendukung 

pembelajaran siswa dan pengembangan social 

3 Social and 

academic 

content  

7. Menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan dan 

karakteristik siswa yang berhubungan dengan 

ketidakmampuan belajar, ketidakmampuan 

menyesuaikan diri ataupun kegagalan. 

8. Mengintegrasi teknologi informasi dan komunikasi 

dalam persiapan dan pentransferan kegiatan 

belajar/mengajar dan sebagai pembelajaran 

manajemen dan tujuan pengembangan secara 

profesional. 

9. Bersama-sama dengan staf sekolah, orang tua, 

masyarakat dan siswa dalam mengejar tujuan 

pendidikan sekolah. 

10. Bersama-sama dengan anggota tim pengajar 

melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan 

pengembangan dan evaluasi kompetensi yang 

ditargetkan dalam program studi, dengan 

mempertimbangkan siswa yang bersangkutan. 

4 Profesional 

identity  

11. Terlibat dalam pengembangan profesional secara 

individu maupun dengan orang lain. 

12. Menunjukan perilaku profesional secara etis dan 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. 

Sumber : Martinet et al (2000) dalam Dharma (2013 : 46). 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru 

dan Dosen Pasal 10 Ayat (1), lebih lanjut dijelaskan dalam Lampiran 

PERMENDIKNAS RI. Nomor 16 Tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru, tertuang kompetensi untuk guru mata 

pelajaran SMK ke dalam indikator-indikator sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Kompetensi Untuk Guru Mata Pelajaran SMK 

No Kompetensi Pengertian Indikator 

1 Pedagogik Kemampuan 

mengelola 

pembelajaran 

peserta didik. 

a. Menguasai karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual.  

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik.  

c. Mengembangkan kurikulum yang 

terkait dengan mata pelajaran atau 

bidang pengembangan yang diampu.  

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang 

mendidik.  

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran.  

f. Memfasilitasi pengembangan potensi 

peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki.  

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, 

dan santun dengan peserta didik.  

h. Menyelenggarakan penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar.  

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan 

evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran.  

j. Melakukan tindakan reflektif untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

2 Kepribadian Kemampuan 

kepribadian 

yang terdiri 

dari mantap, 

berakhlak 

mulia, arif, dan 

berwibawa 

serta menjadi 

a. Bertindak sesuai dengan norma-norma 

yang berlaku, misalnya norma agama, 

norma hukum, norma sosial, dan norma 

kebudayaan nasional.  

b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang 

baik, misalnya pribadi yang jujur, 

berakhlak mulia, dan teladan bagi 

peserta didik dan masyarakat.  
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No Kompetensi Pengertian Indikator 

teladan. c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang 

mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa.  

d. Menunjukan etos kerja, tanggung jawab 

yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, 

dan rasa percaya diri.  

e. Menjunjung tinggi kode etik profesi 

guru. 

3 Sosial Kemampuan 

guru untuk 

berkomunikasi 

dan 

berinteraksi 

secara efektif 

dan efisien 

dengan peserta 

didik, sesama 

guru, orangtua 

atau wali 

peserta didik, 

dan 

masyarakat 

sekitar. 

a. Bersikap inklusif, bertindak objektif, 

serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, 

ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga, dan status sosial ekonomi.  

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, 

dan santun dengan sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua, dan 

masyarakat.  

c. Beradaptasi di tempat bertugas di 

seluruh wilayah Republik Indonesia 

yang memiliki keragaman sosial 

budaya.  

d. Berkomunikasi dengan komunitas 

profesi sendiri dan profesi lain secara 

lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

4 Profesional Kemampuan 

penguasaan 

materi 

pelajaran 

secara luas dan 

mendalam. 

a. Menguasai materi, struktur, konsep, 

dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang 

diampu. 

b. Menguasai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran atau 

bidang pengembangan yang diampu.  

c. Mengembangkan materi pembelajaran 

yang diampu secara kreatif.  

d. Mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif.  

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri. 

Sumber : Undang-Undang RI. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan 

PERMENDIKNAS RI. Nomor 16 Tahun 2007. 

 

 

Kompetensi yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah 

kompetensi profesional guru SMK, terutama mengenai penguasaan materi, 
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penguasaan standar kompetensi dasar mata pelajaran TKR, kemampuan 

mengembangkan materi, dan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

 

2.1.6 Kompetensi Profesional Guru TKR 

2.1.6.1 Hakekat Kompetensi Profesional Guru 

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing 

siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional 

Pendidikan, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 19 

tahun 2005. Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI. No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen dinyatakan bahwa kompetensi profesional merupakan 

kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam 

yang memungkinkannya membimbing siswa memenuhi standar kompetensi. 

Kompetensi profesional guru merupakan kompetensi yang menggambarkan 

kemampuan khusus yang sadar dan terarah kepada tujuan-tujuan tertentu. 

Mendasarkan kedua pengertian tersebut, guru profesional adalah “orang 

yang mempunyai kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, 

sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru”. Dinyatakan 

sebagai guru profesional adalah “orang yang terdidik dan terlatih serta punya 

pengalaman bidang keguruan”. Seorang guru profesional dituntut dengan 

sejumlah persyaratan minimal antara lain “memiliki kualifikasi pendidikan 

profesi yang memadai, memiliki kompetensi kemampuan berkomunikasi dengan 

siswanya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan 



36 
 

komitmen tinggi terhadap profesinya dan selalu melakukan pengembangan diri 

secara terus-menerus (continous improvement) melalui organisasi profesi, buku, 

seminar, dan semacamnya. Mulyasa (2007 : 135) menyatakan, komponen-

komponen yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam kompetensi profesional 

sebagai berikut : 

1) Memahami prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan di 

sekolah 

Guru profesional harus mampu menghadapi berbagai kegiatan pendidikan 

lainnya yang digariskan dalam kurikulum, memahami prinsip-prinsip dasar 

tentang organisasi dan pengelolaan sekolah, bimbingan dan penyuluhan, 

program kokurikuler dan ekstrakurikuler, perpustakaan sekolah dan lainnya. 

2) Penguasaan bahan bidang studi 

3) Tujuannya, untuk mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, 

mengintesiskan, dan mengevaluasikan sejumlah keahlian yang diajarkan. 

4) Pengelolaan program belajar mengajar 

5) Mencakup kemampuan merumuskan tujuan instruksional, mengenal dan 

menggunakan metode mengajar, memilih dan menyusun prosedur 

instruksional yang tepat, melaksanakan program belajar mengajar, 

mengenal potensi siswa, serta merencanakan dan melaksanakan pengajaran 

remedial. 

6) Mengelola kelas 

7) Kemampuan ini menggambarkan keterampilan guru dalam merancang, 

menata, dan mengatur sumber-sumber belajar, agar tercapai suasana 

pengajaran yang efektif dan efisien. 

8) Pengelolaan dan penggunaan media serta sumber belajar 

9) Kemampuan menciptakan kondisi belajar yang merangsang agar proses 

belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

10) Memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan 

11) Mempelajari dasar-dasar penggunaan metode ilmiah dalam penelitian 

pendidikan, mempelajari teknik dan prosedur penelitian pendidikan 

terutama sebagai konsumen hasil-hasil penelitian pendidikan, menafsirkan 

hasil-hasil penelitian untuk perbaikan pengajaran, mampu 

menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. 

 

Standar kompetensi utama berkenaan dengan kompetensi profesional 

guru teknik kendaraan ringan bidang kelistrikan sebagaimana yang diunduh dari 

http://sertifikasi.fkip.uns.ac.id nampak sebagai berikut : 

 

http://sertifikasi.fkip.uns.ac.id/
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Tabel 2.3 Kompetensi Profesional Guru Teknik Kendaraan Ringan Bidang 

Kelistrikan 

 

Kompetensi Guru  

Mata Pelajaran 

Indikator Capaian  

Kompetensi Guru 

Kompetensi Inti : 

Merawat Berkala Sistem Listrik Kendaraan Ringan. 

Merawat berkala system penerangan, 

tanda dan pengaman. 

Menelaah pemeriksaan sistem 

penerangan, tanda dan pengaman. 

Merawat berkala system 

penghapus/pembersih kaca 

Menelaah pemeriksaan penghapus / 

pembersih kaca. 

Merawat berkala sistem starter 

dan pengisian 

Menelaah prinsip kerja sistem starter. 

Menelaah prinsip kerja sistem 

pengisian. 

Kompetensi Inti : 

Perbaikan Mesin Kendaraan Ringan. 

Memperbaiki sistem pengapian 

Menelaah pemeriksaan dan penyetelan 

sistem pengapian konvensional. 

Menentukan penyebab hilangnya 

percikan api busi pada sistem 

pengapian 

elektronik. 

Menelaah pemeriksaan komponen 

sistem pengapian elektronik. 

Menelaah sistem pengapian 

elektronik. 

Kompetensi Inti : 

Memperbaiki Sistem Kelistrikan. 

Memperbaiki system penerangan, tanda 

dan pengaman. 

Mendiagnosis kerusakan system 

penerangan, tanda dan pengaman. 

Memperbaiki sistem starter dan 

pengisian 

Mendiagnosis kerusakan system 

starter. 

Mendiagnosis kerusakan system 

pengisian. 

Memperbaiki sistem Air Conditioning 

(AC) 

Mendiagnosis kerusakan system Air 

Conditioning (AC) menggunakan 

manifold gauge. 

Mendiagnosis kerusakan system 

kelistrikan Air Conditioning AC. 

Memperbaiki sistem assesoris. 

Mendiagnosis kerusakan sistem power 

window. 

Mendiagnosis kerusakan sistem 

central lock. 

Sumber : http://sertifikasi.fkip.uns.ac.id. 

http://sertifikasi.fkip.uns.ac.id/
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2.1.7 Keahlian Teknik Kendaraan Ringan (Sistem Kelistrikan) 

2.1.7.1 Peta Kompetensi  Sistem Kelistrikan 

Peta kompetensi sistem kelistrikan otomotif nampak pada gambar 

sebagai berikut : (Widjanarko, 2008 : 9) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Peta Kompetensi Sistem Kelistrikan 

Sumber : Widjanarko (2008 : 9). 

 

Berdasarkan gambar di atas nampak bahwa kompetensi teknik kendaraan 

ringan sistem kelistrikan terdiri dari 2 (dua), yaitu penguasaan kelistrikan engine, 

dan penguasaan sistem kelistrikan body dan ACC.  

 

2.1.7.2 Sistem Kelistrikan Engine 

Sistem kelistrikan engine dalam kajian penelitian ini tediri dari 

(Widjanarko, 2008 : 9) : 

 

Menguasai Sistem 

Kelistrikan Otomotif 

Menguasai Sistem 

Kelistrikan Engine 
Menguasai Sistem 

Kelistrikan Body & ACC 

Menguasai 

Sistem Starter 

Menguasai Sistem 

Pengapian 

Menguasai Sistem 

Pengisian 
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1) Sistem pengapian (Ignition System)  

 

Sistem pengapian bertujuan untuk mengahasilkan arus listrik 

bertegangan tinggi untuk kebutuhan pembakaran campuran bahan bakar 

dalam udara dalam ruangan bakar. Pada dasarnya rangkaian pada sistem 

pengapian ada dua yaitu pengapian primer dan pengapian sekunder. Pada 

rangkaian primer sistem pengapian mencakup seluruh komponen yang 

bekerha dengan tegangan rendah, dari batrai atau alternator. Rangkaian 

sekunder bekerja pada tengangan tinggi seperti pada komponen yang ada 

setelah terminal output koil sampai pada masa busi (https://dinamis-

ilmu.co.id). 

Nugraha (2005 : 17) juga menyatakan fungsi dari sistem pengapian 

adalah “Sistem pengapian mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pembangkitan tenaga (daya) yang dihasilkan oleh suatu mesin bensin. 

Apabila sistem pengapian tidak bekerja dengan baik dan tepat, maka 

kelancaran proses pembakaran campuran bahan bakar dan udara di dalam 

ruang bakar akan terganggu sehingga tenaga yang dihasilkan oleh mesin 

menjadi berkurang”. 

Widjanarko (2008 : 12) juga mengungkapkan fungsi dari sistem 

pengapian (ignition sistem) yaitu “untuk menghasilkan percikan api yang 

kuat dan tepat untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam 

ruang bakar”. Secara umum, komponen dari sistem pengapian terdiri dari : 

a) Baterai, sebagai sumber arus. 

b) Kunci kontak, untuk menghidupkan dan mematikan sistem pengapian. 

c) Koil, untuk menaikan tegangan baterai menjadi tegangan tinggi diatas 

10.000 volt.  

https://dinamis-ilmu.co.id/
https://dinamis-ilmu.co.id/
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d) Distributor, berfungsi untuk mendistribusikan tegangan tinggi dari koil 

ke setiap busi sesuai dengan urutan penyalaan. 

e) Kabel tegangan tinggi, berfungsi untuk menghantarkan tegangan tinggi 

dari koil sampai ke busi. 

f) Busi, berfungsi untuk meloncatkan bunga api. 

 

 
 

Gambar 2.3 Komponen Sistem Pengapian 

Sumber : Widjanarko (2008 : 13) 

 

 

Proses pengapian dan pembakaran pada motor bensin terjadi pada 

saat (Widjanarko, 2008 : 14-16) : “Busi memercikan bungan api dengan 

tepat pada akhir langkah kompresi untuk memulai pembakaran di dalam 

ruang bakar. Pembakaran diawali dengan percikan bunga api pada busi (titik 

1) sekitar 100 menjelang titik mati atas (TMA=TDC) pada akhir langkah 

kompresi. Pembakaran dimulai pada titik combustion start (flame 

propagation start) dengan mulai terjadinya perambatan api dan pembakaran 

maksimum terjadi disekitar 100 setelah TMA. Proses pembakaran di dalam 

ruang bakar membutuhkan waktu yang relatif konstan baik pada putaran 

lambat atau tinggi. Pada saat putaran tinggi, saat pengapian harus dimajukan 

untuk memenuhi waktu pembakaran sehingga tekanan maksimum 
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pembakaran tetap berada 100 setelah titik mati, baik pada putaran 

rendah/tinggi”. 

 

Berikut komponen sistem pengapian secara menyeluruh : 

 
 

Gambar 2.4 Komponen Sistem Pengapian 

Sumber : https://dinamis-ilmu.com/ 

 

Pembakaran dan pengapian, secara skematis nampak pada gambar 

berikut (Widjanarko, 2008 : 15) : 

 
 

Gambar 2.5 Sistem Pembakaran Pada Motor Bensin 

Sumber : Widjanarko (2008 : 15) 
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Nugraha (2005:18) menyatakan, menurut sumber tegangannya, sistem 

pengapian dibedakan menjadi dua macam, yaitu “1). sistem pengapian baterai 

(DC), 2). Sistem pengapian magnet (AC). Dalam perkembangannya, system 

pengapian berkembang menjadi dua sistem, yaitu : “1). sistem pengapian 

konvensional (platina), 2). sistem pengapian elektronik (CDI) . Masing-masing 

sistem dijelaskan sebagai berikut :  

1) Sistem pengapian non konvensional 

Menurut Nugraha (2005 : 17), sistem pengapian non konvensional 

berfungsi menghasilkan percikan bunga api pada busi pada saat yang tepat 

untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Lebih 

lanjut.  

Widjanarko (2008 : 16) mengungkapkan prinsip kerja dari sistem 

pengapian konvensional, pada saat kunci kontak on, platina tertutup, arus 

baterai mengalir ke kunci kontak, ➔ (+) koil ➔ (-) koil ➔ kontak poin ➔ 

massa. Akibatnya, terjadi kemagnetan pada koil. Pada saat platina terbuka, 

arus yang mengalir ke kumparan primer tertutup dengan tiba-tiba. Akibatnya 

kemagnetan disekitar koil hilang (drop) dengan cepat. Dampaknya, bahwa 

kumparan sekunder terjadi induksi, dan tegangannya disalurkan ke 

distributor dan kabel tegangan tinggi, sehingga, terjadi loncatan api pada 

busi. Tegangan pada kumparan primer disalurkan ke kondensor dan muatan 

yang diserap kondensor, dibuang ke masa pada saat kontak poin tertutup.  

Kondensor menyerap loncatan bunga api pada kontak platina pada 

saat kontak platina mulai membuka dengan tujuan untuk meningkatkan 

tegangan pada kumparan pengapian sekunder (Nugraha, 2005 : 29). Aliran 
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arus primer koil pada saat kontak pemutus tertutup berbentuk eksponensial. 

Hal ini disebabkan adanya efek counter electromotor force pada saat arus 

mengalir pada kumparan primer koil yang menyebabkan terbentuknya 

medan magnet disekitar koil. Semakin tinggi putaran mesin, maka semakin 

singkat kontak pemutus menutup, sehingga arus primer koil juga menjadi 

semakin kecil apabila dibandingkan dengan rendah atau sedang. hal ini akan 

menurunkan kemampuan Sistem pengapian (Widjanarko, 2008 : 16). 

 

 

Gambar 2.6 Skema Pengapian Konvensional 

Sumber : https://modulotomotif.wordpress.com 

 

Menurut Nugraha (2005 : 18) mengungkapkan sistem pengapian 

konvensional terdiri dari dal-hal sebagai berikut : 

a. Sumber tegangan 

Berfungsi sebagai penyedia tegangan yang diperlukan oleh sistem 

pengapian. Menurut jenis tegangan yang digunakan, sumber tegangan 

dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1) AC (Alternating Current) 

Berupa alternator (kumparan pembangkit dan magnet), ysng 

berfungsi untuk mengubah energi mekanis yang didapatkan dari 

putaran mesin menjadi tenaga listrik arus bolak-balik (AC). 
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2) DC (Direct Current) 

Berupa baterai yang didukung oleh sistem pengisian (kumparan 

pengisian, magnet dan rectifier/regulator), berfungsi sebagai 

penyedia tegangan DC yang diperlukan oleh sistem pengisian. 

Berdasarkan uraian di atas, sumber tegangan secara skematis 

nampak pada gambar berikut  (Nugraha, 2005 : 18-19) : 

  
Alternator  Baterai 

 

Gambar 2.7 Sumber Tegangan  

Sumber : Nugraha (2005 : 18-19) 

 

b. Kunci kontak (ignition switch) 

Berfungsi sebagai saklar utama untuk menghubung dan memutus 

(on-off) rangkaian pengapian, dan rangkaian kelistrikan lainnya. 

Menurut fungsi dan cara kerjanya, kunci kontak dibedakan menjadi 

dua, yaitu (Nugraha, 2005 : 19) : 

1) Kunci kontak untuk pengapian AC (pengendali massa) 

Pada posisi off dan lock, kunci kontak membelokkan tegangan 

dari sumber tegangan (alternator) yang dibutuhkan oleh sistem 

pengapian ke massa melalui terminal IG dan E kunci kontak. 

Akibatnya, sistem pengapian tidak dapat bekerja. Disisi 

lain, pada posisi off dan lock kunci kontak juga memutuskan 

hubungan tegangan (+) baterai (terminal BAT dan BAT 1) 

sehingga seluruh sistem kelistrikan tidak dapat dioperasikan. Pada 

posisi on, kunci kontak memutuskan hubungan terminal IG dan 

E, sehingga tegangan yang dihasilkan oleh alternator diteruskan 

ke sistem pengapian.  
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2) Kunci kontak untuk pengapian DC (pengendali positif) 

Pada posisi on, kunci kontak menghubungkan tegangan (+) 

baterai ke seluruh sistem kelistrikan (termasuk sistem pengapian) 

untuk mengoperasikan seluruh sistem kelistrikan yang ada. Pada 

posisi off dan lonck, kunci kontak memutuskan hubungan 

kelistrikan dari sumber tegangan (terminal (+) baterai) yang 

dibutuhkan oleh seluruh sistem kelistrikan, sehingga seluruh 

sistem kelistrikan tidak dapat dioperasikan. 

 

  
Kunci Kontak Pengapian AC Kunci Kontak Pengapian DC 

Gambar 2.8 Kunci Kontak (Ignition Switch)  

Sumber : Nugraha (2005 : 19-20) 

 

c. Kumparan pengapian (ignition coil) 

Berfungsi untuk menaikkan tegangan yang diterima dari sumber 

tegangan (alternator) menjadi tegangan tinggi yang diperlukan untuk 

pengapian. terdapat kumparan primer dan kumparan sekunder yang 

dililitkan pada tumpukan-tumpukan plat besi tipis. Diameter kawat 

pada kumparan primer 0,6–0,9 mm. Jumlah lilitan 200–400 kali. 

Diameter kawat pada kumparan sekunder 0,05–0,08 mm dengan 

jumlah lilitansebanyak 2000–15.000 kali. Kumparan sekunder akan 

terinduksi sehingga timbul induksi tegangan tinggi sebesar 10.000 

volt Nugraha (2005 : 19-20). 

d. Kontak platina (contact breaker) 

Berfungsi sebagai saklar rangkaian primer pengapian, 

menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang mengalir melalui 

kumparan primer pada kumparan pengapian untuk menghasilkan arus 
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listrik tinggi pada kumparan sekunder dengan cara induksi 

elektromagnet. 

e. Nok platina (Breaker Cam) 

Membuka kontak platina pada waktu (sudut engkol) yang tepat, 

sehingga saat pengapian dapat diatur menurut ketentuan. 

f. Kondensor (capacitor) 

Berfungsi untuk menyerap/meredam loncatan bunga api pada kontak 

platina yang terjadi pada saat kontak platina mulai membuka dengan 

tujuan untuk mempercepat pemutusan arus primer sehingga 

meningkatkan stegangan pada kumparan pengapian sekunder. 

g. Busi (spark plug) 

Mengeluarkan arus listrik tegangan tinggi menjadi loncatan bunga api 

melalui elektrodanya. Loncatan bunga api terjadi disebabkan adanya 

perbedaan tegangan kedua kutup elektroda busi (10.000 volt). 

1. Sistem Pengapian Konvensional (Magnet/AC dan Baterai/DC)  

Sistem pengapian konvensional terdiri dari (Widjanarko, 2008 : 9) : 

 

a. Sistem pengapian elektronik dengan penghasil pulsa model induktif, 

hall effect, iluminasi atau cahaya 

Sistem pengapian ini memanfaatkan transitor untuk memutus 

dan mengalirkan arus primer koil. Symbol dan kerja transitor 

digambarkan sebagai berikut (Widjanarko, 2008 : 25) : 
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Gambar 2.9 Kerja Transitor 

Sumber : Widjanarko (2008 : 25) 

 

Sistem pengapian dengan pembangkit model induktif terdiri 

dari “penghasil pulsa, ignitier, koil, distributor dan komponen 

pelengkap lainnya”. Sistem pembangkit pulsa induktif terdiri dari 

“kumparan pembangkit pulsa (pick up coil), magnet permanen, dan 

rotor pengarah medan magnet” (Widjanarko, 2008 : 25) 

Sistem pengapian model hall effect, apabila bahan semi 

konduktor dialiri arus listrik dari sisi kiri ke kanan dan 

semikonduktor tersebut berada dalam suatu medan magnet, maka 

pada arah tegak lurus akan timbul tegangan hall Vh. apabila tegangan 

magnet diantara semi kondukor tersebut dihilangkan, maka tegangan 

yang tegak lurus terhadap aliran arus itu juga akan hilang. 

Sistem pengapian iluminasi/cahaya dimanfaatkan untuk 

mengaktifkan dan menonaktifkan phototransior. Akhirnya, 

menghasilkan sinyal yang kemudian diperkuat oleh bagian amplifier 

untuk mentrigger power pransistor. Pada saat power transistor on, 

arus mengalir melalui kumparan primer koil, sehingga terbentuk 

medan magnet pada koil. Sebaliknya, pada saat transitor off, arus 

primer terputus sehingga medan magnet dengan cepat hilang yang 
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menyebabkan terjadinya induksi tegangan tinggi pada kumparan 

sekunder koil 

b. Sistem pengapian CDI (Capasitive Discharge Ignition) 

Widjanarko (2008 : 32) menyatakan “Sistem pengapian CDI 

yaitu Sistem pengapian yang bekerja berdasarkan pembuangan 

muatan kapasitor”. Berfungsi menghasilkan percikan bunga api pada 

busi pada saat yang tepat untuk membakar campuran bahan bakar dan 

udara di dalam silinder (Nugraha, 2005 : 44).  

Konsep kerja dari Sistem ini, koil masih digunakan namun 

fungsinya hanya sebagai transformator tegangan tinggi, tidak untuk 

menyimpan Energi. Kapasitor diisi (charged) dengan tegangan tinggi 

sekitar sekitar 300V-500V, dan pada saat Sistem bekerja (triggered), 

kapasitor tersebut membuang (discharge) energinya ke kumparan 

primer koil pengapian. Koil tersebut menaikan tegangan (dari 

pembuangan muatan kapasitor) menjadi tegangan yang lebih tinggi 

pada kumparan sekunder untuk menghasilkan percikan api pada busi.  

Suhu koil itu sendiri terdiri dari dua yaitu “suhu panas dann 

dingin. Suhu panas berada pada 500-500C (140-122 F), sedangkan 

suhu dingin 500-1000C (1220-212 F)”. Buku praktik memberikan 

teknik-teknik dalam pemeriksaan koil pengapian, sebagaimana yang 

nampak berikut (PT. Toyota, 1995 : KM2) dalam :  

1. Lepaskan kabel tegangan tinggi dari koil 

2. Periksa tahanan pada koil primer 

Langlah ini dilakukan dengan menggunakan ohm meter, ukur 

tahanan antara terminal (+) dan terminal (-). Tahanan pada koil 

suhu panas 1,35 - 2,09Ω, pada kondisi suhu dingin 1,71 - 2,46Ω. 
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Apabila tahanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka ganti koil 

pengapian. 

3. Pemeriksaan tahanan pada koil sekunder 

Dilakukan dengan menggunakan ohm meter, ukur tahanan antara 

terminal B dan terminal tegangan tinggi. Tahanan pada koil 

sekunder suhu panas 10,7 – 17,1Ω, pada kondisi suhu dingin 8,5 

– 14,5Ω. Apabila tahanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka 

ganti pengapian. 

4. Periksa tahanan pada resistor 

Dilakukan dengan menggunakan ohm meter, ukur tahanan antara 

terminal B dan terminal (+). Tahanan resistor suhu panas 1,05 – 

1,52Ω, pada kondisi suhu dingin 0,8 – 1,3Ω. Apabila tahanan 

tidak sesuai dengan spesifikasi, maka ganti pengapian. 

5. Periksa kabel dari sumber tegangan 

Dilakukan dengan swit pengapian posisi on dan menggunakan 

voltmeter hubungkan probe (+) ke terminal B dan probe (-) ke 

masa bodi, tegangan kira-kira 12 V. apabila tegangan tidak 

normal,  periksa swit pengapian dan rangkaian kabel. 

6. Pasang kembali kabel tegangan tinggi pada koil pengapian. 

 

Nugraha (2005 : 46) mengungkapkan bahwa system 

pengapian CDI terdiri dari 1). sistem pengapian magnet elektronik 

(AC-CDI) sumber tegangan didapat dari alternator, sehingga arus 

yang digunakan merupakan arus bolak-balik (AC), 2). Sistem 

pengapian baterai elektronik (DC-CDI), sumber tegangan diperoleh 

dari tegangan baterai, arus yang digunakan arus searah (DC). Berikut 

Sistem pengapian CDI (Widjanarko, 2008 : 33) : 

 

Gambar 2.10 Sistem Pengapian CDI 

Sumber : Widjanarko (2008 : 33) 
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c. Sistem pengapian terkontrol computer/ESA (electronic spark 

advance advance) dengan distributor, tanpa distributor dan Sistem 

pengapian langsung. 

1. Sistem pengisian baterai (charging Sistem) 

Baterai merupakan sebuah alat elektro kimia yang dibuat untuk 

mensuplai energi listrik tegangan rendah (pada sepeda motor menggunakan 6 

Volt dan atau 12 Volt) ke sistem pengapian, starter, lampu dan komponen 

kelistrikan lainnya. Baterai menyimpan listrik dalam bentuk energi kimia, 

yang dikeluarkan apabila diperlukan sesuai beban/sistem yang 

memerlukannya (Nugraha, 2005 : 28). 

Sistem pengisian terdiri dari (Widjanarko, 2008 : 9) “Sistem pengisian 

dengan regulator konvensional, regulator IC, dan alternator model tanpa sikat 

(brushless alternator)”. Sistem pengisian berfungsi untuk “mengisi arus 

listrik ke battery, dan mensupply arus listrik ke seluruh Sistem kelistrikan 

setelah mesin hidup”. Altenator terdiri dari sebuah bagian-bagian yang sama 

seperti generator, tapi dengan cara kerja yang berbeda. Pengganti medan 

magnit di sebut rotor, merupakan bagian yang berputar dan sebagai angker 

adalah stator yang tidak berputar (KEMENDIKBUD, 2013 : 124). 

Komponen-komponen sistem pengisian nampak pada gambar di bawah 

ini (https://www.autoexpose.org/) : 
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Gambar 2.11 Komponen Sistem Pengisian 

Sumber : https://www.autoexpose.org/. 

 

Komponen-komponen pada sistem ini terdiri dari “battery, kunci 

kontak, alternator, dan regulator”. Alternator pada sistem pengisian memiliki 

fungsi untuk merubah energi gerak (mekanis) dari mesin menjadi energi 

listrik. Regulator pada sistem pengisian berfungsi untuk mengatur besar 

kecilnya arus listrik yang dapat masuk ke rotor coil sehingga tegangan yang 

dihasilkan oleh alternator akan konstan (sama) pada setiap putaran mesin, 

baik putaran lambat, sedang maupun tinggi. Regulator pada sistem pengisian 

terdapat 2 tipe, yaitu regulator tipe point (terpisah dengan alternator) dan 

regulator tipe IC (menjadi satu didalam alternator) (https://www.teknik-

otomotif.com). 

Rangkaian sistem pengisian konvensional dijelaskan sebagai berikut 

(Widjanarko, 2008 : 56-58) : 

1. Pada saat kunci kontak on, mesin mati 

Fenomena yang terjadi pada kondisi ini adalah lampu pengisian menyala 

dan terjadi medan magnet pada rotor coil. 

2. Mesin berputar lambat 

Pada N mengalirkan arus lampu, lampu indikator pengisian mati. Kontak 

PI0 menempel pada PI1 karena medan magnet pada kumparan voltage 
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regulator lemah, arus besar mengalir pada rotor coil, medan magnet 

kuat. Output alternator cukup untuk mengisi battery. 

Pada putaran sedang, PI0 lepas dari PI1 (mengambang) karena medan 

magnet pada kumparan voltage regulator (VR) menguat. Arus ke rotor 

coil (RC) melewati resistor R, sehingga kemagnetan pada RC lemah. 

Putaran naik, meskipun medan magnet melemah output alternator tetap 

cukup untuk mengisi battery. 

3. Kecepatan tinggi 

PI0 menempel dengan PI2 karena medan magnet pada kumparan VR akan 

kuat. Arus dari R langsung ke massa, kemagnetan pada RC drop. 

Akibatnya tegangan output pada B alternator turun, sehingga medan 

magnet pada VR juga melemah, PI0 lepas lagi dari PI2. Arus mengalir 

lagi ke RC melalui R sehingga kemagnetan pada RC menguat lagi. PI0 

lepas dan terhubung dengan PI2 secara periodic tergantung tegangan yang 

masuk ke VR sehingga output  alternator tetap stabil.  

 

 
 

Gambar 2.12 Rangkaian Sistem Pengisian Konvensional 

Sumber : Widjanarko (2008 : 58) 

Berikut permasalahan-permasalahan pada sistem pengisian 

(http://materi-smk-otomotif.blogspot.co.id) : 

1. Pengisian tidak ada 

Pada saat engine sudah hidup, alternator tidak menghasilkan output untuk 

mengisi battery. 

2. Pengisian terlalu rendah (undercharge) 

Output alternator kurang dari standar yang ditetapkan (13,8 V – 14,8 V) 

sehingga menyebabkan battery  tekor. 

3. Pengisian terlalu tinggi (overcharge) 

Output alternator lebih dari standar yang ditetapkan sehingga 

menyebabkan battery panas dan airnya cepat habis. 
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1.1.7. Pengembangan Model Uji Kompetensi Guru SMK 

Pengembangan   adalah   “kegiatan   ilmu   pengetahuan   dan   teknologi   

yang bertujuan memanfaatkan kaidah  dan  teori ilmu pengetahuan yang telah 

terbukti kebenarannya   untuk   meningkatkan   fungsi,   manfaat,   dan   aplikasi   

ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  telah  ada,  atau  menghasilkan  

teknologi  baru”, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang  Republik  

Indonesia  No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Model adalah “visualisasi berupa grafik atau diagram tentang realitas 

baik proses maupun struktur yang disederhanakan agar mudah dipahami dengan 

menonjolkan unsur atau elemen yang dianggap penting” (Bambang, 2014). 

Menurut Suprijono (2011 : 45), model diartikan “sebagai bentuk representasi 

akurat suatu proses aktual yang memungkinkan seseorang/sekelompok orang 

supaya mencoba bertindak berdasarkan model tersebut.  

Oka (2017) mengungkapkan Model yang berorientasi pada produk 

ditandai dengan : “1) suatu asumsi bahwa produk pembelajaran itu diinginkan, 

2) kelayakan suatu produk didasarkan/mempertimbangkan hasil uji coba dan 

revisi, 3) produk harus dapat dipakai oleh berbagai para pengelola 

pembelajaran”. Menurut Sanjaya (2015 : 82), model berfungsi sebagai “sarana 

untuk mempermudah berkomunikasi, atau sebagai petunjuk yang bersifat 

perspektif untuk mengambil keputusan atau sebagai petunjuk perencanaan untuk 

kegiatan pengelolaan”. Fungsi model lain diuangkap oleh Deutsch dalam Severin 

et al (2008) adalah : “1) Mengorganisasi, yakni mengatur dan menghubungkan 

data yang tidak terlihat sebelumnya; 2) Heuristic, yakni memberi kemungkinan 
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menuju metode baru yang belum dikenal; 3) Prediktif, yakni melakukan prediksi 

yang bersifat kuantitatif mengenai kapan dan seberapa banyak; 4) Pengukuran, 

data yang diperoleh dengan bantuan sebuah model dapat menjadi suatu ukuran 

baik sekedar ranking atau skala rasio penuh”. 

Sanjaya (2015 : 82) juga mengungkapkan manfaat dari model, 

diantaranya “1) dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi 

manusia, 2) mengintegrasikan seluruh pengetahuan hasil observasi dan 

penelitian, 3) menyederhanakan suatu proses yang bersifat kompleks, 4) sebagai 

pedoman untuk melakukan kegiatan”. Ciri model yang baik  antara lain “simple, 

applicable, important, controllable, adaptable, communicablei” (Marrelli et al, 

2005:533 dalam Damayanti, 2016). 

Oka (2017 : 10) mengelompokan model yang lazim dikenal dalam 

pembelajaran menjadi 2 (dua) macam yakni : 

1) Model mikromorf 

Adalah model yang visual dan nyata secara fisik, misalnya planetarium dan 

simulasi komputer, serta flowchart suatu proses.  

2) Model paramorf  

Adalah model simbolik yang biasanya menggunakan deskripsi verbal, yang 

terbagi menjadi : 

a) Model konseptual 

Yaitu model yang bersifat deskriptif yang mendeskripsikan suatu 

peristiwa relevan berdasarkan proses deduktif dari logika atau analisis 

dan juga kesimpulan dari hasil observasi. 

b) Model prosedural 

Yaitu model yang mendeskripsikan langkah-langkah untuk melakukan 

suatu pekerjaan atau produk. 

c) Model matematik 

Yaitu model yang mendeskripsikan hubungan bermacam-macam 

komponen dalam suatu situasi. 

 

Menurut Oka (2017 : 10) secara skematis, model dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.13 Konsep Model 

Sumber : Oka (2017 : 10) 

 

Menurut persepsi dan pendapat para ahli pendidikan teknik otomotif, 

master asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan praktisi sekolah dan 

praktisi perbengkelan mobil, model uji kompetensi terpadu layak diterapkan di 

SMK bidang keahlian otomotif kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. 

Pengembangan uji kompetensi dilakukan melalui sistem ujian dengan bekerja 

pada pekerjaan riil, SMK memiliki tempat uji kompetensi, dan menjadi lembaga 

sertifikasi profesi independen.Model uji kompetensi terpadu ini dikembangkan 

dalam aspek (Santoso, 2014) :  

1) Pengembangan standar kompetensi 

Dikembangkan melalui penentuan standar kompetensi dan kesesuaian 

dengan kebutuhan pekerjaan. 

2) Pengembangan kurikulum  

Dikembangkan melalui keterlibatan industri dan sinkronisasi materi 

kompetensi dengan industri. 

3) Pengembangan pembelajaran berbasis kompetensi di SMK  

Dikembangkan melalui profesionalisme guru sebagai asesor independen, 

pengembangan sumber belajar dan model pembelajaran, model penilaian, 

materi soft skill melalui penanaman budaya Kaizen dan laporan hasil belajar 

dalam bentuk skill passport. 

4) Pengembangan pembelajaran di dunia usaha/industri melalui praktik kerja 

industri 

 

Model 

Mikromorf 

Paramorf 

Konseptual 

Prosedural 

Matematik 
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Dikembangkan melalui bentuk praktik kerja industri dengan fokus pada 

kluster kompetensi. 

 

Point 4 pada pernyataan di atas dapat dilakukan dengan melakukan 

pendidikan sistem ganda. Menurut Lubis (2000 : 7) dalam (Dimyati, 2016), 

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada hakikatnya adalah  “penyelengaraan 

pendidikan kejuruan yang dilaksanakan bersama oleh sekolah kejuruan dengan 

dunia usaha/industri. 

Berdasarkan uraian di atas, pengembangan dalam penelitian ini adalah 

pengembangan terpadu dengan konsep model prosedural terpadu. Alasanya, 

peneliti akan mamaparkan langkah-langkah (tertuang dalam metodologi 

penelitian) mulai dari konsep awal hingga produk jadi. 

 

2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan 

Basyirun (2014 : 212) melakukan penelitian dengan judul 

Pengembangan Model Uji Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan pada Proses 

Sertifikasi Guru SMK Program Studi Keahlian Teknik Mesin (Model Uji K2TP-

Gluteksin) berdasarkan tuntutan kompetensi Guru Abad 21 yang dikembangkan. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari aspek keefektifan, keefisienan, 

kepraktisan dan keterlaksanaan model di Tempat Uji Kompetensi (TUK) dapat 

berfungsi dengan baik untuk mengetahui kompetensi teknik pengelasan guru 

SMK program studi keahlian teknik mesin. Relevansi hasil penelitian tersebut 

dengan penelitian ini bahwa, sama-sama pengembangan model uji kompetensi 

guru SMK. 
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Bunyamin et al (2018) dalam penelitian dengan judul Revitalization 

Model of Industrial Apprenticeship-Based Professional Competence for Light 

Vehicle Engineering Expertise Teachers of Vocational School. Hasil penelitian 

bahwa model revitalisasi kompetensi profesional berbasis industri untuk guru 

SMK keahlian TKR melalui program pemagangan, efektif untuk meningkatkan 

kompetensi keterampilan guru yang produktif. Relevansi dengan penelitian ini 

bahwa sama-sama pengujian kompetensi profesional guru SMK, keahlian TKR. 

Arifin et al (2017) dengan tujuan The Competent Vocational College 

Teacher : A Proposed Model for Effective Job Performance. Menyimpulkan 

bahwa upaya untuk menyambut abad 21, maka sudah semestinya menuntut para 

guru kejuruan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang cukup 

dalam profesi, dan harus dikembangkan. Relevansi dengan penelitian ini bahwa 

kebutuhan pengembangan kompetensi guru sangat diperlukan, sehingga perlu 

dicari model pengembangan yang tepat. 

Setyawan, dkk (2017) dengan judul Pelaksanaan Pembelajaran 

Program Produktif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan. Hasil 

penelitian menunjukkan pelaksanaan pembelajaran produktif teknik kendaraan 

ringan termasuk baik dengan rata-rata 85,19% namun diperlukan adanya 

peningkatan sesuai dengan perkembangan DU/DI. Relevansi dengan penelitian 

ini bahwa pelaksanaan pembelajaran yang sudah baik tersebut, perlu dilakukan 

peningkatan kompetensi produktif dari para guru TKR. 

Setyawan (2017) dengan judul Pelaksanaan Pembelajaran Program 

Produktif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan. Hasil penelitian 

Banyak guru masih kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran praktik, hal ini 
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nampak bahwa para guru hanya melakukan pembelajaran secara teoritis. 

Pembelajaran praktikum tidak sesuai dengan kompetensinya. Pelaksanaan 

pembelajaran hanya sebagai pemenuhan dari kegiatan pembelajaran, sehingga 

pemahaman siswa mengenai kompetensi pembelajaran produktif tidak 

maksimal. Selain itu juga, keterampilan menjawab pertanyaan dan motiasi guru 

untuk mengembangkan diri memperoleh nilai hanya cukup baik. Relevansi 

dengan penelitian ini bahwa perlu dilakukan pengembangan untuk meningkatkan 

kompetensi guru produktif/praktik yang sesuai dengan kebutuhan DU/DI. 

Sutijono et al (2016) dengaan judul Automotive Teachers Industrial 

Internship To Obtain Vocational School Graduates Demanded By The Industry. 

Hasil penelitian Guru harus terus meningkatkan pengetahuannya, terutama yang 

berkaitan dengan permintaan industri saat ini. Hal ini diupayakan supaya tidak 

ketinggalan, karena pengetahuan yang dipelajari di sekolah akan berbeda dengan 

kondisi sekarang. Magang di dunia industri untuk guru khususnya sekolah 

kejuruan, perlu dilakukan. Adanya magang memungkinkan para guru untuk 

mengajar siswa tentang budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta 

teknologi saat ini khususnya di industri otomotif.relevansi dalam penelitian ini 

bahwa peningkatan kompetensi guru sangat diperlukan, salah satunya pelalui 

pengembangan modl uji kompetensi, dan sama-sama di industri otomotif. 

Utomo, dkk (2015) dengan judul Pengembangan Instrumen Penilaian 

Kinerja Guru Produktif Teknik Kendaraan Ringan. Hasil penelitian Berdasarkan 

hasil pengembangan instrumen penilaian kinerja guru praktek teknik kendaraan 

ringan (IPKGP-TKR) SMK dapat disimpulkan, sebagai berikut. (1) instrumen 

penilaian kinerja guru praktek teknik kendaraan ringan SMK terdiri dari variabel 
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perencanaan pembelajaran praktek, persiapan pembelajaran praktek, pelaksanaan 

pembelajaran praktek, dan pengadministrasian sarana dan hasil praktek. (2) 

validitas dan Reliabilitas instrumen penilaian kinerja guru praktek kendaraan 

ringan (IPKGP-TKR) baik Intrumen untuk Atasan maupun Siswa menunjukkan 

hasil yang sangat baik. (3) kepraktisan Instrumen PKGP-TKR diuji dengan 

menggunakan expert judgement, memperlihatkan kepraktisan instrumen dalam 

rata-rata kriteria yang sangat baik. (4) instrumen PKGP-TKR memenuhi syarat 

sebagai intrumen penilaian kinerja yang efektif untuk digunakan. Relevansi di 

penelitian ini sama-sama uji kompetensi guru TKR. 

Kunter et al (2013) dengan judul Professional Competence of 

Teachers: Effects on Instructional Quality and Student Development. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa kompetensi profesional guru berpengaruh pada 

hasil belajar siswa. Relevansi dengan penelitian ini bahwa sama-sama 

mengetahui kompetensi profesional guru. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pada seluruh guru SMK harus meningkatkan kompetensi profesional. Relevansi 

dengan penelitian ini bahwa kompetensi profesional guru tidak cukup dituntut 

begitu saja, nama perlu dikembangkan model uji kompetensi yang tepat. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menunjang supaya terjadi link and match antara 

dunia pendidikan dengan DU/DI.  

  

2.3 Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis yang mendasari penelitian ini dimulai dari teori 

manajemen mutu pendidikan kejuruan, profesionalisme pendidik, kompetensi 



60 
 

guru kejuruan, kompetensi profesional guru TKR, teori TKR, dan 

pengembangan model. Secara skematis, nampak pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Kerangka Teoritis 

 

2.4 Kerangka Berpikir  

Pendidikan kejuruan merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan 

mencetak lulusan yang memiliki keterampilan untuk menangani suatu 

pekerjaan tertentu. Mendasarkan hal tersebut, maka dunia pendidikan di era 

globalisasi ini tidak bisa bersifat independen dalam melakukan pengelolaan, 

namun sudah mulai harus berpikir dengan pihak eksternal yaitu pengguna jasa 

atau DU/DI. Berdasarkaan hal tersebut, pembangunan pendidikan kejuruan 

yang dalam hal ini adalah SMK, diarahkan pada peningkatan daya saing 

Pengembangan Model Uji Kompetensi Keahlian  

Teknik Kendaraan Ringan Untuk Guru SMK 

Manajemen Mutu  
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Pannen dkk. (2017:3). 
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Charles et al (1994) 
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(2013:46). 
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Mulyasa (2007:135). 
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Widjanarko (2008:9) 
Nugraha (2005:17). 
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Suprijono (2011:45) 

Oka (2017) 
Severin et al (2008). 

 



61 
 

internasional/global sebagai pondasi dalam membangun kemandirian dan daya 

saing sumber daya manusia dalam memasuki DU/DI.  

Kenyataan yang ada, bahwa dunia pendidikan mempunyai 

permasalahan baik dari sisi kompetensi profesional guru maupun kompetensi 

siswa/lulusan. Permasalahan di dunia pendidikan bahwa penilaian kompetensi 

guru masih banyak yang bersifat teoritis, kompetensii profesional guru juga 

masih rendah, dampaknya kompetensi siswa juga masih rendah. Permasalahan 

tersebut berdampak pada timbulnya permasalahan di DU/DI, dimana sebagai 

user mendapati banyak lulusan belum siap kerja karena keterampilan yang 

rendah. Selanjutnya, serapan lulusan SMK juga menjadi rendah, selain karena 

persaingan yang tinggi, namun juga tes yang ketat dan tidak diimbangi oleh 

kemampuan siswa/lulusan. 

Permasalahan yang dihadapi tersebut dikarenakan belum adanya link 

and mach antara dunia pendidikan sebagai penyedia jasa dengan DU/DI 

sebagai pengguna jasa (output pendidikan). Kondisi ini tentunya dapat diatasi 

dengan cara pihak dunia pendidikan harus meningkatkan manajemen mutu 

pendidikan kejuruan melalui guru produktif. Salah satu yang dapat dilakukan 

yaitu dengan meningkatkan kompetensi profesional guru. Hal ini harus 

dilakukan, mengingat bahwa guru adalah motor penggerak/pencipta secara 

langsung mtu siswa. 

Penilaian kompetensi profesional guru tidaklah mudah, tentu perlu 

melakukan kajian pengembangan atas model uji kompetensi itu sendiri. 

Pengembangan model ini dilakukan baik secara teoritis maupun praktis 

(praktik). Dimana kedua model pengujian tersebut membutuhkan instrumen 
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yang tepat, yaitu yang sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan dan yang 

mampu menjawab/mengatasi permasalahan DU/DI. Selanjutnya, instrumen 

tersebut harus dikaji kelayakan dan efektifitasnya oleh tim ahli yang terdiri 

dari dunia pendidikan dan tim praktisi dari DU/DI. Langkah ini dilakukan 

supaya diperoleh link and match antara penyedia jasa dan pengguna jasa. 

Pengembangan model uji kompetensi ini dilakukan dengan model uji 

kompetensi terpadu. Model ini mengacu pada Santoso (2014) yang melakukan 

penelitian pengembangan model uji kompetensi terpadu. Hasil penelitian 

tersebut didukung/diperkuat persepsi dan pendapat para ahli pendidikan teknik 

otomotif, master asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan praktisi sekolah 

dan praktisi perbengkelan mobil, model uji kompetensi terpadu layak 

diterapkan di SMK bidang keahlian otomotif kompetensi keahlian teknik 

kendaraan ringan. Alasanya, bahwa model ujian ini, sudah menggabungkan 

kebutuhan dunia industri terhadap SDM yang siap kerja. Harapannya, akan 

dapat bersaing di dunia global. 

Hasil yang diharapkan tentunya, diperoleh guru yang kompeten, yang 

akhirnya diperoleh output (siswa/lulusan) yang kompeten pula. Dampaknya, 

lulusan mampu melakukan persaingan untuk masuk ke DU/DI, serta serapan 

lulusan di lapangan kerja tinggi. Berdasarkan paparan di atas, secara skematis 

kerangka pemikiran nampak pada gambar berikut : 
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Gambar 2.15 Kerangka Berpikir 
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Kejuruan (SMK) 

 

Dunia Usaha/Dunia 

Industri (DU/DI) 

 

1. Kompetensi guru lebih banyak bersifat teoritis. 

2. Profesionalisme guru produktif masih rendah. 

3. kompetensi siswa rendah. 

4. Mutu lulusan kejuruan masih rendah/belum siap kerja. 

5. Serapan kerja rendah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 

5.1.1 Profil kompetensi guru TKR khususnya bidang kelistrikan pada tingkat 

cukup baik. 

5.1.2 Kendala-kendala yang dihadapi oleh para guru TKR dalam 

melaksanakan pembelajaran adalah kemauan siswa mengikuti pelajaran, 

mencatat, belajar, membaca buku otomotif, bertanya, pengetahuan, 

menganalisis kurang. Kualitas dan kuantitas alat praktik, waktu, 

ketersediaan media pembelajaran, perawatan alat, kesulitan mencari 

tempat praktik, kepemilikan alat di rumah, kemampuan guru, 

pengembangan silabus.  

5.1.3 Pendapat DU/DI mengenai kompetensi para siswa TKR yang sedang 

magang, bahwa kompetensi TKR bidang kelistrikan hanya cukup baik. 

5.1.4 Harapan DU/DI mengenai kompetensi para siswa/lulusan di bidang TKR  

5.1.5 diantaranya adanya keterlibatan DU/DI dalam penyusunan kurikulum, 

pelaksanaan praktikum melibatkan DU/DI, pelatihan kepada para guru, 

bekal teori maupun praktik yang memadai, dan uji praktikum sebelum 

pelaksanaan magang. 

5.1.6 Hasil pengembangan model uji kompetensi bagi guru SMK bidang TKR 

modul TKR khususnya kelistrikan untuk tingkat SMK. 
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5.1.7 Uji kelayakan dari desain pengembangan model uji kompetensi guru 

SMK bidang TKR diperoleh hasil layak. 

5.1.8 Uji efektifitas dari model pengembangan uji kompetensi guru SMK 

bidang TKR diperoleh hasil bahwa model pengembangan adalah efektif 

dalam pelaksanaan uji kompetensi guru TKR. 

 

6.1 Implikasi 

Hasil penelitian ini ditujukan untuk berbagai pihak, supaya dapat 

diimplikasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sekurang-kurangnya 

bagi pihak sekolahan, guru, dan DU/DI yang masing-masing dalam penelitian 

dijelaskan sebagai berikut : 

6.1.1 Bagi pihak sekolahan 

Hasil pengembangan model uji kompetensi diharapkan dapat 

diimplikasikan oleh pihak sekolahan tingkat SMK khususnya bidang 

otomotif. Pihak sekolahan dapat menggunakan produk untuk disesuaikan 

dengan kurikulum yang sinkron terhadap DU/DI, sehingga sekolahan 

mempunyai kurikulumm yang handal. 

6.1.2 Bagi guru  

Produk hasil penelitian ini, bagi guru dapat digunakan sebagai acuan 

untuk salah satu media proses pembelajaran. Serta dapat digunakan untuk 

meningkatkan kompetensi profesional dalam karirnya, sehingga para 

guru mempunyai wacana/pengetahuan yang semakin lengkap sesuai 

dengan harapan steakholder. 
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6.1.3 Bagi DU/DI 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh DU/DI sebagai acuan kerja 

pegawai kontrak yang masih harus banyak mengembangkan 

keterampilan di bidang otomotif, khususnya bidang kelistrikan. Selain itu 

juga dapat dijadikan acuan bagi para siswa magang. Harapannya, 

kompetensi para lulusan SMK di bidang kelistrikan meningkat, sehingga 

sesuai dengan harapan DU/DI bidang otomotif. DU/DI juga bisa 

memanfaatkan hasil penelitian ini untuk melihat sisi kekurangan yang 

terjadi di SMK khususnya bidang otomotif, sehingga dapat memberikan 

saran kepada Kepala Sekolah supaya ada peningkatan kompetensi para 

guru yang akhirnya untuk siswa/lulusan. 

 

7.1 Saran 

Saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai 

berikut : 

7.1.1 Bagi pihak sekolahan 

Pihak sekolahan dapat melakukan kajian/bedah kurikulum dengan 

melibatkan DU/DI, memprogramkan magang bagi para guru TKR ke 

DU/DI, mengadakan pelatihan secara berkala dengan memanggil tenaga 

ahli dari DU/DI. Selain itu, bisa ditambahkan SOP mengenaii penempatan 

magang harus diadakan seleksi terlebih dahulu terhadap siswa yang akan 

ditempatkan magang.  
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7.1.2 Bagi pihak guru 

Para guru sudha tidak lagii hanya mengacu pada kemampuan teoritis saja, 

melainkan juga harus meningkatkan kemampuan dari sisii praktikum. Hal 

ini dapat dilakukan dengan cara bahwa para guru wajib mengikuti uji 

kompetensi yang diadakan oleh pihak yang berwenang, melakukan studi 

lanjut, meningkatkan kompetensi dengan cara belajar. Selain itu juga 

dapat mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan oleh DU/DI yang 

bergerak di bidang otomotif. Teknik pembelajaran juga perlu dilakukan 

perubahan atau pengembangan, supaya diperoleh lulusan yang lebih 

kompeten, sehingga lebih mudah diserap oleh DU/DI. 
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Lampiran 2 :  

SILABUS MATA PELAJARAN SISTEM KELISTRIKAN 

 

 

Satuan Pendidikan  : SMK 

Kelas  : XI  

Kompetensi Inti  : Kelistrikan 

 

KI 1   :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2  : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan proaktif, dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KI 3  : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

KI 4  :  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

Kompetensi Dasar 
       Indikator 

Materi Pokok 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Produk 

Belajar   

1.1   Menyadari bahwa 

lingkungan alam 

sebagai wujud 

kebesaran Tuhan 

YME dan 

pengetahuan 

tentang adanya 

keteraturan 

tersebut sebagai 

hasil pemikiran 

kreatif manusia 

yang 

kebenarannya 

bersifat tentatif. 

 1. Prinsip kerja 

Sistem 

kelistrikan 

2. Komponen  

Sistem 

kelistrikan 

3. Pembuatan 

modul uji 

kompetensi 

guru pada 

sistem 

kelistrikan 

4. Peranan 

modul uji 

kompetensi 

guru pada 

sistem 

kelistrikan 

dalam praktik 

sehari-hari 

dan industry 

 

Mengamati 

(Observing)   

1. Mencari informasi 

dari berbagai 

sumber dengan 

membaca/mendenga

r/mengamati tentang 

sistem kelistrikan 

baik prosedur, 

komponen peralatan 

praktik dan peranan 

modul uji 

kompetensi guru 

pada sistem 

kelistrikan 

2. Mencari contoh-

contoh sistem 

kelistrikan yang 

terdapat dalam 

kehidupan sehari-

hari.  

Menanya 

(Questioning) 

1. Mengajukan 

pertanyaan yang 

berkaitan dengan 

perbedaan modul uji 

kompetensi guru 

Tugas  

1. Membuat peta 

konsep tentang 

prosedur sistem 

kelistrikan, 

komponen 

sistem 

kelistrikan, 

pembuatan 

modul uji 

kompetensi 

guru pada 

sistem 

kelistrikan 

2. Melakukan 

percobaan 

mengenai 

perbedaan 

buku yang 

sudah ada 

dengan modul 

uji kompetensi 

guru pada 

sistem 

pengapian  

3. Melakukan 

praktik tentang 

sistem 

3 mgg  

x 4 jp 

1. Buku sistem 

kelistrikan 

2. Bahan ajar 

modul uji 

kompetensi 

guru pada 

sistem 

kelistrikan 

3. PraktikLemb

ar kerja 

4. Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hasil 

ulangan 

harian 

2. Peta konsep 

tentang 

prosedur 

sistem 

kelistrikan, 

komponen 

sistem 

kelistrikan 

pembua- 

tan modul 

uji 

kompetensi 

guru pada 

sistem 

kelistrikan 

3. Laporan 

percoban  

menge 

nai perbeda 

an buku 

yang ada 

dengan 

modul uji 

kompetensi 

guru pada 

sistem 

2.1   Menunjukkan 

perilaku ilmiah 

(memiliki rasa 

ingin tahu, 

disiplin,  jujur, 

objektif, terbuka,  

mampu 

membedakan fakta 

dan opini, ulet, 

teliti, bertanggung 

jawab, kritis, 

kreatif, inovatif, 

demokratis, 

komunikatif) 

dalam merancang 

 



        
 

Kompetensi Dasar 
       Indikator 

Materi Pokok 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Produk 

Belajar   

dan melakukan 

percobaan serta 

berdiskusi yang 

diwujudkan dalam 

sikap sehari-hari.  

 

pada sistem 

kelistrikan buku 

yang sudah ada  

2. Mengapa sistem 

kelistrikan harus 

dilaksanakan 

perawatan berkala? 

Mengumpulkan data  

(Eksperimenting) 

1. Mendiskusikan hasil 

bacaan tentang 

sistem kelistrikan 

baik prosedur, 

komponen peralatan 

praktik dan peranan 

modul uji 

kompetensi guru 

pada sistem 

kelistrikan 

2. Merancang 

percobaan praktik 

sistem pengapian dan 

mempresentasikan 

hasil rancangan 

untuk menyamakan 

persepsi 

3. Melakukan 

percobaan praktik 

sistem pengapian 

kelistrikan 

4. Membuat daftar 

dampak positif 

dan negatif 

yang dapat 

ditimbulkan 

dari pemakaian 

modul uji 

kompetensi 

guru pada 

sistem 

kelistrikan 

5. Merancang 

percobaan 

proses 

pembuatan 

modul uji 

kompetensi 

guru pada 

sistem 

kelistrikan 

dengan buku 

yang ada 

dengan 

mempertimbang

kan kerugian 

dan keuntungan 

terhadap 

masyarakat dan 

 kelistrikan 

4. Laporan 

percoba 

an tentang 

pemelihara

an berkala 

pada 

sistem 

kelistrikan 

5. Laporan 

percoba 

an tentang 

pembuatan 

Sistem 

kelistrikan 

yang 

diringkas 

 

6. Laporan  

percobaan 

proses 

modul uji 

kompetensi 

guru pada 

sistem 

pengapian 

yang ada di 

lingku 

ngan 

2.2 Menunjukkan 

perilaku 

kerjasama, santun, 

toleran, cinta 

damai dan peduli 

lingkungan serta 

hemat dalam 

memanfaatkan 

sumber daya alam. 

 

 

2.3 Menunjukkan 

perilaku responsif 

dan pro-aktif serta 

bijaksana sebagai 

wujud kemampuan 

memecahkan 

masalah dan 

membuat 

keputusan 

 

 

3.1  Memahami dan 

menganalisis 

prosedur Sistem 

1. Mengidentifik

asi sistem 

pengapian 



        
 

Kompetensi Dasar 
       Indikator 

Materi Pokok 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Produk 

Belajar   

Kelistrikan Mesin 

dalam bidang kerja 

yang spesifik untuk 

memecahkan 

masalah 

tanpa 

menyebabkan 

kerusakan 

terhadap 

komponen 

atau yang lain  

2. Mengelompok

kan peralatan 

dan komponen 

pada sistem 

pengapian  

3. Menjelaskan 

sistem 

pengapian 

dengan modul 

uji kompetensi 

Guru 

4. Mendeskripsik

an peranan 

sistem 

pengapian di 

dunia industri  

5. Menjelaskan 

dampak positif 

dan negatif 

yang dapat 

ditimbulkan 

dari modul uji 

kompetensi 

4. Mengamati dan 

mencatat data hasil 

praktik 

5. Mendiskusikan 

bahan berupa modul 

uji kompetensi guru 

pada sistem 

pengapian dalam 

dunia industri  

Mengasosiasi 

(Associating) 

1. Menganalisis dan 

menyimpulkan data 

percobaan  

2. Menghubungkan 

sistem pengapian 

yang ada dengan  

modul uji 

kompetensi guru 

pada sistem 

pengapian  

3. Diskusi informasi 

tentang buku yang 

sudah ada dengan  

modul uji 

kompetensi guru 

pada sistem 

pengapian 

Mengkomunikasikan 

dunia indutri  

 

Observasi 

1. Sikap ilmiah 

dalam 

melakukan 

praktik dan 

presentasi, 

misalnya: 

menggunakan 

peralatan baik 

peralatan 

maupun alat 

ukur, melihat 

dan membaca  

manual book, 

melihat dan 

membaca skala,  

cara  

menggunakan 

multitester, 

hidrometer, 

jangka sorong, 

fuller, tekanan 

kompresi, 

sudut dwell 

tester, 

keaktifan, kerja 

sama, 

sekitar 

dengan 

memper 

timbangka

n kerugian 

dan 

keuntungan 

terhadap 

masyarakat 

dan lingku 

ngan  

7. Produk 

modul uji 

kompetensi 

guru pada 

sistem 

pengapian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

Kompetensi Dasar 
       Indikator 

Materi Pokok 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Produk 

Belajar   

guru pada 

sistem 

pengapian 

dengan dunia 

industri 

6. Menjelaskan 

proses 

pembuatan 

modul uji 

kompetensi 

guru pada 

Sistem 

Pengapian 

melalui 

percobaan 

7. Menjelaskan 

proses 

pembuatan 

modul uji 

kompetensi 

guru pada 

sistem 

pengapian dari 

berbagai 

bahan yang 

dengan 

mempertimba

ng 

kan kerugian 

(Communicating) 

1. Mempresentasikan 

hasil rangkuman 

tentang prosedur 

sistem pengapian, 

komponen sistem 

pengapian, 

pembuatan modul 

uji kompetensi guru 

pada sistem 

pengapian 

2. Membuat laporan 

percobaan dan 

mempresentasikanny

a dengan 

menggunakan tata 

bahasa yang benar 

4. Mengkomunikasikan 

peranan modul uji 

kompetensi guru 

pada sistem 

pengapian dengan 

dunia industri 

maupun BNSP 

komunikatif, 

tanggung 

jawab, dan 

peduli 

lingkungan, 

dsb)  

 

 

Portofolio 

1. Laporan praktik  

 

Tes tertulis 

uraian 

1. Pemahaman 

sistem 

pengapian, yang 

sudah ada  dan 

pembuatan 

modul uji 

kompetensi 

guru pada 

sistem 

pengapian 

2. Pemahaman 

dampak positif 

dan negatif 

yang dapat 

ditimbulkan 

dari pemakaian 

 

 

 

 



        
 

Kompetensi Dasar 
       Indikator 

Materi Pokok 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Produk 

Belajar   

dan 

keuntungan 

terhadap 

masyarakat 

dan dunia 

industri  

 

modul uji 

kompetensi 

guru pada 

sistem 

pengapian 

dalam industri 

mobil, 

masyakat dan 

siswa 

berdasarkan 

BNSP 

 

 

4.1 Mengajukan 

ide/gagasan untuk 

pengembangan pada 

Sistem Pengapian 

berdasarkan spesifik 

dibawah pengawasan.  

1. Melakukan 

percobaan 

identifikasi 

dengan modul 

uji kompetensi 

guru pada 

sistem 

pengapian 

2. Melakukan 

percobaan 

pada 

komponen 

sistem 

pengapian 

3. Merancang 

percobaan 

proses 

pembuatan 

modul uji 

kompetensi 

guru pada 

sistem 



        
 

Kompetensi Dasar 
       Indikator 

Materi Pokok 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Produk 

Belajar   

pengapian dari 

berbagai 

bahan yang 

sudah ada di 

lingkungan 

sekitar dengan 

mempertimba

ng 

kan kerugian 

dan 

keuntungan 

terhadap 

masyarakat 

dan 

lingkungan 

dunia industri 

 



Lampiran 3 : 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Sekolah : SMK NEGERI 1 Karangawen 

Mata Pelajaran : Sistem Kelistrikan  

Kelas : XI 

Materi Pokok : Sistem Penerangan dan Pengapian 

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 

Pertemuan : 1 sampai 4 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalamberinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasankemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebabfenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat danminatnya untuk memecahkan 

masalah. 

KI 4  : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B.   Kompetensi Dasar dan Indikator 

KD dari KI-1: 

1.1 Menyadari bahwa lingkungan alam sebagai wujud kebesaran Tuhan YME 

dan pengetahuan tentang adanya keteraturan tersebut sebagai hasil 

pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. 

 

KD dari KI-2: 

2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, disiplin,  jujur, 

objektif, terbuka,  mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, 

bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, komunikatif) dalam 

merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan 

dalam sikap sehari-hari.  

2.2  Menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, cintadamai dan peduli 

lingkungan serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam 

2.3 Menunjukkan perilaku responsivedan pro-aktifserta bijaksana sebagai wujud 

kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan 

 

 



KD dari KI-3: 

3.1 Memahami dan menganalisis prosedur Sistem Kelistrikan Mesin dalam 

bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah  

Indikator: 

1. Mengidentifikasi sistem pengapian tanpa menyebabkan kerusakan 

terhadap komponen atau yang lain 

2. Mengelompokkan peralatan dan komponen pada sistem pengapian 

3. Menjelaskan sistem pengapian dengan modul uji kompetensi Guru 

4. Mendeskripsikan peranan sistem pengapian di dunia industri  

5. Menjelaskan dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan dari 

modul uji kompetensi guru pada sistem pengapian dengan dunia 

industri 

6. Menjelaskan proses pembuatan modul uji kompetensi guru pada Sistem 

Pengapian melalui percobaan 

7. Menjelaskan proses pembuatan modul uji kompetensi guru pada sistem 

pengapian dari berbagai bahan yang dengan mempertimbangkan 

kerugian dan keuntungan terhadap masyarakat dan dunia industri  

 

KD dari KI-4 

4.1  Mengajukan ide/gagasan untuk pengembangan pada Sistem Pengapian 

berdasarkan spesifik dibawah pengawasan. 

Indikator: 

1. Melakukan percobaan identifikasi dengan modul uji kompetensi guru 

pada sistem pengapian 

2. Melakukan percobaan pada komponen sistem pengapian 

3. Merancang percobaan proses pembuatan modul uji kompetensi guru 

pada sistem pengapian dari berbagai bahan yang sudah ada di 

lingkungan sekitar dengan mempertimbangkan kerugian dan 

keuntungan terhadap masyarakat dan lingkungan dunia industri 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah melakukan kegiatan praktik dan diskusi kelompok, peserta didik 

diharapkan dapat mengklasifikasikan sistem pengapian 

2. Setelah melakukan diskusi kelompok peserta didik diharapkan dapat 

mengelompokkan proses dan komponen sistem pengapian berdasarkan 

BNSP 

3. Setelah melakukan kegiatan praktik dan diskusi kelompok, peserta didik 

diharapkan dapat mendeskripsikan cara kerja sistem pengapian berdasarkan 

BNSP 

 

D. Materi Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat : 

1. Mempelajari komponen sistem pengapian melalui penggalian infomasi pada 

buku manual. 

2. Mengidentifikasi peralatan perbaikan sistem pengapian  sesuai spesifikasi 

pabrik. 



3. Memahami data spesifikasi pabrik tentang perawatan dan perbaikan sistem 

pengapian.   

4. Memeriksa dan mengukur besar tahanan coil pengapian dengan avometer 

sesuai SOP. 

5. Memeriksa dan mengukur besar tahanan kabel tegangan tinggi dan kabel 

busi dengan avometer sesuai SOP 

6. Memeriksa dan menyetel busi secara visual dan menggunakan peralatan 

sesuai SOP. 

7. Memeriksa dan menyetel kerenggangan kontak pemutus secara visual dan 

menggunakan feller gauge sesuai SOP. 

8. Mengetes kemampuan kerja kondensor dengan listrik tegangan tinggi dan 

condensor tester sesuai SOP. 

9. Memeriksa pegas sentrifugal advancer dengan memutar rotor sesuai putaran 

poros distributor. 

10. Memeriksa kerja vacuum advancer dengan dihisap menggunakan mulut dan 

vacuum tester sesuai SOP. 

11. Mengidentifikasi  melepas dan memasang distributor pada mesin sesuai 

dengan SOP. 

12. Memeriksa dan menyetel sudut dwell dengan menggunakan dwell tester dan 

menyetel saat pengapian dengan menggunakan timing light sesuai SOP. 

 

E. Metode dan Model Pembelajaran: 

1. Pendekatan Pembelajaran : Scientific  

2. Metode Pembelajaran        : Diskusi Kelompok dan Praktikum 

3. Model Pembelajaran        : Project Based Learning 

 

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran : 

 

Pertemuan 1 : 

Kegiatan 
Langkah 

Pembelajaran 
Peserta Didik 

Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 1. Menentukan 

pertanyaan 

mendasar 

 

1. Peserta didik menjawab sapaan 

pengampu peserta didik, berdoa, 

dan mengondisikan diri siap 

belajar. 

2. Peserta didik menyimak tujuan 

pembelajaran, cakupan materi dan 

penjelasan tentang manfaat 

menguasai materi pembelajaran. 

3. Peserta didik menjawab 

pertanyaan guru tentang tugas 

yang diberikan pertemuan 

sebelumnya yaitu  mencari 

informasi tentang: 

a.Mengidentifikasi peralatan 

praktik sistem pengapian 

b.Memahami data spesifikasi 

10 menit 



Kegiatan 
Langkah 

Pembelajaran 
Peserta Didik 

Alokasi 

waktu 

pabrik tentang perawatan dan 

perbaikan sistem pengapian 

c.Memeriksa dan mengukur besar 

tahanan coil pengapian dengan 

avometer sesuai SOP 

(Mengamati) 

4. Peserta didik membentuk 

kelompok yang terdiri dari 4-5 

peserta didik. 

Isi 1. Menyusun 

perencanaan 

proyek 

2. Menyusun 

jadwal 

3. Monitoring 

 

1. Peserta didik saling bertanya dan    

mendiskusikan masalah yang ada 

pada Project Worksheet dengan 

bantuan pertanyaan pengarah. 

(Menanya) 

2. Peserta didik merencanakan 

proyek yang ingin dilakukan 

3. Peserta didik berdiskusi untuk 

menyusun jadwal 

4. Peserta didik dengan kreatif 

mendiskusikan Project Worksheet 

1 tentang  

a. Mengidentifikasi peralatan 

praktik sistem pengapian 

b. mengukur besar tahanan coil 

pengapian dengan avometer 

sesuai SOP (Mengumpulkan 

data)  

5. Peserta didik mempersentasikan 

hasil diskusi dengan menggunakan 

tata bahasa yang benar 

(Mengkomunikasikan) 

6. Peserta didik menganalisis hasil 

diskusi. 

150 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup  1. Peserta didik menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

2. Peserta didik merefleksi 

penguasaan materi yang telah 

dipelajari dengan membuat 

catatan penguasaan materi. 

3. Peserta didik saling memberikan 

umpan balik hasil evaluasi 

pembelajaran yang telah dicapai. 

4. Peserta didik menyepakati tugas 

portofolio laporan  hasil diskusi 

20 menit 

 



Pertemuan 2 

Kegiatan 
Langkah 

Pembelajaran 
Peserta Didik 

Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 1. Menentukan 

pertanyaan 

mendasar 

 

1. Peserta didik menjawab sapaan 

pengampu peserta didik, berdoa, 

dan mengondisikan diri siap 

belajar. 

2. Peserta didik menyimak tujuan 

pembelajaran, cakupan materi dan 

penjelasan tentang manfaat 

menguasai materi pembelajaran. 

3. Peserta didik menjawab 

pertanyaan guru tentang tugas 

yang diberikan pertemuan 

sebelumnya yaitu  mencari 

informasi tentang: 

a. Memeriksa dan mengukur besar 

tahanan kabel tegangan tinggi 

dan kabel busi dengan avometer 

sesuai SOP 

b.Memeriksa dan menyetel busi 

secara visual dan menggunakan 

peralatan sesuai SOP 

c.Memeriksa dan menyetel 

kerenggangan kontak pemutus 

secara visual dan menggunakan 

feller gauge sesuai SOP 

(Mengamati) 

4. Peserta didik membentuk 

kelompok yang terdiri dari 4-5 

peserta didik. 

10 menit 

Isi 2. Menyusun 

perencanaan 

proyek 

3. Menyusun 

jadwal 

4. Monitoring 

 

1. Peserta didik saling bertanya dan    

mendiskusikan masalah yang ada 

pada Project Worksheet dengan 

bantuan pertanyaan pengarah. 

(Menanya) 

2. Peserta didik merencanakan 

proyek yang ingin dilakukan 

3. Peserta didik berdiskusi untuk 

menyusun jadwal 

4. Peserta didik dengan kreatif 

mendiskusikan Project Worksheet 

2 tentang  

a. Mengukur besar tahanan kabel 

tegangan   tinggi dan kabel busi 

dengan avometer sesuai SOP 

b. Memeriksa dan menyetel busi 

150 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan 
Langkah 

Pembelajaran 
Peserta Didik 

Alokasi 

waktu 

secara visual dan menggunakan 

peralatan sesuai SOP 

c. Memeriksa dan menyetel 

kerenggangan kontak pemutus 

secara visual dan menggunakan 

feller gauge sesuai SOP 

(Mengumpulkan data)  

7. Peserta didik mempersentasikan 

hasil diskusi dengan menggunakan 

tata bahasa yang benar 

(Mengkomunikasikan) 

8. Peserta didik menganalisis hasil 

diskusi  

Penutup  1. Peserta didik menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

2. Peserta didik merefleksi 

penguasaan materi yang telah 

dipelajari dengan membuat 

catatan penguasaan materi. 

3. Peserta didik saling memberikan 

umpan balik hasil evaluasi 

pembelajaran yang telah dicapai. 

4. Peserta didik menyepakati tugas 

portofolio laporan  hasil diskusi 

20 menit 

 

Pertemuan 3 

Kegiatan 
Langkah 

Pembelajaran 
Peserta Didik 

Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 1. Menentukan 

pertanyaan 

mendasar 

 

1. Peserta didik menjawab sapaan 

pengampu peserta didik, berdoa, 

dan mengondisikan diri siap 

belajar. 

2. Peserta didik menyimak tujuan 

pembelajaran, cakupan materi dan 

penjelasan tentang manfaat 

menguasai materi pembelajaran. 

3. Peserta didik menjawab 

pertanyaan guru tentang tugas 

yang diberikan pertemuan 

sebelumnya yaitu  mencari 

informasi tentang: 

a. Mengetes kemampuan kerja 

kondensor dengan listrik 

tegangan tinggi dan condensor 

tester sesuai SOP 

10 menit 



Kegiatan 
Langkah 

Pembelajaran 
Peserta Didik 

Alokasi 

waktu 

b. Memeriksa pegas sentrifugal 

advancer dengan memutar rotor 

sesuai putaran poros distributor 

c. Memeriksa kerja vacuum 

advancer dengan dihisap 

menggunakan mulut dan 

vacuum tester sesuai SOP 

(Mengamati) 

4. Peserta didik membentuk 

kelompok yang terdiri dari 4-5 

peserta didik. 

Isi 1. Menyusun 

perencanaan 

proyek 

2. Menyusun 

jadwal 

3. Monitoring 

 

1. Peserta didik saling bertanya dan    

mendiskusikan masalah yang ada 

pada Project Worksheet dengan 

bantuan pertanyaan pengarah. 

(Menanya) 

2. Peserta didik merencanakan 

proyek yang ingin dilakukan 

3. Peserta didik berdiskusi untuk 

menyusun jadwal 

4. Peserta didik dengan kreatif 

mendiskusikan Project Worksheet 

3 tentang  

a. Mengetes kemampuan kerja 

kondensor dengan listrik tegangan 

tinggi dan condensor tester sesuai 

SOP 

b. Memeriksa pegas sentrifugal 

advancer dengan memutar rotor 

sesuai putaran poros distributor 

c. Memeriksa kerja vacuum 

advancer dengan dihisap 

menggunakan mulut dan vacuum 

tester sesuai SOP (Mengumpulkan 

data)  

5. Peserta didik mempersentasikan 

hasil diskusi dengan menggunakan 

tata bahasa yang benar 

(Mengkomunikasikan) 

6. Peserta didik menganalisis hasil 

diskusi  

150 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup  1. Peserta didik menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

2. Peserta didik merefleksi 

penguasaan materi yang telah 

20 menit 



Kegiatan 
Langkah 

Pembelajaran 
Peserta Didik 

Alokasi 

waktu 

dipelajari dengan membuat 

catatan penguasaan materi. 

3. Peserta didik saling memberikan 

umpan balik hasil evaluasi 

pembelajaran yang telah dicapai. 

4. Peserta didik menyepakati tugas 

portofolio laporan  hasil diskusi 

 

Pertemuan 4 

Kegiatan Langkah 

Pembelajaran 

Peserta Didik Alokasi 

waktu 

Pendahuluan 1. Menentukan 

pertanyaan 

mendasar 

 

1. Peserta didik menjawab sapaan 

pengampu peserta didik, berdoa, 

dan mengondisikan diri siap 

belajar. 

2. Peserta didik menyimak tujuan 

pembelajaran, cakupan materi 

dan penjelasan tentang manfaat 

menguasai materi pembelajaran. 

3. Peserta didik menjawab 

pertanyaan guru tentang tugas 

yang diberikan pertemuan 

sebelumnya yaitu  mencari 

informasi tentang : 

a. Mengidentifikasi  melepas dan 

memasang distributor pada 

mesin sesuai dengan SOP 

b. Memeriksa dan menyetel sudut 

dwell dengan menggunakan 

dwell tester dan menyetel saat 

pengapian dengan 

menggunakan timing light 

sesuai SOP (Mengamati) 

4. Peserta didik membentuk 

kelompok yang terdiri dari 4-5 

peserta didik. 

10 menit 

Isi 1. Menyusun 

perencanaan 

proyek 

2. Menyusun 

jadwal 

3. Monitoring 

 

1. Peserta didik saling bertanya dan    

mendiskusikan masalah yang ada 

pada Project Worksheet dengan 

bantuan pertanyaan pengarah. 

(Menanya) 

2. Peserta didik merencanakan 

proyek yang ingin dilakukan 

3. Peserta didik berdiskusi untuk 

menyusun jadwal 

150 

menit 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan Langkah 

Pembelajaran 

Peserta Didik Alokasi 

waktu 

4. Peserta didik dengan kreatif 

mendiskusikan Project 

Worksheet 3 tentang  

a. Mengidentifikasi  melepas dan 

memasang distributor pada 

mesin sesuai dengan SOP 

b. Memeriksa dan menyetel sudut 

dwell dengan menggunakan 

dwell tester dan menyetel saat 

pengapian dengan menggunakan 

timing light sesuai SOP 

(Mengumpulkan data)  

5. Peserta didik mempersentasikan 

hasil diskusi dengan 

menggunakan tata bahasa yang 

benar (Mengkomunikasikan) 

6. Peserta didik menganalisis hasil 

diskusi  

 

 

 

 

Penutup  1. Peserta didik menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari 

2. Peserta didik merefleksi 

penguasaan materi yang telah 

dipelajari dengan membuat 

catatan penguasaan materi. 

3. Peserta didik saling memberikan 

umpan balik hasil evaluasi 

pembelajaran yang telah dicapai. 

4. Peserta didik menyepakati tugas 

portofolio laporan  hasil diskusi 

20 menit 

 

G. Penilaian 

1. Tugas : 

a. Membuat peta konsep tentang sistem Sistem Pengapian 

b. Membuat peta konsep tentang prosedur perawatan Sistem Pengapian 

(baterai, coil, tahanan kabel tegangan tinggi, busi, platina (kontak 

pemutus), condensor, rotor,  vacum advancer, distributor dan sudut 

dwell) 

2. Observasi : Sikap ilmiah dalam melakukan percobaan dan presentasi 

3. Portofolio : laporan praktikum 

4. Tes tertulis  :  

a.  pemahaman sistem Sistem Pengapian 

b. pemahaman sifat-sifat Sistem Pengapian (efek Tyndall, gerak Brown, 

dialisis,, elektroforesis, emulsi, koagulasi). 

c. Bentuk Penskoran : 

Skala 



5. Penilaian Kinerja Pertemuan 1 - 4 

NO Aspek yang dinilai 
Penilaian 

1 2 3 

1 Pengamatan 
   

2 Pembongkaran    

3 Perakitan    

4 Data yang diperoleh 
   

5 Kesimpulan 
   

 

6. Rubrik 

Aspek Yang 

Dinilai 

Penilaian 

1 2 3 

Perakitan Rangkaian alat 

tidak benar 

Rangkaian alat 

benar, tetapi tidak 

rapi atau tidak 

memperhatikan 

keselamatan kerja 

Rangkaian alat 

benar, rapi, dan 

memperhatikan 

keselamatan kerja 

Pembongkaran Membongkar tidak 

benar 

Membongkar benar, 

tetapi tidak rapi 

Pembongkaran  

sangat benar 

Pengamatan Pengamatan tidak 

cermat 

Pengamatan cermat, 

tetapi mengandung 

interpretasi 

Pengamatan cermat 

dan bebas 

interpretasi 

Data yang 

diperoleh 

Data tidak lengkap Data lengkap, tetapi 

tidak terorganisir, 

atau ada yang salah 

tulis 

Data lengkap, 

terorganisir, dan 

ditulis dengan benar 

Kesimpulan Tidak benar atau 

tidak sesuai tujuan 

Sebagian kesimpulan 

ada yang salah atau 

tidak sesuai tujuan 

Semua benar atau 

sesuai tujuan 

 

7.  Rubrik 

Nama Kompetensi  Dasar Aspek yang dinilai 
Penilian 

1 2 3 4 

  Perakitan     

  Pembongkaran     

  Pengamatan     

  Data yang diperoleh     

  Kesimpulan     

 

 



Lampiran 4 : 

ANGKET PENDAPAT KETUA KOMPETENSI KEJURUAN (K3) 

BERKENAAN DENGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU TKR 

 

   

Kepada Yth. 

Ketua Kompetensi Kejuruan (K3) 

di  

Tempat 

 

 

Dengan Hormat, 

 

Sehubungan dengan berkembangnya DU/DI, maka sudah semestinya dunia 

pendidikan yang dalam hal ini SMK selaku pencetak lulusan menyesuaikan diri, 

yang salah satunya untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Berkenaan 

dengan hal tersebut, mohon Bapak/Ibu supaya berkenan memberikan tanggapan 

mengenai profil kompetensi Guru TKR, dengan memberi tanda “√” pada kolom 

yang telah disediakan. Demikian, dan atas perkenan Bapak/Ibu untuk menjadi 

responden, peneliti ucapkan banyak terimakasih. 

 

 

Peneliti, 

 

 

ChasanAsyari 

NIM 0501516016 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

No. Responden :                         (diisi oleh peneliti). 

Nama Responden : 

Nama Sekolah : 

Jenis Kelamin :  [      ]  Laki-Laki                [      ]  Perempuan 

Lama Menduduki Jabatan K3 :             tahun. 

 

 

No Pernyataan 
Tanggapan 
B CB TB 

  3 2 1 

A. Sistem Penerangan :    

1 Kemampuan menelaah/menguasai sistem penerangan.    

B. Sistem Tanda :    

2 Kemampuan menelaah/menguasai system pengedip.    

3 Kemampuan menelaah/menguasai system tanda belok.    



No Pernyataan 
Tanggapan 

B CB TB 

  3 2 1 

C. Sistem Lampu Rem dan Lampu Mundur :    

4 Kemampuan menelaah/menguasai system lampu rem.    

5 Kemampuan menelaah/menguasai system lampu mundur.    

D. Pemeriksaan Penghapus/Pembersih Kaca :    

6 Kemampuan menelaah/menguasai system konstruksi penghapus 

kaca. 

   

7 Kemampuan menelaah/menguasai system rangkaian lengkap 

penghapus kaca, interval dan penyemprot air. 

   

E. Sistem Klakson :    

8 Kemampuan menelaah/menguasai system cara kerja klakson.    

9 Kemampuan menggambarkan berbagai macam rangkaian klakson.    

F. Sistem Pengaman :    

10 Kemampuan menelaah/menguasai system fungsi dan tipe fusible 

link. 

   

11 Kemampuan menelaah/menguasai system tipe dan konstruksi circuit 

breaker. 

   

G. Sistem Relay :    

12 Kemampuan menelaah/menguasai system konstruksi dan cara kerja 

relai. 

   

H. Sistem Bodi Standar :    

13 Kemampuan menelaah/menguasai system merangkai, pengujian dan 

perbaikan bodi standar. 

   

I. Pemeriksaan Fungsi Advans Sentrifugel (Generator) dam 

Advans Fakum : 

   

14 Kemampuan menelaah/menguasai system lampu timing dan 

tachometer. 

   

J. Pemeriksaan Keausan Distributor :    

15 Kemampuan menelaah/menguasai system membongkar dan 

memasang/merakit kembali distributor konvenssional. 

   

 

 

…………, ……………2018 

Ketua Kompetensi Kejuruan (K3) 

 

 

 

(…………………………………) 

 



Lampiran 5 :

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15
Rata-

Rata
Kompetensi Keterangan

1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 B

2 2 3 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3 1 2 CB

3 3 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 CB

4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 B

5 5 1 2 3 3 1 2 3 1 3 1 2 2 2 3 1 2 CB

6 6 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 CB

2 CB

7 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 B

8 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 CB

9 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 B

10 4 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 1 3 B

11 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 B

12 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 B

3 B

13 1 1 2 3 3 1 2 3 1 3 1 2 2 2 3 1 2 CB

14 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 3 2 2 CB

Pendapat Ketua Kompetensi Kejuruan (K3) Berkenaan Dengan Kompetensi Profesional Guru TKR

No 

Responden

SMK Al Fattah

SMKN 2 Demak

SMKN 1 Karangawen



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15
Rata-

Rata
Kompetensi Keterangan

No 

Responden

15 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 B

2 CB

16 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 CB

17 2 1 2 3 3 1 2 3 2 3 1 2 2 2 3 1 2 CB

2 CB

2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 CB

CB CB B B CB CB B CB B CB CB CB CB B CB 66,7

Keterangan ; Skor 3 tanggapan Baik (B), Skor 2 tanggapan Cukup Baik (CB), Skor 1 tanggapan Tidak Baik (TB). 33,3

Kompetensi

SMK Al Fattah

SMK Sunan Kalijaga

Rata-Rata



Lampiran 6 :  

ANGKET PENDAPAT GURU MENGENAI 

KENDALA YANG DIHADAPI GURU TKR DALAM PEMBELAJARAN 

 

   

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu Guru TKR 

di  

Tempat 

 

 

Dengan Hormat, 

 

Sehubungan dengan berkembangnya DU/DI, maka sudah semestinya dunia 

pendidikan yang dalam hal ini SMK selaku pencetak lulusan menyesuaikan diri, 

yang salah satunya untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Namun dalam 

proses pembelajaran TKR pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh para Guru. 

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu ditanggulangi. Oleh karena itu, mohon 

Bapak/Ibu supaya berkenan memberikan tanggapan. Demikian, dan atas perkenan 

Bapak/Ibu untuk menjadi responden, peneliti ucapkan banyak terimakasih. 

 

 

Peneliti, 

 

 

ChasanAsyari 

NIM 0501516016 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

No. Responden :                         (diisi oleh peneliti). 

Nama Responden : 

Nama Sekolah : 

Jenis Kelamin :  [      ]  Laki-Laki                [      ]  Perempuan 

Lama Menjadi Guru TKR :             tahun. 

Kompetensi :  [     ]  Lulus LSP               [      ]  Belum Lulus LSP 

 

 

No Pernyataan 

Tanggapan 

S CS TS 

3 2 1 

A Faktor Siswa :    

1 Kemauan siswa mengikuti pelajaran kurang.    

2 Kemauan siswa untuk mencatat penjelasan dari Guru kurang.    

3 Kemauan siswa untuk mempelajari kembali materi pelajaran 

kurang. 

   

4 Kemauan siswa untuk membaca buku otomotif kurang.    



No Pernyataan 

Tanggapan 

S CS TS 

3 2 1 

5 Kemauan siswa untuk bertanya kurang.    

6 Pengetahuan siswa tentang kelistrikan kurang.    

7 Kemampuan siswa dalam  menganalisis kurang.    

B. Faktor Lembaga :    

8 Kualitas alat praktik kurang memadai.    

9 Kuantitas/jumlah alat praktik yang tersedia kurang.    

10 Waktu yang disediakan untuk pelaksanaan praktik dengan 

banyaknya materi dalam 1 semester kurang. 

   

11 Ketersediaan media pembelajaran kurang.    

12 Perawatan sarana dan prasarana praktik kurang.    

13 Kesulitan mencari tempat praktik.    

14 Kepemilikan alat praktik di rumah tidak ada.    

15 Kemampuan para Guru dalam materi tertentu kurang.    

16 Pengembangan silabus (oleh Guru) kurang.    

 

 

…………, ……………2018 

Guru TKR 

 

 

 

(…………………………………) 

 



Lampiran 7 :

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Rata-

Rata
P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16

Rata-

Rata

Total 

Rata-

Rata

Keterangan

1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3

S S S

7 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 1 1 3 3 3 2 2

8 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 1 1 1 2 1 3 3 3 2 2

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 3 3 3 2 2

10 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 1 3 3 3 2 2

11 5 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2

12 6 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 2

3 2 2

S CS CS

Kendala-Kendala Yang dihadapi Oleh Guru TKR Dalam Pelaksanaan Pembelajaran

SMKN 2 Demak

SMKN 1 Karangawen

No 

Responden

Faktor Siswa Faktor Lembaga



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Rata-

Rata
P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16

Rata-

Rata

Total 

Rata-

Rata

Keterangan

No 

Responden

13 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3

14 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3

3 3 3

S S S

16 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3

17 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3

3 3 3

S S S

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2

S S S S S S S S CS CS CS CS CS CS S S S CS

Keterangan ; Skor 3 tanggapan Setuju (S), Skor 2 tanggapan Cukup Setuju (CS), Skor 1 tanggapan Tidak Setuju (TS).

Kompetensi

SMK Al Fattah

SMK Sunan Kalijaga

Rata-Rata



Lampiran 8 : 

ANGKET PENDAPAT DU/DI MENGENAI KOMPETESI LULUSAN/ 

SISWA MAGANG KHUSUSNYA TKR KELISTRIKAN DAN  

HARAPAN DUDI MENGENAI KOMPETENSI LULUSAN 

 

  

  

Kepada Yth. 

Pimpinan Perusahaan Otomotif 

di  

Tempat 

 

 

Dengan Hormat, 

 

Sehubungan dengan berkembangnya DU/DI, maka sudah semestinya dunia 

pendidikan yang dalam hal ini SMK selaku pencetak lulusan menyesuaikan diri, 

yang salah satunya untuk meningkatkan kompetensi para siswa. Berkenaan dengan 

hal tersebut, mohon Bapak/Ibu supaya berkenan memberikan tanggapan mengenai 

kompetensi para lulusan/siswa magang dalam hal TKR khususnya kelistrikan dan 

harapan DU/D, dengan memberi tanda “√” pada kolom yang telah disediakan. 

Demikian, dan atas perkenan Bapak/Ibu untuk menjadi responden, peneliti ucapkan 

banyak terimakasih. 

 

 

 

Peneliti, 

 

 

ChasanAsyari 

NIM 0501516016 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

No. Responden :                         (diisi oleh peneliti). 

Nama Responden : 

Nama Perusahaan : 

Jenis Kelamin :  [      ]  Laki-Laki                [      ]  Perempuan 

Jabatan :              

 

 

 

 

 

 



No Pernyataan 
Tanggapan 

B CB TB 

  3 2 1 

A. Kompetensi Mengenai K3 dan Peralatan :    

1 Pemahaman mengenai K3.    

2 Kepatuhan menggunakan K3.    

3 Pengetahuan manfaat masing-masing sarana K3.    

4 Kepatuhan menata kembalai peralatan kerja.    

5 Pengetahuan mengenai nama dan manfaat peralatan kerja.    

B. Kompetensi TKR Bidang Kelistrikan    

B1 Sistem Penerangan :    

1 Kemampuan menelaah/menguasai sistem penerangan.    

B.2 Sistem Tanda :    

2 Kemampuan menelaah/menguasai system pengedip.    

3 Kemampuan menelaah/menguasai system tanda belok.    

B3. Sistem Lampu Rem dan Lampu Mundur :    

4 Kemampuan menelaah/menguasai system lampu rem.    

5 Kemampuan menelaah/menguasai system lampu mundur.    

B4. Pemeriksaan Penghapus/Pembersih Kaca :    

6 Kemampuan menelaah/menguasai system konstruksi penghapus 

kaca. 

   

7 Kemampuan menelaah/menguasai system rangkaian lengkap 

penghapus kaca, interval dan penyemprot air. 

   

B5. Sistem Klakson :    

8 Kemampuan menelaah/menguasai system cara kerja klakson.    

9 Kemampuan menggambarkan berbagai macam rangkaian klakson.    

B6. Sistem Pengaman :    

10 Kemampuan menelaah/menguasai system fungsi dan tipe fusible 

link. 

   

11 Kemampuan menelaah/menguasai system tipe dan konstruksi 

circuit breaker. 

   

B7. Sistem Relay :    

12 Kemampuan menelaah/menguasai system konstruksi dan cara 

kerja relai. 

   

B8. Sistem Bodi Standar :    

13 Kemampuan menelaah/menguasai system merangkai, pengujian 

dan perbaikan bodi standar. 

   

B9. Pemeriksaan Fungsi Advans Sentrifugel (Generator) dam 

Advans Fakum : 

   

14 Kemampuan menelaah/menguasai system lampu timing dan 

tachometer. 

   

B10. Pemeriksaan Keausan Distributor :    

15 Kemampuan menelaah/menguasai system membongkar dan 

memasang/merakit kembali distributor konvenssional. 

   



 

Harapan DU/DI  : 

……………………………………………………………………………….……………... 

……………………………………………………………………………….……………... 

……………………………………………………………………………….……………... 

……………………………………………………………………………….……………... 

……………………………………………………………………………….……………... 

……………………………………………………………………………….……………... 

……………………………………………………………………………….……………... 

……………………………………………………………………………….……………... 

……………………………………………………………………………….……………... 

……………………………………………………………………………….……………... 

 

 

…………, ……………2018 

Dunia Usaha dan Industri (DU/DI) 

 

 

 

(…………………………………) 



Lampiran 9 :

P1 P2 P3 P4 P5
Rata-

Rata
P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

Rata-

Rata

Total 

Rata-

Rata

Keterangan

1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PT Suzuki

2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 PT. Toyota

3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 PT . Mitsubishi

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CB CB CB CB CB CB CB CB CB B CB CB B CB CB CB CB CB CB CB CB CB

Keterangan ; Skor 3 tanggapan Baik (B), Skor 2 tanggapan Cukup Baik (CB), Skor 1 tanggapan Tidak Baik (TB).

Kompetensi

Tanggapan DU/DI Mengenai Kompetensi Siswa Bidang TKR Kelistrikan

Rata-Rata

No 

Responden

Faktor Siswa Faktor Lembaga



Lampiran 12 :  

ANGKET TANGGAPAN VALIDATOR  

TERHADAP MODUL TEKNIK KENDARAAN RINGAN (KELISTRIKAN) 

 

 

Validator     : [     ]  K3                         [     ]  Guru                        [     ]  DUDI 

   

Petunjuk : 

1. Berilah tanda “√” pada salah satu kolom tanggapan sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu. 

2. Kolom SB (Sangat Baik) bobot skor 5, B (Baik) bobot skor 4, CB (Cukup Baik) 

bobot skor 3, TB (Tidak Baik) bobot skor 2, STB (Sangat Tidak Baik) bobot 

skor 1. 

3. Jika terdapat komentar, maka tulislah pada lembar saran yang telah disediakan. 

No Aspek Penilaian 
Tanggapan 

SB B CB TB STB 

I. Aspek Daya Tarik Penyajian Modul :      

1 Keruntutan dan sistematisasi/sistematika.  

2 Daya tarik dan ketidak bosanan.      

3 Daya menimbulkan suasana menyenangkan.      

4 Kemudahan untuk dipahami.      

II. Aspek Bahasa :      

5 Penggunaan bahasa mudah dipahami.  

6 Tingkat komunikatif dari bahasa yang digunakan.      

7 Penggunaan bahasa yang sederhana, dan jelas.      

III. Aspek Kegrafikan :      

8 Tampilan cover modul.  

9 Jenis huruf yang digunakan.      

10 Ukuran font yang digunakan.      

11 Kesesuaian antara gambar dengan materi.      

12 Desain dan  daya tarik tiap halaman.      

VI Aspek Manfaat Untuk Penunjang Pembelajaran :      

13 Modul akan dapat membantu guru untuk membuat 

siswa mudah memahami materi/teori kelistrikan. 

 

14 Modul  akan dapat membantu guru untuk membuat 

siswa mudah melaksanakan praktikum. 

     

15 Modul  akan dapat membantu guru untuk membuat  

siswa mencapai prestasi. 

     

16 Modul  akan dapat membantu guru untuk membuat  

siswa memahami teori dengan praktikum. 

     

17  Modul sudah sesuai/sinkron dengan kebutuhan      



 

Kesimpulan : 

Dapat digunakan tanpa revisi 

Dapat digunakan dengan sedikit revisi  

Dapat digunakan dengan banyak revisi  

Tidak dapat digunakan. 

 

Saran dan Komentar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang,                                2018 

Validator, 

 

 

 

________________________________ 

DU/DI. 

18 Modul  akan dapat membantu guru untuk membuat  

siswa memahami tujuan. 

     

19 Modul  akan dapat membantu guru untuk membuat  

siswa memahami penggunaan alat dan bahan/materi. 

     

20 Modul  akan dapat membantu guru untuk membuat  

siswa memahami indikator-indikator dalam 

pembelajaran. 

     

VII Aspek Kesesuaian :      

21 Kesesuaian dengan RPP.      

22 Kesesuaian dengan RPS.      

23 Kesesuaian dengan capaian pembelajaran.      



Lampiran 13 :

K3 GURU DU/DI

1 Daya tarik penyajian P1 3 3 3 3,00

P2 4 3 3 3,33

P3 3 4 3 3,33

P4 4 3 3 3,33

Rata-Rata 3,50 3,25 3,00 3,25

2 Bahasa P5 3 4 3 3,33

P6 3 3 4 3,33

P7 4 3 3 3,33

Rata-Rata 3,33 3,33 3,33 3,33

3 Kegrafikan P8 3 3 4 3,33

P9 3 4 3 3,33

P10 4 3 3 3,33

P11 3 3 4 3,33

P12 3 4 3 3,33

Rata-Rata 3,20 3,40 3,40 3,33

4 Manfaat P13 4 3 3 3,33

P14 3 3 4 3,33

P15 2 4 3 3,00

P16 4 2 4 3,33

P17 3 3 2 2,67

P18 4 2 3 3,00

P19 3 2 4 3,00

P20 3 4 3 3,33

Rata-Rata 3,25 2,88 3,25 3,13

5 Kesesuaian P21 2 3 3 2,67

P22 3 4 3 3,33

P23 4 2 3 3,00

Rata-Rata 3,00 3,00 3,00 3,00

SKOR TANGGAPAN VALIDATOR ATAS PRODUK PENGEMBANGAN 

MODEL UJI KOMPETENSI GURU TKR (KELISTRIKAN)

No Aspek Indikator Rata-Rata
Validator



Lampiran 16 :  

ANGKET PENILAIAN  

UJI KOMPETENSI GURU TKR (KELISTRIKAN) 

 

 

 

No Tes : 

Nama Guru : 

Nama Sekolahan : 

Lama Menjadi Guru TKR : 

 

 

No Aspek Yang Dinilai  
Tanggapan 

SB B CB TB 

  4 3 2 1 

A. Sistem Penerangan :     

1 Kemampuan menelaah/menguasai sistem penerangan.     

B. Sistem Tanda :     

2 Kemampuan menelaah/menguasai system pengedip.     

3 Kemampuan menelaah/menguasai system tanda belok.     

C. Sistem Lampu Rem dan Lampu Mundur :     

4 Kemampuan menelaah/menguasai system lampu rem.     

5 Kemampuan menelaah/menguasai system lampu mundur.     

D. Pemeriksaan Penghapus/Pembersih Kaca :     

6 Kemampuan menelaah/menguasai system konstruksi 

penghapus kaca. 

    

7 Kemampuan menelaah/menguasai system rangkaian lengkap 

penghapus kaca, interval dan penyemprot air. 

    

E. Sistem Klakson :     

8 Kemampuan menelaah/menguasai system cara kerja klakson.     

9 Kemampuan menggambarkan berbagai macam rangkaian 

klakson. 

    

F. Sistem Pengaman :     

10 Kemampuan menelaah/menguasai system fungsi dan tipe 

fusible link. 

    

11 Kemampuan menelaah/menguasai system tipe dan konstruksi 

circuit breaker. 

    

G. Sistem Relay :     

12 Kemampuan menelaah/menguasai system konstruksi dan cara 

kerja relai. 

    

H. Sistem Bodi Standar :     

13 Kemampuan menelaah/menguasai system merangkai, 

pengujian dan perbaikan bodi standar. 

    



No Aspek Yang Dinilai  
Tanggapan 

SB B CB TB 

  4 3 2 1 

I. Pemeriksaan Fungsi Advans Sentrifugel (Generator) dam 

Advans Fakum : 

    

14 Kemampuan menelaah/menguasai system lampu timing dan 

tachometer. 

    

J. Pemeriksaan Keausan Distributor :     

15 Kemampuan menelaah/menguasai system membongkar dan 

memasang/merakit kembali distributor konvenssional. 

    

 

 

 

Range Nilai  Kompetensi Profesional  Range Nilai  Kompetensi Profesional 

>89 Sangat Kompeten  70 – 79 Cukup Kompeten 

80 – 89 Kompeten  <70 Tidak Kompeten 

 

Semarang, ……………………2018 

Penilai DU/DI 

 

 

 

 (…………………………………)\ 



Lampiran 21 :

Rumus :

Dimana :

t = nilat t Test

= skor rata-rata X1

= skor rata-rata X2

n1 = sampel X1

n2 = sampel X2

= variance X1

= variance X2

= variance gabugan

X1 kelompok eksperimen

X2 kelompok kontrol

Diketahui :

ΣX1 = = = 0,35       

ΣX2 = = = 0,48       

n1 = 9   N2 = 8   

Menghitung Nilai Variance Gabungan (S
2
) :

( 9   - 1 ) 0,35 ( 8   - 1 ) 0,48 

+ 8   - 2   

=

PENGUJIAN EFEKTIFITAS MODEL

53,8   

9          

+

=
3           3            +

=

402       

484       

 15 

       0,41 

50,3   

S
2

DENGAN PERHITUNGAN t Test

(Post Test - Only Control Desaign)
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Rumus :

Dimana :

t = nilat t Test

= skor rata-rata X1

= skor rata-rata X2

DENGAN PERHITUNGAN t Test

(Post Test - Only Control Desaign)

21

2

21

11

 X -  X
 

nn
S

t

+

=

1X

2X

Menghitung Nilai t (t Test) :

- 50,3 

=

=

t =

17,671  

0,41  0,49     *

3,5                             

+
1

8         
√0,41  

53,8      
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