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KATA SAMBUTAN 

 

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci 
keberhasilanbelajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten 
membangun proses pembelajaranyang baik sehingga dapat menghasilkan 
pendidikan yang berkualitas. Hal tersebutmenjadikan guru sebagai komponen 
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupunpemerintah daerah 
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru. 

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

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan KelautanPerikanan Teknolngi Informasl dan Komunlinisl (LP3TK 
KPTIK), dan Lembaga Pengembangandan Pemberdayaan Kepala Sekolah 
(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di IingkunganDirektoratJenderal 
Guru dan TenagaKependidikan yang bertanggung jawab dalammengembangkan 
perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensl guru sesuaibidangnya. 
Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah 
moduluntuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk 
semua mata pelajarandan kelompok kompetensl. Dengan modul ini diharapkan 
program GP memberikansumbangan yang sangat besar dalam peningkatan 
kualitas kompetensi guru. 

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

 

Jakarta,  Februari 2016 
Direktur Jenderal  
Guru dan Tenaga Kependidikan, 

 

 

 

Sumarna Surapranata, Ph.D, 
NIP  195908011985031002 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pendahuluan 

Modul Teknik Dasar Listrik merupakan bahan ajar Standar Kompetensi Guru 

yang dipersiapkan untuk digunakan sebagai panduan Uji Kompetensi Guru 

(UKG) Program Keahlian Elektronika Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Berdasarkan kedalaman dan keluasan berfikir, modul teknik dasar listrikberada 

pada level grade 3 yang merupakan kompetensi dasar yang harus dikuasi oleh 

seorang guru program keahlian elektronika, paket keahlian elektronika audio 

video (055), elektronika industri (056), elektronika komunikasi (057), dan 

mekatronika (058). 

 

Gambar Pohon Kompetensi-Karir Keahlian Program Keahlian Elektronika 

Jabaran keluasan isi dari modul Teknik Dasar Listrik grade 3 dibatasi atau lebih 

difokuskan pada pokokbahasan teori saja, dan dapat digunakan sebagai 

pengetahuan pendukungketrampilan pada sesi diklat tatap muka. 
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Modul teknik dasar listrik menjelaskan penerapan dari hukum-hukum kelistrikan, 

serta memuat kajian atau teori dalam menganalisa rangkaian. 

Rangkaian Dasar Listrik: Hal penting dalam rangkaian listrik adalah memahami 

aturan-aturan atau sifat-sifat kelistrikan suatu rangkaian, seperti nilai resistansi, 

tegangan, arus, dan daya. Pengetahuan dalam memahami suatu rangkaian listrik 

sederhana adalah amat penting dalam memahami sirkuit yang lebih kompleks. 

(a) 
 

(b) 

Gambar(a) Hubungan seri 2 
resistor, (b) 3 resistor, dan 

(c) seri fluida 

 
(c) 

Rangkaian listrik dapat dikelompokan menjadi tiga bagian utama;yaitu hubungan 

seri, paralel, dan hubungan kombinasi. Hubungan seri dan paralel sederhana 

dapat dibangun melalui dua buah resistor, sedangkan hubungan kombinasi 

adalah penggabungan dari hubungan seri dengan paralel. Hubungan kombinasi 

sederhana dapat dibangun dengansatu buah resistor yang terhubungsecara seri 

dengandua resistor terhubung paralel. Pengetahuan dalamhubungandasar seri 

dan paralel akansangat berguna untuk memahami bagaimana komponen-

komponenyang dihubungkansecara kombinasi satu sama lain. 

Dalam pemakaian sehari-hari, kebutuhan energi listrik seperti untuk kebutuhan 

industri, konsumsi rumah tangga ataupun untuk penerangan lampu jalan, 

penerapan hubungan seri secara langsung jarang sekali digunakan. Penerapan 

hubungan seri terutama banyak digunakan untuk rangkaian pembatas arus atau 

pengaman (Gambar 3). Contoh sistem pengaman sederhana yang banyak 

digunakan pada rangkaian listrik adalah sistem pemutus arus dengan 

menggunakan sekering. Sekering F1 digunakan sebagai alat pemutus hubungan 
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listrik bilamana arus yang mengalir melalui sekering melebihi batas kemampuan 

maksimum. 

 

GambarPemutus arus F1 (hubungan seri) dengan Lampu dan sumber tegangan 

B. Tujuan Umum Pembelajaran 

Guru memiliki posisi strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan tuntutan bagi semua 

guru, baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat. Berkaitan dengan 

hal tersebut, dibutuhkan pemetaan kompetensi yang dapat menggambarkan 

kondisi objektif guru dan merupakan informasi penting bagi pemerintah dalam 

mengambil kebijakan terkait dengan materi dan strategi pembinaan yang 

dibutuhkan oleh guru. Peta guru dapat diperoleh melalui uji kompetensi guru 

(UKG). Sasaran penting UKG dilihat dari Subject Knowledge dan Pedagogical 

Knowledge adalahuntuk meningkatkan kompetensi guru di ranah profesional 

70% dan ranah pedagogik 30% diharapkan akan berdampak langsung pada 

kualitas hasil belajar siswa. Oleh karena itu, untuk mendukung program UKG 

diperlukan 10 level modul, yang terbagi menjadi 4 jenjang. Jenjang (1) Dasar 

terdiri dari modul level 1~5, (2) Lanjut terdiri dari modul level 6~7, (3) Menengah 

terdiri dari modul level 8~9, dan (4) Tinggi, modul 10. Dengan demikian hasil 

UKG diharapkan dapat mengukur kesesuaian (relevance) kompetensi guru 

dengan permasalahan riil (relationships), yakni kesesuaian antara tujuan, 

instruksi dan penilaian pembelajaran. 
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C. Peta Kompetensi Berdasarkan Standar Kompetensi Guru 

 
Gambar Model Piramida Standar Kompetensi Guru 

D. Ruang Lingkup 

Gambar 15 mengilustrasikan secara keseluruhan peta kompetensi jalur karir 

keahlianmenjelaskan Kerangka Pengembangan Kompetensi Karir Guru yang 

dapatmemberikan gambaran posisi kompetensi Pedagogi dan Profesional. 
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Dengan menguasai teknik dasar listrik diharapkan peserta UKG dapat 

menjelaskan tentang dasar-dasar listrik baik secara teoritis maupun praktis, serta 

dapat menjelaskan termasuk didalamnya menghitung perhitungan perhitungan 

yang berkenaan dengan teknik dasar hukum hukum kelistrikan dalam Teknik 

Dasar Listrik. 

Modul ini terdiri atas 14 kegiatan belajar yang mencakup tegangan dan daya 

listrik, cara - cara menganalisis rangkaian listrik arus searah. Dengan menguasai 

modulini diharapkan peserta diklat mampu menganalisis rangkaian listrik arus 

searah dan menerapkannya dalam praktek 

Dengan modul ini diharapkan proses belajar mengajar akan menjadi program 

dan terencana untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pada siswa 

didik. 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

 Langkah - langkah yang harus dilakukan untuk mempelajari modul ini: 

1. Bacalah tujuan antara dan tujuan akhir dengan seksama, 

2. Bacalah Uraian Materi pada setiap kegiatan belajar dengan seksama sebagai 

teori penunjang, 

3. Baca dan ikuti langkah kerja yang ada pada modul ini pada tiap proses 

pembelajaran sebelum melakukan atau mempraktekkan, 

4. Persiapkan peralatan yang digunakan pada setiap kegiatan belajar yang 

sesuai dan benar, 

5. Jawablah setiap pertanyaan pada tes formatif untuk masing-masing kegiatan 

belajar, cocokkan dengan kunci jawaban yang telah tersedia pada kunci 

jawaban, 

6. Jawablah pertanyaan pada soal evaluasi dan cocokkan dengan kunci jawaban 

yang telah tersedia pada kunci jawaban. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 

KUANTITAS SATUAN DAN PENGUKURAN 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 1 diharapkan peserta dapat : 

 Menerapkan proses berfikir secara Konseptual untuk mengintegrasikan 

pengetahuan ″Faktual″pokok bahasan kuantitas, satuan & pengukuran 

bidang rekayasa listrik. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 1 diharapkan peserta dapat: 

 memahami unit (satuan) dasar SI berkaitan dengan kuantitas listrik 

 memahami unit (satuan) SI turunan berkaitan dengan kuantitas listrik 

 memahami prefiks yang menunjukkan perkalian dan pembagian berkaitan 

dengan kuantitas listrik 

 menyebutkan unit muatan (charge), tenaga (force), usaha (work) dan daya 

(power) dan melakukan perhitungan sederhana yang melibatkan unit-unit ini 

 menggunakan unit (satuan) potensial listrik, gaya gerak listrik-ggl 

(electromotive force-e.m.f), resistensi, konduktansi, daya dan energi dan 

melakukan perhitungan sederhana dengan melibatkan beberapa satuan. 

 menginterprestasikan dan mengintegrasikan tentang kuantitas, satuan & 

pengukuran untuk penerapan teknik dasar listrik. 

 menganalisis berkenaan dengan teknik dasar hukum hukum kelistrikan, 

serta menggunaka unit muatan (charge), tenaga (force), usaha (work) dan 

daya (power). 

 melakukan perhitungan sederhana yang melibatkan unit-unit inidalam Teknik 

Dasar Listrik program keahlian elektronika. 
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C. Uraian Materi 

Satuan Standar Internasional 

Sistem satuan yang digunakan dalam bidang rekayasa dan ilmu pengetahuan 

adalah Systeme Internationale d'Unites atau lebih dikenal dengan sistem unit 

(satuan) internasional, biasanya disingkat satuan SI, dan didasarkan pada sistem 

metrik. Sistem satuan SI diperkenalkan pada tahun 1960 dan kini diadopsi oleh 

mayoritas negara sebagai sistem resmi untuk pengukuran. 

 

Kuantitas/Besaran & Dimensi 

Yang dimaksud dengan besaran adalah sesuatu yang dapat diukur/ditentukan 

dan dapat dinyatakan dengan angka. Panjang suatu benda merupakan besaran 

,karenanya dapat ditentukan/diukur besarnya dengan angka. Misalkan panjang 

sebuah pensil 15cm, panjang galah 8m dan sebagainya. 

Pada umumnya besaran yang dapat diukur memiliki satuan. Satuan panjang 

misalnya meter, jengkal, depa, kaki, inchi dan lainlainnya. Satuan waktu antara 

lain tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Untuk mengurangi keaneka 

ragaman jenis satuan diperlukan sistem satuan baku yang digunakan oleh 

seluruhbelahan dunia. 

 

DIFINISI 

Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan 

dengan angka. Dalam fisika besaran terbagi atas besaran 

pokok, besaran turunan dan besaran pelengkap.  

 

Besaran-besaran dalam fisika seperti massa, panjang, danwaktu dinyatakan 

dengan suatu angka yang biasanya diikuti dengansuatu satuan. Sebagai contoh, 

massa suatu benda sama dengan 4 kilogram(Kg), panjang meja 1.75 meter, 

selang waktu 30 menit, danvolume minyak 3 liter dan masih banyak lainya. 

Besaran-besaranseperti itu (tidak mempunyai arah) dinamakan besaran scalar. 

Besaranjenis lain, yaitu besaran vektor, adalah besaran yang mempunyai 

baikbesar(angka) maupun arah. Misalnya, ketika kita menyatakaan sebuahmobil 

bergerak dengan kecepatan 100km/jam, maka pasti kita akanbertanya kemana 
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arah mobil tersebut bergerak. Apakah bergerak 100km/jam kearah timur, 

sehingga besaran vector selalu dinyatakan dengan besaran (angka) dan arah. 

 

Besaran Pokok 

Besaran pokok adalah besaran yang tidak tergantung pada besaranlain dan 

besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaranbesaran 

pokok.Pada tahun 1960, suatu komite internasional telah menetapkan 7besaran 

yang merupakan besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokoktidak 

berdimensi (besaran pelengkap/suplemen). Sistem tersebut dikenal 

sebagai“Sistem International (SI)”. Adapun besaran-besaran pokok yang 

ditetapkandi dalam Sistem International (SI) dituliskan dalam tabel 1.1 dan 

besaran pokok yang tidak berdimensi disebut sebagai besaran pelengkap 

(suplemen). Tabel 1.2 memberikan satuan suplemen menurut standar 

internasional (SI Supplementary Units), 

 

Tabel 1.1Satuan Dasar Standar Internasional (SI Fundamental Units) 

BESARAN UNIT (SATUAN) SIMBOL DIMENSI 

Panjang Meter m L 
Massa Kilogram kg M 
Waktu Detik s T 

Arus Listrik Ampere A I 
Suhu Kelvin K  

Intensitas Cahaya Candela cd N 
Jumlah Zat Mole mol J 

 

Tabel 1.2Besaran pokok yang tidak berdimensi (besaran pelengkap) (SI 

Supplementary Units) 

BESARAN UNIT (SATUAN) SIMBOL DIMENSI 

Sudut Bidang Datar radian r - 
Sudut Ruang Steradian sr - 

 

Satuan Prefiks:Dalam SI untuk menyatakan bilangan yang lebih besar atau 

lebih kecil dari satu satuandasar, dipergunakan notasi desimal (“standard 

decimal prefixes”) yang menyatakanpangkat dari sepuluh. 
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Tabel 1.3. Satuan Standar Internasional Prefiks 

KELIPATAN PREFIKS SIMBOL 

1018 Exa E 
1015 Peta P 
1012 Tera T 
109 Giga G 
106 Mega M 
103 Kilo k 
102 Hecto ha 
10 Deca da 

10-1 deci d 
10-2 Centi c 
10-3 Milli m 
10-6 Micro µ 
10-9 Nano n 
10-12 Pico p 
10-15 Femto f 
10-18 Atto a 

 

Besaran Turunan 

Selain besaran pokok seperti tersebut diatas didalam fisika jugadikenal besaran 

turunan. Besaran yang diturunkan atau dijabarkandari besaran pokok disebut 

dengan besaran turunan. Padatabel1.4 dibawah ini merupakan contoh-contoh 

besaran turunan beserta satuandan lambangnya; 

 

Tabel 1.4. Besaran Turunan 

BESARAN SATUAN SIMBOL Keterangan 

Kecepatan v m/s meter/detik 
Percepatan a m/s2 meter/detik2 
Gaya F N Newton 
Luas L m2 meter 
Volume V m3 meter 
Usaha W J Joule 
Tekanan, dll p Pa Pascal 
 

Dari tabel 1.4,kecepatan termasuk dalam besaran turunankarena besaran 

kecepatan diturunkan dari besarn pokok yaitu besaranpanjang dibagi besaran 

waktu. Volume diturunkan dari besaran pokokyaitu dari besaran panjang x 

besaran panjang (lebar) x besaranpanjang (tinggi). 
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BESARAN TURUNAN 

 

Kecepatan: 
Diturunkan dari besaran panjang dan waktu yang mempunyai 
definisi jarak yang dapat di tempuh dalam tiap satuan waktu, 
v = jarak/waktu (m/s) 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Pada tahap inipeserta diharapkan dapat menerapkan penggunaan sistem 

satuanpada bidang keilmuan (science) dan rekayasa/teknik (engineering), seperti 

pada: 

 Perhitungan besaran fisis, besaran-besaran tersebut harus didefinisikan 

menurut jenis dan kebesarannya, penerapan seperti pada magnitudo). 

 Standar ukuran untuk setiap jenis besaran fisis adalah satuan (unit) dan 

banyaknya pengukuran, misalnya: jika dinyatakan satu jarak 200 meter, ini 

menunjukkan bahwa meter adalah satuan panjang dan 200 menyatakan 

jumlah satuan panjang. 

 Besaran fisis panjang didefinisikan oleh satuan meter, dan tanpa satuan, 

jumlah pengukuran tidak mempunyai arti fisis. 

 Ilmu pengetahuan dan teknik, dipakai dua jenis satuan, yaitu: satuan dasar 

dan satuan turunan 

 

E. Latihan/Tugas 

LATIHAN 1.1 

Ekspresikansetiap nomordalam notasi ilmiah: (a) 200;(b) 5000;(c) 

85.000;(d) 3000000 

Prosedur: 

Dalamsetiap kasusmenentukan notasi daya basis sepuluh positif, 

dapat dengan cara memindahkan jumlah titik desimal dengan 

jumlah yang sesuai di sebelah kiri. 
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LATIHAN 1.2.  

 

Ekspresikansetiap nomordalam notasi ilmiah: (a) 0.2; (b) 0.005 ;(c) 
0.00063; (d) 0.000015; 

Prosedur: 
Dalamsetiap kasusmenentukan notasi daya basis sepuluh positif, 
dapat dengan cara memindahkan jumlah titik desimal dengan 
jumlah yang sesuai di sebelah kiri. 

a. 0 
  
  
  

 
LATIHAN 1.3. 

Ekspresikan masing-masing sebagai bilangan/angka desimal 

biasa:(a) 1 x 10
5
; (b) 2 x 10

3
 (c) 3.2 x 10

-2
; (d) 2.50 x 10

-6
 

Prosedur: 

Dalamsetiap kasusmenentukan notasi daya basissepuluh positif, 

dapat dengan caramemindahkan jumlah titik desimal dengan 

jumlah yang sesuai di sebelah kiriatau kanan. 

1 x 10
5
 = 100.000 

2 x 10
3
 = 2.000 

3.2 x 10
-2

 = 0.032 

2.5 x 10
-6

 = 0.0000025 

 

LATIHAN 1.4. 

 

Tuliskan besaran untuk menggambarkan notasi ilmu pengetahuan 
atau bidang rekayasa dalam bentuk yang ringkas dengan 
menggunakan (a) bentuk standar, dan (b) notasi ilmiah untuk (i) 
0,000.018A (ii) 15.000V (iii) 250.000.000W. 

F. Rangkuman 

 SI Sistem internasionalisasi standar dari satuan yang digunakan untuk 

semua teknik dan karya ilmiah; singkatan untuk Perancis Le Systeme 

International d´Uniter 

 Unit yang paling mendasar adalah unit SI dari mana unit SI lainnya berasal. 

Ada tujuh unit dasar. 
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 Notasi ilmiah adalah metode untuk mewakili jumlah yang sangat besar dan 

sangat kecil sebagai nomor antara satu dan sepuluh (satu digit ke kiri dari 

titik desimal) kali daya sepuluh. 

 Notasi teknik ini adalah bentuk notasi ilmiah di mana jumlah diwakili dengan 

satu, dua, atau tiga digit ke kiri dari titik desimal kali kekuatan sepuluh yang 

merupakan kelipatan tiga. 

 Prefiks Metric mewakili daya sepuluh dalam jumlah dinyatakan dalam notasi 

rekayasa. 

 Notasi Teknik: Sebuah sistem untuk mewakili sejumlah sebagai satu, nomor 

dua, atau tiga digit kali daya sepuluh dengan eksponen yang merupakan 

kelipatan dari 3. 

 Eksponen: Jumlah yang angka dasar dinaikkan. 

 Prefiks Metrik: Sebuah imbuhan yang mewakili notasi daya basis 

sepuluhbanyak digunakan dan dinyatakan dalam notasi rekayasa. 

 Daya sepuluh: Sebuah representasi numerik yang terdiri dari dasar 10 dan 

eksponen; nomor 10 dinyatakan menjadi daya. 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul 1 ini, peserta UKG dapat 

mengintegrasikan pengetahuan tentang 

konsep dasar sistem satuan unit standar 

internasional pada bidang keilmuan 

(science), serta penulisan laporan 

dalameksperimen ilmiah bidang rekayasa 

seperti yang diperlihatkan gambar 1.1. 

Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 

modul 1 ini, peserta UKG dapat 

menerapkan konsep rekayasa, dan 

melakukan eksperimen fokus bahasan 

sistem satuan unit standar internasional 
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pada bidang keilmuan (science) dan teknologi seperti yang diperlihatkan Gambar 

1.1. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 

STRUKTUR ATOM 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 2 diharapkan peserta dapat: 

 Menerapkan proses berfikir secara Konseptual untuk mengintegrasikan 

pengetahuan ″Faktual″pokok bahasan struktur model atom untuk 

keperluanbidang rekayasa listrik. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 2 diharapkan peserta dapat: 

 Menguraikanstruktur model atom 

 Menginterprestasikan perbedaan atom dan elektron 

 Memahami fungsi elektron valensi 

 Membedakan sifat dinamis atom dan elektron terhadap muatannya 

 Memahami terjadinya Ion positip dan Ion Negatip 

 Memahami perbedaan susunan atom penghantar dan isolator 

 Menerapkan bahan bahan yang termasuk dalam penghantar 

 Menerapkan bahan bahan yang termasuk dalam isolator 

C. Uraian Materi 

Model Atom Bohr 

Pada tahun 1913, Niels Bohr, fisikawan Denmark 

memberi penjelasan tentang struktur atom. Menurut 

Bohr, sebuah atom terdiri dari inti bermuatan positif 

berada di sekitar elektron bermuatan negatif berputar 

di orbit lingkaran yang berbeda. 

(Elektron dapat berputar di sekitar inti hanya di 

tertentu orbit diizinkan yaitu orbit jari-jari tertentu 

yang diperbolehkan.Elektron dalam setiap orbit 

diizinkan memiliki jumlah tetap dengan 

energitertentu. Semakin besar orbit (yaitu radius 

yang lebih besar), semakin besar energi elektron. 
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Jika sebuah elektron diberikan energi tambahan (misalnya panas, dll cahaya), itu 

diangkat ke orbit yang lebih tinggi. Atom dikatakan dalam keadaan eksitasi. 

Keadaan ini tidak berlangsung lama, karena elektron segera jatuh kembali ke 

orbit asli lebih rendah. Karena jatuh, memberikan kembali energi yang diperoleh 

dalam bentuk panas, cahaya atau radiasi lainnya. 

Struktur Atom 

Memahami listrik memerlukan studi tentangatom. Atom adalah blok bangunan 

dasar dari alam semesta. Semua materi terbuat dari kombinasi atom. Materi 

adalah setiap zat yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi bisa 

eksis/berubah bentuk dalam salah satu dari tiga keadaan/kondisi: padat, cair, 

atau gas. Air, misalnya, bisa eksis sebagai solid dalam bentuk es, sebagai 

cairan, atau sebagai gas dalam bentuk uap seperti yang diperlihatkan pada 

gambar 2.1. Sebuah elemen zat yang tidak dapat secara kimia dibagi menjadi 

dua atau lebih kedalam zat yang lebih sederhana. 

 

Gambar 2.1. Elemen Zat 

Sebuah atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Tiga bagian utama dari 

sebuah atom adalah elektron, neutron,dan proton. Meskipun sebagian besar 

atom mengandung tiga bagian utama tersebut, atom terkecil dari hidrogen, tidak 

mengandung neutron (gambar 2.2). Hidrogen mengandung satu proton dan satu 

elektron. Atom terkecil yang berisi neutron adalah helium (gambar 2.3). Helium 

berisi dua proton, dua neutron, dan dua elektron. 
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Gambar 2.2. Struktur Atom Hidrogen 

 

Gambar 2.3. Struktur Atom Hellium 

Struktur atom hidrogen dengan 1 elektron dan 1 proton, dan struktur atom Helium 

dengan 2 elektron, 2 proton dan 2 netron. 

 
HUKUM MUATAN LISTRIK 

Untuk memahami muatan listrik membutuhkan pemahaman tentang hukum 

dasar fisika yangmenyatakan bahwa atom memiliki muatan listrik yang saling 

berlawanan antara elektron dan proton, ketika keduanya didekatkan akan saling 

tarik menarik. Pada gambar 1-10 menggambarkan prinsip muatan yang saling 

tarik menarik, diilustrasikan bola sebagai beban yang digantung pada seutas tali. 

Perhatikan bahwa dua bola yang berisi muatan yang berlawanan saling menarik 

satu sama lain. Dan sebaliknya bilamana kedua bola sama-sama bermuatan 

positif dan dua bola sama-sama bermuatan negatif, maka keduanya akan saling 

tolak-menolak. Untuk memperkuat alasan ini adalah bahwa garis gaya tidak 

pernah dapat saling silang. Garis-garis gaya yang berada di sisi luar yang 

berasal dari kekuatan benda bermuatan positif akan menggabungkan diri dengan 

garis-garis gaya ke dalam kekuatan benda bermuatan negatif. Penggabungan 

garis-garis gaya yang berasal dari muatan positif menuju garis-garis gaya yang 

bermuatan negatif menghasilkan gaya tarik-menarik antara dua benda yang 

bermuatan berlawanan. 
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Gambar 2.4. Konsep Dasar Hukum Muatan Listrik 

Dan bilamana dua benda bermuatan sejenis (sama) keduanya saling berdekatan 

satu sama lain, maka keduanya akan saling tolak-menolak satu sama lain, garis-

garis gaya akan memukul mundur (gambar 2.4). Karena inti memiliki muatan 

positif dan sedangkan elektron memiliki muatan negatif, oleh karena itu elektron 

menjadi tertarik ke inti atom. 

  

Gambar 2.5. Garis Garis Gaya Muatan Listrik 

Karena inti atom terbentuk dari kombinasi dari proton dan neutron, satu mungkin 

bertanya mengapa proton dari inti tidak saling tolak karena mereka semua 

memiliki muatan yang sama. Dua teori yang berusaha untuk menjelaskan hal ini. 

Teori pertama menyatakan bahwa gaya gravitasi memegang inti bersama-sama. 

Neutron, proton seperti, adalah partikel yang sangat besar. Ini pertama kali 

berteori bahwa daya tarik gravitasi yang disebabkan oleh massa mereka 

mengalahkan kekuatan memukul mundur dari muatan positif. Pada pertengahan 

1930-an, bagaimanapun, diketahui bahwa gaya gravitasi tidak bisa menahan inti 

bersama-sama. 

Menurut hukum Coulomb, gaya elektromagnetik dalam helium adalah sekitar 1,1 

3 1036 kali lebih besar dari gaya gravitasi seperti yang ditentukan oleh hukum 

Newton. 

 

Gambar 2.6. Garis-garis muatan listrik 
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Pada tahun 1947, fisikawan Jepang Hideki Yukawa diidentifikasi partikel 

subatomik yang bertindak sebagai mediator untuk menahan inti bersama-sama. 

Partikel adalah plasma quark dikenal sebagai gluon. Gaya gluon adalah sekitar 

102 kali lebih kuat dari gaya elektromagnetik. 

 

Gaya nuklir kuat dibawa oleh partikel berspin 1 yang disebut Gluon. Gaya nuklir 

nuklir kuat mempunyai sifat asymptotic freedom, yaitu sifat quark dan gluon yang 

bertingkah laku seperti partikel bebas pada energi tinggi. Gluon bertanggung 

jawab mengikat quark-quark dalam proton dan netron yang membentuk inti atom. 

Gluon hanya berinteraksi dengan Kuark, Gluon-gluon lain serta dirinya sendiri. 

Orbit Elektron 

Gambar. 2.7 menunjukkan struktur atom silikon dengan 14 elektron.Dua elektron 

berputar di orbit pertama, 8 berputar di orbit kedua dan 4 berputar di orbit ketiga. 

Masing-masing orbit pertama, kedua, ketiga orbit dikenal sebagai orbit K, L, M. 

 

Elektron ini dapat berputar hanya dalam orbit yang diizinkan (yaitu ditentukan 

oleh orbit jari-jari r1, r2 dan r3, dimana nilai-nilai jari-jari ditentukan dari 

pertimbangan teori kuantum) dan elektron-elektron berputar tidak dalam orbit 

yang sewenang-wenang. Dengan demikian, semua jari-jari antara r1 dan r2 atau 

antara r2 dan r3 adalah dilarang. Setiap orbit tetap memiliki jumlah energi yang 

terkait dengan jari-jari. Jika sebuah elektron dalam orbit pertama adalah untuk 

diangkat ke orbit kedua, dalam jumlah yang tepat, maka energi harus disediakan 

untuk keperluan tersebut. Ketika elektron ini melompat dari orbit kedua untuk 

pertama, akan memberikan kembali energi yang diperoleh dalam bentuk radiasi 

elektromagnetik.Sehingga berlaku total energi yang sama dengan yang dari orbit 

kedua. 

 

Level energielektron yang mengorbit pada inti atom memiliki jarak tertentu dari 

inti. Elektron yang letak orbitnya lebih dekat dari inti memiliki energi yang lebih 

rendah daripada elektron yang letak orbitnya lebih jauh. Setiap jarak diskrit (orbit) 

dari inti sesuai dengan tingkat energi. Dalam atom, orbit dikelompokkan kedalam 

tingkat energi yang lebih dikenal sebagai kulit/lapisan. Sebuah atom tertentu 

memiliki nomor kulit yang tetap. Masing-masing kulit memiliki jumlah elektron 
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maksimum yang tetap pula.Kulit (level energi) diberi nomor urut 1, 2, 3, dan 

seterusnya. Nomor kulit ke-1 yang paling dekat dengan inti. Model Bohr dari 

atom silikon ditunjukkan pada gambar 2.7. Perhatikan bahwa ada 14 elektron 

dan 14 proton dan neutron dalam inti. 

  

Gambar 2.7. Model atom silikon Bohr & Jari-jari Orbit 

Setiap orbit elektron dari atom berisi sejumlah set elektron (Gambar 2.7). Jumlah 

elektron yang dapat terkandung dalam satu orbit, atau shell, ditemukan dengan 

rumus (2N2). Huruf N merupakan jumlah orbit, atau shell. Sebagai contoh, orbit f 

pertama dapat menyimpan tidak lebih dari 2 elektron. 

Jumlah maksimum Elektron di setiap kulit. Jumlah maksimum elektron (Ne) yang 

terdapat di setiap kulit atom adalah fakta alam dan dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus, 

�� = 2��,  dimana (n) adalah jumlah shell. 

Jumlah maksimum nomor elektron yang berada dalam kulit terdalam (kulit-1) 

adalah, 

�� = 2�� = 2�1� = 2 

Jumlah maksimum nomor elektron yang berada dalam lapisan kulit-2 adalah, 

�� = 2�� = 2�2� = 8 

Jumlah maksimum nomor elektron yang berada dalam lapisan kulit-3 adalah, 

�� = 2�� = 2�3� = 18 

Jumlah elektron yang menghuni pada orbit ke-4, ke-5 dan seterusnya tidak dapat 

menampung lebih dari 32 elektron. Tiga puluh dua elektron adalah jumlah 

maksimum elektron yang dapat tertampung dalam setiap orbit: 

�� = 2�� = 2�4� = 32 
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Gambar 2.8. Struktur Atom 3D 

Meskipun atom sering dimodelkan dalam 

bentuk datar (2D), seperti digambarkan pada 

gambar 2.7, namun kenyataannya elektron 

mengorbit pada inti menyerupai bulatan (3D), 

seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.8. 

Elektron bergerak dengan kecepatan tinggi 

terikat dengan inti membentuk shell sekitar 

inti. Untuk alasan ini, orbit elektron sering 

disebut sebagai shell elektron. 

Level Energi 

Telah dijelaskan bahwa setiap orbit dihuni dengan jumlah elektron yang tetap, 

memiliki jumlah energi terkait dengan hal tersebut. Elektron bergerak dalam orbit 

tertentu memiliki energi orbit tertentu. Semakin besar orbit, semakin lebih besar 

energi dalam orbit. Ini menjadi jelas, bahwa elektron orbit yang berada pada orbit 

terluar memiliki energi lebih tinggi bila dibandingkan dengan elektron orbit lebih 

rendah. 

 

Sebuah cara yang mudah dalam memahami level energi dalam energi orbit yang 

berbeda adalah ditunjukkan pada gambar 2.9, danlebih dikenal sebagai diagram 

tingkat energi. Orbit pertama mewakili tingkat energi pertama, orbit kedua 

menunjukkan level energi kedua, dan seterusnya. Semakin besar orbit elektron, 

semakin besar energi dan menunjukkan lebih tinggi tingkat energinya. 

 

 

Gambar 2.9. Orbit,Level energi 



21 
 

Band Energi 

Dalam kasus atom terisolasi tunggal, setiapelektron yang berada di orbit memiliki 

energi yang pasti. Namun, sebuah atom dalam benda padat sangat dipengaruhi 

oleh keberadaan atom tetangga. Hasilnya adalah bahwa elektron dalam orbit 

atom tersebut dapat memiliki berbagai energi energi tunggal. Hal ini lebih dikenal 

sebagai pita energi.Kisaran energi yang dimiliki oleh sebuah elektron dalam 

padat dikenal sebagai pita energi. 

 

Konsep pita energi dapat dengan mudah dipahami dengan mengacu pada 

gambar. 2.10 menunjukkan tingkat energi dari atom terisolasi silikontunggal. 

Setiap orbit atom memiliki energi tunggal.Oleh karena itu, sebuah elektron dapat 

memiliki energi tunggal sesuai dengan orbit di mana elektron tersebut 

berada.Namun, ketika atom berada dalam bahan padat, elektron di orbit apapun 

dapat memiliki berbagai energi. Misalnya, elektron di orbit pertama memiliki 

energi sedikit berbeda karena tidak ada dua elektron dalam orbit initerlihat 

tepatdengan muatan yang sama disekitar orbit. Karena ada jutaan elektron orbit 

pertama, untuk tingkat energi menjadi sedikit berbeda dalam membentuk pita 

energi, dan disebut sebagai pita energi ke-1. Elektron dalam orbit pertama dapat 

memiliki rentang energi di band ini. Demikian pula, elektron orbit kedua 

membentuk kedua pita energi ke dua dan seterusnya. 

 

Gambar 2.10. Level,Orbit dan Pita Energi 

Band Energi Benda Padat 

Seperti dibahas sebelumnya, tingkat energi individu K, L, M, dstdalam atom 

terisolasi diubah menjadi band (pita) sesuai orbitnya, ketika atom berada dalam 

benda padat. Meskipun ada sejumlah band energi dalam benda padat, berikut ini 

penting dalam menjelaskan Gambar 2.11: 



22 
 

 Pita Valensi,kisaran energi dalam pita/band yang dimiliki oleh elektron valensi 

dikenal sebagai pita valensi. Elektron dalam orbit terluar dari atom dikenal 

sebagai elektron valensi. Dalam atom yang normal, pita valensi memiliki elektron 

energi tertinggi. Pita ini dapat sepenuhnya atau sebagian diisi oleh energi. 

Misalnya, dalam kasus gas mulia (inert), pita valensienergi akan penuh, 

sedangkan untuk bahan lainnya, hanya terisi sebagian. Band terisi hanya 

sebagian dapat menampung lebih banyak elektron. 

 

Gambar 2.11. Pita Energi 

 Pita konduksi. Dalam bahan-bahan tertentu (misalnya logam), elektron valensi 

yang longgar melekat kuat dengan inti. Bahkan pada suhu normal, beberapa 

elektron valensi mungkin akan terpisah menjadi elektron bebas. Elektron-elektron 

bebas menentukan dan bertanggung jawab terhadap arus konduksi daalam 

material konduktor. Untuk alasan ini, maka elektron-bebas bebas disebut sebagai 

elektron konduksi. 

Kisaran energi (padapita/band) yang dimiliki/dihuni oleh elektron-elektron yang 

beradapada daerah konduksi dikenal sebagai pita konduksi. 

 

Semua elektron dalam pita konduksi adalah elektron bebas. Jika suatu zat 

memiliki pita konduksi kosong, itu berarti arus konduksi tidak mungkin terjadi 

dalam substansi ini. Umumnya, isolator memiliki pita konduksi kosong. Di sisi 

lain, sebagian diisi untuk konduktor. 

 Celah Energi Terlarang. Daerah pemisah antara pita konduksi dan pita valensi 

pada diagram tingkat energi dikenal sebagai celah energi terlarang.Tidak ada 

elektron dari bahan padat dapat tinggal di celah energi terlarang karena tidak ada 

keadaan energi diperbolehkan di wilayah ini. Lebar celah energi terlarang adalah 

ukuran dari ikatan elektron valensi untuk atom. Semakin besar kesenjangan 

celah energi, maka akan semakin kuat elektron valensi terikat dengan inti 
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atom.Dalam rangka untuk mendorong elektron lepas dari pita valensi ke pita 

konduksi (yaitu untuk membuat valensi menjadi elektron bebas), maka guna 

memindahkan elektron valensi, dibutuhkan energi eksternal minimum sama 

dengan besarnya celah energi terlarang. 

ELEKTRON VELENSI 

Elektron yang berada di orbit lebih jauh dari inti memiliki energi yang lebih tinggi 

dan kurang terikat erat dengan inti atom daripada elektron yang berada lebih 

dekat dengan inti atom. Dengan semakin jauh jarak antara elektron dengan inti 

atom, menyebabkan gaya tarik-menarik antara inti yang bermuatan positif dan 

elektron yang bermuatan negatif menjadi semakin lemah (menurun). Elektron 

dengan energi tertinggi ada di kulit terluar dari atom dan relatif tidak terikat 

(bebas) dengan inti atom. Kulit terluar ini dikenal sebagai kulit valensi atau 

disebut juga dengan elektron valensi. Elektron valensi ini berkontribusi terhadap 

reaksi kimia dan ikatan dalam struktur suatu material dan menentukan sifat dari 

kelistrikan. Aliran listrik terjadi, ketika sebuah elektron valensi memperoleh energi 

yang cukup dari sumber eksternal, dan seketika dapat membebaskan diri dari 

ikatan atom. Hal ini seperti gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Elektron & Kulit Valensi 

Peristiwa lepasnya elektron valensi dari ikatan atom merupakan dasar untuk 

konduksi dalam suatu bahan konduktor. 
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Gambar 2.13 Atom tembaga 

Kulit terluar dari atom dikenal sebagai kulit/lapisan(shell) valensi. Setiap elektron 

yang berada di kulit terluar dari atom dikenal sebagai elektron valensi (gambar 

2.13).Kulit valensi dari atom tidak bisa menahan lebih dari delapan elektron. 

Elektron valensi menjadi perhatian utama dalam studi listrik karena elektron yang 

menempati pada lapisan ini akan menjelaskan bagaimana teori listrik. Sebuah 

konduktor, misalnya, terbuat dari bahan yang mengandung jumlah elektron 

valensi antara satu dan tiga. Atom dengan satu, dua, atau tiga elektron valensi 

tidak stabil dan dapat dengan memberikan energi sedikit saja, maka elektron-

elektron akan dapat bergerak menjadi elektron bebas dan tidak terikat oleh inti 

atom. Konduktor adalah bahan yang memungkinkan elektron mengalir melalui di 

sekitar inti dengan mudah. Ketika atom hanya memiliki satu atau dua valensi 

elektron, elektron-elektron ini dengan mudahnya dan tidak lagi terikat oleh 

atomdan mudah menyerah dan berubah menjadi aliran arus. Perak, tembaga, 

dan emas semuanya mengandung satu elektron valensi dan merupakan material 

konduktor yang sangat baik untuk mengalirkan arus listrik.Perak adalah 

konduktor alami terbaik dari listrik, kemudian diikuti oleh tembaga, emas, dan 

aluminium. Sebuah atom tembaga ditunjukkan pada gambar 2.13.Meskipun kita 

telah tahu bahwa atom yang mengandung beberapa elektron valensi merupakan 

konduktor terbaik. Tembaga, emas, platinum, dan perak semua hanya berisi satu 

elektron valensi. Perak, bagaimanapun, melakukan listrik lebih mudah daripada 

yang lain. Aluminium, yang berisi tiga elektron valensi, adalah konduktor yang 

lebih baik dari platinum, yang hanya berisi satu elektron valensi. 
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ARUS ELEKTRON 

Arus listrik adalah elektron yang mengalir (aliran elektron). Ada beberapa teori 

tentang bagaimana elektron dapat mengalir melalui konduktor. Satu teori 

menyebutkan sebagai teori benturan (bump theory). Ini menyatakan bahwa arus 

mengalir dapat diproduksi ketika elektron dari satu atom membentur elektron dari 

atom lain sehingga keluar dari orbit.Gambar 2.14 menggambarkan aksi benturan 

antar elektron dari atom yang berbeda.  

 

Gambar 2.14. Elektron Satu Atom 

Ketika sebuah atom hanya dihuni oleh satu elektron valensi, maka elektron ini 

mudah berpidah terlepas dari ikatan atom bila berbenturan denganelektron lain. 

Perpindahan energi elektron ke elektron yang lain terjadi ketika elektron 

membentur/menyodok elektron yang lainnya. Benturan antar elektron pemukul 

memberikan energi untuk elektron kepada elektron yang dipukul. Elektron 

pemukultinggal menetap di orbit sekitar atom, dan elektron yang dipukul bergerak 

keluar untuk memukul elektron lain. Efek ini sama dapat dialogikan seperti dalam 

permainan pool. Jika bola putih bergerak memukul bola stasioner tepat, maka 

energi dari bola putih diberikan kepada bola stasioner. Bola stasioner kemudian 

berpindah bergerak dengan energi bola yang diberikan oleh bola pemukul, 

sedangkan bola putih berhenti bergerak (gambar 2.15). 
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Gambar 2.15. Ilustrasi Transformasi Energi Elektron 

Energi tambahan menyebabkan elektron untuk bergerak keluar dari orbit dan 

menjadi elektron bebas. Setelah melakukan perjalanan jarak pendek, elektron 

memasuki orbit valensi atom yang berbeda. Ketika ia kembali ke orbit, beberapa 

atau semua energi yang didapatdilepaskan dalam bentuk panas, yang mengapa 

konduktor menjadi hangat ketika arus mengalir melalui mereka. Jika terlalu 

banyak arus mengalir dalam konduktor, maka penghantar menjadi cukup panas, 

dan mungkin dapat menyebabkan material menjadi terbakar karena panas yang 

berlebihan. 

 

Jika atom mengandung dua elektron valensi dipukul oleh elektron lain yang 

bergerak, energi dari elektron menumbuk dibagi dua elektron valensi. Jika 

elektron valensi yang melepaskan diri dari orbit, maka energinya hanya berisi 

setengah dari energi elektron yang menumbuk. Efek ini juga dapat dilihat pada 

game pool (gambar 2.16). Jika isyarat bola bergerak menyerang dua bola 

stasioner pada saat yang sama, energi bola dibagi antara dua bola stasioner. 

Kedua bola stasioner akan bergerak tetapi dengan hanya setengah energi bola. 

  

Gambar 2.16. Energi dari elektron bergerak menumbuk dua elektron bervalensi 

dua 



27 
 

Teori lain menjelaskan adanya fakta bahwa semua sumber tenaga listrik 

menghasilkan terminal positif dan terminal negatif. 

 

Gambar 2.17.Sumber listrik 
menghasilkan terminal positif dan 
negatif 

 

Gambar 2.18.Elektron meninggalkan 
terminal negatif tertarik ke positif. 

Terminal negatif menghasilkan kelebihan elektron sehingga elektron-elektron 

akan terkumpul di terminal negatif, sedangkan di terminal positif dibuat menjadi 

kekurangan sejumlah besar elektron dari terminal (gambar 2.17). Metode yang 

berbeda dapat digunakan untuk menghasilkan kelebihan elektron pada satu 

terminal, dimana kedua terminal tersebut dihubungkan dengan bola lampu, 

sebagian kecil elektron negatif akan ditolak jauh dari terminal negatif dan tertarik 

ke positif (gambar 2.18). Semakin besar perbedaan jumlah elektron diantara 

terminal positif dan negatif, semakin besar kekuatan tolakan dan gaya tarik. 

 TEORI BENTURAN 

Ilustrasi Teori Benturan 

 

Jelaskan dan diskusikan energi 

struktur model atom yang 

diperlihatkan gambar 2.23 

disamping dengan menggunakan 

teori benturan. 

 

Gambar 2.19. Energi benturan elektron 
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Klasifikasi Benda Padat dan Pita Energi 

Kita tahu bahwa beberapa bahan padatmenghantarkan arus listrik yang baik 

adalah konduktor, berkebalikan dengan 

isolator merupakan bahan padat 

penghambat arus listrik yang baik. 

Klasifikasi bahan padat diantara isolator 

dan konduktor adalah semikonduktor. 

Perbedaan perilaku benda padat dalam 

hal konduktivitas listrik mereka, dapat 

dengan mudah dijelaskan dan dibedakan 

berdasarkan pita energinya. Elektron yang menempati pada pita energi yang 

lebih rendah, akan terikat erat dengan inti atom dan elektron-elektron tersebut 

tidak berperan dalam proses pembentukan arus konduksi. Namun, valensi dan 

pita konduksi tertentusangat penting dalam memastikan perilaku listrik dari 

berbagai macam material benda padat. 
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INSULATOR 

 

Gambar 2.20. Pita Konduksi-Pita Valensi 

 

Insulators. Material insulators, seperti misalnya kayu, kaca dlladalah termasuk 

kelompok zat yang tidak memungkinkan dilewatinya arus listrik. Dalam hal pita 

energi, pita valensi insulator dipenuhi elektron sedangkan pita konduksi kosong. 

Selanjutnya, celah energi antara valensi dan pita konduksi sangat besar (≈15eV) 

seperti yang ditunjukkan pada gambar. 2.20. Oleh karena itu, diperlukan medan 

listrik sangat tinggiuntuk mendorong elektron valensi berpindah ke pita konduksi. 

 

Bahan yang mengandungtujuh atau delapanelektronvalensidikenal 

sebagaiisolator. Isolatoradalah bahan yangberguna untuk menahanaliran listrik. 

Ketikakulit valensidariatompenuh atauhampir penuh dengan elektron valensi, 

maka jarak antar elektronvalensi akan semakinrapat dantidakdengan mudah 

melepaskan diri dari ikatan atom. Beberapa contoh yang 

baikdaribahanisolatoradalah karet, plastik, kaca, dan kayu. 

Gambar2.23menggambarkanapa yang terjadi 

ketikaelektronbergerakmemukulatommengandungdelapanelektron valensi. 

Energi yang diperlukan untuk memindahkanelektronbergerakdan dibagiberkali-

kali, sehingga menyebabkanakan memilikisedikit efek padaatom. 

Setiapatomyang memilikitujuhatau delapanelektronvalensisangatstabil dan 

elektron valensi tidakmudah untuk melepaskan diri dari ikatan atom. 

 

Untuk alasan ini, konduktivitas listrik dari bahan-bahan tersebut sangat kecil dan 

dalam kondisi biasa/normal dapat dianggap kecil (diabaikan). 

Pada suhu kamar, elektron valensi isolator tidak memiliki energi yang cukup 

untuk menyeberang berpindah ke pita konduksi. Namun, ketika suhu terus 

dinaikkan, beberapa elektron valensi dapat memperoleh energi yang cukup untuk 
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menyeberang berpindah ke pita konduksi. Oleh karena itu, nilai perlawanan dari 

isolator menurun dengan peningkatan suhu, yaitu isolator memiliki 

perlawanankoefisien temperatur negatif. 

 

Bahan-bahan yang dikelompokan dalan bahan bukan penghantarbanyak 

digunakan dalam alat-alat elektronik sebagai isolator, atau penghambat 

mengalirnya arus listrik. Isolator berguna pula sebagai penopang beban atau 

pemisah antara konduktortanpa membuat adanya arus mengalir ke luar atau 

atara konduktor. Istilah ini juga dipergunakan untuk menamai alat yang 

digunakan untuk menyangga kabeltransmisi listrik pada tiang listrik. 

 

Beberapa bahan, seperti kaca, kertas, atau Teflonmerupakan bahan isolator 

yang sangat bagus. Beberapa bahan sintetis masih "cukup bagus" dipergunakan 

sebagai isolator kabel. Contohnya plastik atau karet. Bahan-bahan ini dipilih 

sebagai isolator kabel karena lebih mudah dibentuk / diproses sementara masih 

bisa menyumbat aliran listrik pada voltase menengah (ratusan, mungkin ribuan 

volt)dan juga ruang hampa termasuk disini gas (juga udara) dengan aturan 

tertentu. 

Bahan yang mengandungtujuh atau delapanelektronvalensidikenal 
sebagaiisolator. Isolatoradalah bahan yang berguna untuk 
menahanaliran listrik. Atau material yang hanya memiliki sedikit 
pembawa muatan dan terikat dalam molekul tersendiri, dinamakan 
bahan bukan penghantar (isolator).  

Konduktor 

 

Gambar 2.21. Pita Konduksi-Valensi Konduktor 

Konduktor (misalnya tembaga, aluminium) adalah zat-zat yang mudah 

memungkinkan aliran arus listrik melalui bahan-bahan tersebut. Hal ini karena 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penghantar_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabel
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiang_listrik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Teflon
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adanya sejumlah besar elektron bebas yang tersedia dalam sebuah konduktor. 

Dalam hal pita energi, valensi dan pita konduksi saling tumpang tindih seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 2.21. Karena tumpang tindih ini, perbedaan 

potensial sedikit di konduktor menyebabkan elektron bebas untuk membentuk 

arus listrik. Dengan demikian, perilaku listrik dari konduktor dapat dengan mudah 

dijelaskan dengan berdasarkan teori pitaenergi bahan. 

 

Semi Konduktor 

Semikonduktor (misalnya germanium, silikon dll) adalah material yang memiliki 

konduktivitas listrik terletak di antara konduktor dan isolator. Dalam hal pita 

energi, pita valensi hampir diisi elektron dan pita konduksi hampir tidak ada 

elektron.Selanjutnya, celah energi antara pita valensi dan konduksi sangat kecil 

seperti yang ditunjukkan pada gambar. 2.22. Oleh karena itu, medan listrik relatif 

lebih kecil (lebih kecil dari isolator tapi jauh lebih besar daripada konduktor),untuk 

itu diperlukan energi eksternal untuk mendorong elektron elektron dari pita 

valensi ke pita konduksi. Singkatnya, semikonduktor memiliki: 

 pita valensi hampir penuh 

 hampir kosong pita konduksi 

 celah energi kecil (≈ 1eV) antara valensi dan pita konduksi. 

 

Gambar 2.22.Pita Konduksi,Valensi Semikonduktor 

Pada suhu rendah, pita valensi benar-benar dipenuhi elektron dan pita konduksi 

benar-benar tidak ada elektron yang tinggal. Oleh karena itu, semikonduktor 

hampir berperilaku sebagai insulator pada temperatur rendah.  
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D. Aktifitas Pembelajaran 

1. Jelaskan fitur penting dari model atom Bohr. 

2. Jelaskan pebedaan pita energi konduktor, semikonduktor dan isolator. 

3. Jelaskan tiga bagian utama dari sebuah atom, dan apa yang masing-

masing membawa muatan? 

E. Latihan/Tugas 

SOAL LATIHAN 
 

1. Elektron yang berada di orbit (lapisan) ketiga dari inti atom memiliki energi ........ 

daripada elektron di orbit kedua. 

a. lebih 

b. kurang 

c. sama 

d. tidak tentu tergantung 

 
2. Pada saat ketika elektron melompat dari orbit yang lebih tinggi ke orbit yang lebih 

rendah, perpindahan elektron ........ energi. 

a. menyerap 

b. memancarkan 

c. kadang-kadang memancarkan, kadang-kadang menyerap 

d. tidak memiliki 

 

3. Manakah dari pernyataan berikut ini, dikuantisasi menurut teori model atom 

Bohr? 

a. momentum elektron linear 

b. kecepatan elektron linear 

c. momentum sudut elektron 

d. kecepatan sudut elektron 

 
4. Semikonduktor A memiliki ........ Band. 

a. valensi hampir kosong 

b. konduksi hampir kosong 

c. konduksi hampir penuh 

d. tidak ada di atas 
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5. elektron pada pita konduksi dikenal sebagai ........ 

a. terikat elektron 

b. elektron valensi 

c. elektron bebas 

d. tidak ada di atas 

 

6. Dalam isolator, celah energi antara valensi dan pita konduksi adalah ........ 

a. sangat besar 

b. nol 

c. sangat kecil 

d. tidak ada di atas 

 
7. Dalam konduktor, celah energi antara valensi dan pita konduksi adalah ........ 

a. besar 

b. sangat besar 

c. sangat kecil 

d. tidak ada di atas 

 
8. Menurut teori Bohr dari atom, elektron dapat bergerak dalam orbit ........ 

a. setiap radius 

b. radius tertentu 

c. beberapa rentang jari-jari 

d. tidak ada di atas 

 
9. Dalam semikonduktor, celah energi antara valensi dan pita konduksi adalah 

sekitar ........ 

a. 15 eV 

b. 100 eV 

c. 50 eV 

d. 1 eV 

 

10. Kesenjangan energi antara valensi dan pita konduksi di isolator adalah tentang 

........ 

a. 15 eV 
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b. 1,5 eV 

c. nol 

d. 0,5 eV 

F. Rangkuman 

 Bagian terkecil dari benda adalah atom 

 Bagian penyusun atom adalah Inti yang terdiri dari proton dan neutron dan 

elektron yang mengelilingi inti atom 

 Setiap elektron memiliki orbit masing masing yang terdapat pada atom mulai 

yang terdalam sampai terluar 

 Lintasan elektron terluar dinamakan elektron valensi, yang merupakan terpenting 

dari susunan elektron 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

 

Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul 2 ini, peserta UKG dapat 

mengintegrasikan pengetahuan tentang konsep dasar struktur atompada bidang 

keilmuan (science), serta penulisan laporan dalameksperimen ilmiah bidang 

rekayasa seperti yang diperlihatkan gambar 2.36. 
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Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul 2 ini, peserta UKG dapat 

menerapkan konsep rekayasa, dan melakukan eksperimen fokus bahasan 

struktur atom pada bidang keilmuan (science) dan  

teknologi seperti yang diperlihatkan Gambar 2.36 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 

DASAR HUKUM-HUKUM KELISTRIKAN 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 3 diharapkan peserta dapat: 

Menerapkan proses berfikir secara Konseptual untuk mengintegrasikan 

pengetahuan ″Faktual″tentangdasar hukum-hukum kelistrikan pada bidang 

rekayasa listrik. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 3 diharapkan peserta dapat: 

 menginterprestasikan dan mengintegrasikan tentang kuantitas, satuan & 

pengukuran untuk penerapan teknik dasar listrik. 

 menganalisis berkenaan dengan teknik dasar hukum hukum kelistrikan, serta 

menggunakan unit muatan (charge), gaya, usaha (work) dan gaya gerak listrik, 

resistansi, konduktansi 

 melakukan perhitungan sederhana dengan melibatkan dasar hukum padabidang 

rekayasa listrik. 

C. Uraian Materi 

Muatan adalah properti listrik dari partikel atom yang terdiri dari materi, diukur 

dalam coulomb (C). Unit muatan adalah coulomb (C) di mana satu coulombsama 

dengan (1 coulomb = 6.24 x 1018 elektron). Coulomb didefinisikan sebagai jumlah 

listrik yang mengalir melewati suatu titik tertentu dalam sebuah sirkuit listrik 

ketika arus satu ampere dipertahankan selama satu detik. Dengan demikian, 1 

coulomb dapat didefinisikan sebagai, 

Muatan, dalam Coulomb adalahQ = It, dimanaImenyatakan 
arus yang mengalir dalam amper dantmenyatakan waktu 
detik (seconds). 
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MUATAN LISTRIK 

 

Jika arus dari 5 A mengalir selama 2 menit, tentukan 
kuantitas listrik Q yang dapat ditransfer. 
Kuantitas listrik Q = Itcoulomb 

 I = 5 A, t = 2 × 60 = 120 s 
Sehingga didapatkan nilai Q = 5 × 120 = 600C 

 

Gaya (Force) 

Satuan gayaadalahnewton(N) di manasatunewtonadalah 

satukilogrammeterperdetik kuadrat. Newtondidefinisikansebagai 

gayayangapabila diterapkan padamassasatu kilogram, 

memberikanpercepatansatu meterperdetikkuadrat. Dengan demikian,gaya dalam 

newtons dapat dinyatakan sebagai, 

F = ma 

di mana(m) adalah massadalam kilogramdan(a) percepatan dalammeterperdetik 

kuadrat. Gaya gravitasi, atau berat, adalah(mg), di mana(g)=9,81m/s2. 

GAYA (FORCE) 

 

Gaya dengan massa5000gdipercepatpada 2m/s
2
. Besarnya gaya 

yang dibutuhkan adalah 

 Gaya = massa × percepatan= 5kg × 2m/s
2
 = 10kg m/s

2
 = 10N 

 

GAYA (FORCE) 

 

Gaya yang bekerja secara vertikalke bawah pada massa 200g 
menempel pada kawat. 
Massa = 200g = 0,2kg dan percepatan gravitasi, g = 9,81m/s

2
 

 Gaya   = percepatan × massa = 0,2kg × 9,81m/s
2
 = 1,962N 

 

Usaha (Work) 

Unit usaha atau energi adalah joule (J) di mana satu joule adalah satu newton 

meter. Joule didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilakukan atau energi yang 

ditransfer ketika usaha satu newton yang diberikan melalui jarak satu meter pada 

arah gaya.Demikianusaha yang dilakukan tubuh, dalam joule, dapat dinyatakan: 

W =Fs 
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di mana F adalah gaya dalam Newton dan s adalah jarak dalam meter 

dipindahkan oleh tubuh dalam arah gaya. Energi adalah kapasitas untuk 

melakukan pekerjaan. 

 

Daya 

Satuan dayaadalahwatt(W) di manasatu wattadalah satujouleper detik. 

dayadidefinisikan sebagailajudalam melakukan pekerjaanataumentransferenergi. 

Dengan demikian, daya dalam (Watt) dapat dinyatakan sebagai, 

P = (Watt)
W

t
 

dimana W adalah pekerjaan yang dilakukan atau energi ditransfer, dalam joule, 

dan t adalah waktu, dalam detik. Dengan demikian, energi dalam joules dapat 

dinyatakan sebagai, 

W =Pt 

 

GAYA (FORCE) & USAHA (WORK) 

 

Untuk memindahkan sebuah mesin portabel dibutuhkan gaya 
200N. Berapa besar usaha yang dilakukan jika mesin tersebut akan 
dipindahkan sejauh 20m dan berapa daya rata-rata yang digunakan 
jika dalam memindahkan mengambil waktu selama 25s? 

Usaha yang dilakukan= gaya×jarak 

                                     = 200N × 20m 

                                     = 4 000Nm or 4kJ 

Daya = usaha/waktu yang dibutuhkan 

          = 4000J/25s = 160Watt 

 

GAYA (FORCE) & USAHA (WORK) 

 

Sebuahmassa1000 kgdiangkatsampai mencapaiketinggian10mdalam 
waktu20s. Berapa (a) besar usahayang dilakukan dan(b) besar 
dayadibutuhkan? 

a. Usaha yang dilakukan = (1000kg × 9.81m/s
2
) × (10m) 

                                        = 98100Nm = 980,1kNm atau 98,1kJ 

b. Daya = kerja yang dilakukan/waktu yang dibutuhkan 

              = 98100J/20s = 4905J/s = 4905W atau 4,905kW 

 

Potensial listrik (Gaya Gerak Listrik-ggl dan Electromotive Force-e.m.f) 
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Satuan potensial listrik adalah volt (V), di mana satu volt adalah satu joule per 

coulomb. Satu volt didefinisikan sebagai perbedaan potensial antara dua titik 

dalam konduktor, ketika membawa arus satu ampere, disipasi daya sebesar satu 

watt, adalah 

/detik
volt = = 

watt joule

amper amper
 

 x detik
volt = = 

joule joule

amper coulomb
 

Perubahan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik disebut beda 

potensial. Gaya gerak listrik (ggl) yang diberikan oleh sumber energi seperti 

baterai atau generator diukur dalam volt. 

 

Resistansi danKonduktansi 

Unit resistansi listrik adalah ohm (Ω), di mana satu ohm adalah satu volt per 

amper. Resistansi didefinisikan sebagai perlawanan antara dua titik dalam 

konduktor ketika potensial listrik ditetapkan konstan satu volt, dan jika diterapkan 

diantara dua titik akan menghasilkan aliran arus dari satu amper dalam 

konduktor. Dengan demikian, resistansi dalam ohm dapat dinyatakan sebagai, 

R =V/I (Ω) 

di mana (V) adalah perbedaan potensial di antara dua titik, dalam (volt), dan (I) 

adalah arus yang mengalir antara dua titik, dalam (amper). 

Kebalikan dari resistansi disebut konduktansi dan diukur dalam siemens (S). 

Denngan demikiankonduktansi dalam siemens dapat dinyatakan sebagai, 

G =1/R (siemens) 

di mana R adalah resistansi dalam (ohm) 

 

KONDUKTANSI (DAYA HANTAR) 

 

Konduktansi dari resistansi konduktor, untuk nilai: (a) 10Ω, (b) 5kΩ, 
(c) 100mΩ. 

Penyelesaian: 
(a) Konduktansi G = 1/R = 1/10 siemen  = 0.1S 

(b) G = 1/R = 1/5 × 10
3
S = 0.2 × 10

−3
S   = 0.2mS 

(c) G = 1/R = 1/100 × 10
−3

S = 10
3
/100S  = 10S 
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Kita tahu dari fisika dasar bahwa semua materi terbuat dari blok bangunan 

fundamental yang dikenal sebagai atom dan bahwa setiap atom terdiri dari 

elektron, proton, dan neutron. Kita juga tahu bahwa muatan (e) pada elektron 

adalah negatif dan sama besarnya dengan C, sementara proton membawa 

muatan positif dari besarnya sama dengan elektron. Kehadiran jumlah yang 

sama dari proton dan elektron meninggalkan atom bermuatan netral. 

Poinpenting tentang muatan listrik yang penting diperhatikan adalah: 

1. Coulombadalah unit (satuan)untuk muatan. Dalam1Cmuatan, berisi elektron-

elektron. Dengan demikiannilai-nilaiyang realistishasil 

laboratoriumdarimuatanberada diurutanpC, nC, atauµC. Namun, sumber listrik 

dari sebuah kapasitor yang besardapat menyimpan hingga 0,5C dari muatan. 

2. Berdasarkanhasil dari pengamataneksperimental, satu-satunyamuatanyang 

terjadidi alammerupakan kelipatanintegral darimuatan listrike=-1.602 x 10-19C. 

3. Hukum kekekalan muatan menyatakan bahwa muatan tidak dapat diciptakan 

atau dihancurkan, hanya ditransfer. Dengan demikian jumlah aljabar dari muatan 

listrik dalam suatu sistem tidak berubah. 

Kamisekarang mempertimbangkanaliranmuatan listrik. Sebuah fitur 

unikdarimuatan listrikatau listrikadalahfakta bahwa muatan listrik adalahbergerak; 

yaitu, dapat ditransferdari satutempat ke tempat lain, di mana iadapat dikonversi 

kebentuk lain darienergi. 

 

Konvensi:Sebuah konvensi adalah cara menuju standar untuk 
menggambarkan sesuatu kuantitas (besaran) sehingga orang lain 
yang terlibat di dalam profesi dapat memahami apa yang dimaksud. 
Kajian di bidang rekayasa rangkaian listrik sering menggunakan 
IEEE sebagai acuan konvensi.  

Besaran Listrik 

Tegangan Listrik 

Dalam satu bentuk tenaga, maka secara terpisah terdapat muatan Positif dan 

Negatif. Muatan yang terpisah itu akan tarik-menarik, Gaya  tarik menarik antara 

kedua muatan itu dinamakan tegangan listrik. Satuan teknik tegangan volt (V). 

Tegangan listrik itu bergantung pada tekanan elektron bebas yang diakibatkan 

oleh gerakan elektron tersebut. 

Tegangan listrik itu terjadi apabila: 

 Adanya perbedaankerapatan pasangan elektron diantara dua kutub. 
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 Adanya perbedaan posisi kerapatan elektron yang tinggi dan rendah 

 Adanya perbedaan tempat antara yang kekurangan elektron dan yang kelebihan 

elektron 

Arus Listrik 

Pada pembahasan tentang rangkaian listrik, perlu kiranya kita mengetahui 

terlebihdahulu beberapa hal megenai apa itu yang dimaksud dengan listrik. 

Untuk memahamitentang listrik, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari 

arus. 

 

Arus merupakan perubahan kecepatan muatan terhadap waktu atau muatan 

yangmengalir dalam satuan waktu dengan simbol i (dari kata Perancis : 

intensite), dengankata lain arus adalah muatan yang bergerak. Selama muatan 

tersebut bergerak makaakan muncul arus tetapi ketika muatan tersebut diam 

maka arus pun akan hilang. 

 

Muatan akan bergerak jika ada energi luar yang memepengaruhinya. Muatan 

adalahsatuan terkecil dari atom atau sub bagian dari atom. Dimana dalam teori 

atom modernmenyatakan atom terdiri dari partikel inti (proton bermuatan + dan 

neutron bersifatnetral) yang dikelilingi oleh muatan elektron (-), normalnya atom 

bermuatan netral. 

 

Muatan terdiri dari dua jenis yaitu muatan positif dan muatan negatifArah arus 

searah dengan arah muatan positif (arah arus listrik) atau berlawanan 

denganarah aliran elektron. Suatu partikel dapat menjadi muatan positif apabila 

kehilanganelektron dan menjadi muatan negatif apabila menerima elektron dari 

partikel lain.Coulomb adalah unit dasar dari International System of Units (SI) 

yang digunakanuntuk mengukur muatan listrik. 

Sejarah: Andre-Marie Ampere (1775-1836), seorang ahli 
matematika dan fisikawan Perancis, meletakkan dasar 
elektrodinamika. Ia mendefinisikan arus listrik dan 
mengembangkan cara untuk mengukurnya di 1820-an. Lahir di 
Lyons, Perancis, Ampere pada usia 12 menguasai bahasa 
Latin dalam waktu beberapa minggu, karena dia sangat tertarik 
pada matematika dan banyak karya terbaik matematika yang 
ditulis dan dipublikasikan dalam bahasa Latin. Dia adalah 
seorang ilmuwan brilian dan seorang penulis yang produktif. 
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Dia merumuskan hukum elektromagnetik. Dia menemukan 
elektromagnet dan ammeter. Satuan arus listrik, ampere, 
diambil dari namanya. 

Perpustakaan Burndy 

Koleksi Huntington, 

San Marino, California 

 

Gambar 3.1. Perbedaan Arus Elektron & Arus Konvensional 

Ketika kawat melalukan (yang terdiri dari beberapa atom) terhubung ke baterai 

(sumber gaya gerak listrik), muatan dipaksa untuk bergerak; muatan positif 

bergerak dalam satu arah sementara muatan negatif bergerak dalam arah yang 

berlawanan. Peristiwa ini disebabkan gaya gerak muatan menciptakan arus 

listrik. Hal ini arah arus konvensional untuk mengambil aliran arus sebagai 

gerakan muatan positif. Artinya, berlawanan dengan aliran muatan negatif, 

seperti Gambar 3.1. Konvensi ini diperkenalkan oleh Benjamin Franklin (1706-

1790), ilmuwan Amerika dan penemu. Meskipun kita sekarang tahu bahwa arus 

dalam konduktor logam adalah karena elektron bermuatan negatif, kita akan 

mengikuti konvensi yang diterima secara universal bahwa arus adalah aliran dari 

muatan positif. 

 

Dengan demikian, arus listrik adalah laju perubahan pergerakan muatan, diukur 

dalam ampere (A). Secara matematis, hubungan antara arus, muatan(q), dan 

waktu (t),sehingga didapatkan hubungan: 

         1.1 

di mana arus diukur dalam ampere (A), dengan demikian berlaku pernyataan, 
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Difinisi: 

1 ampere = 1 coulomb/second 

 

Muatan yang ditransfer antara waktu(t)dapat diperoleh dengan mengintegrasikan 

kedua sisi persamaan (1.1), sehingga diperoleh 

        1.2 

Cara kita mendefinisikan arus sebagai (i) dalam Pers. (1.1) menunjukkan bahwa 

tidak harus arus menjadi fungsi konstan bernilai. Seperti banyak contoh dan 

masalah dalam banyak pembahasan rangkaian listrikmemberikan saran, dapat 

ditemui beberapa jenis arus; yaitu, muatan dapat bervariasi dengan waktu dalam 

beberapa cara. 

Listrik sebagai energi dapat dibangkitkan dari energi yang lain. Energi mekanik, 

energi kimia dan energi panas dapat membangkitkan energi listrik. Listrik dapat 

mengalir melalui bahan penghantar, tetapi tidak semua bahan dapat mengalirkan 

listrik. Bahan yang memiliki elektron bebas didalamnya, seperti logam, dapat 

mengalirkan listrik tetapi kayu yang  tidak memiliki elektron bebas tidak dapat 

mengalirkan. Karena listrik merupakan bentuk energi yang amat luas 

penggunaannya, maka perlu sekali dipahami sifat-sifatnya. 

 

Penghantar yang menghubungkan kutub-kutub sebuah sumber listrik terletak 

didalam medan listrik. Karena medan listrik inilah elektron-elektron bebas 

didalam penghantar bergerak dan terjadilah aliran listrik. Aliran listrik yang 

berasal dari elemen mempunyai arah yang tetap, yaitu dari kutub berpotensi 

tinggi ke kutub yang berpotensi rendah. Sedang yang berasal dari generator 

arahnya ada tetap dan ada yang berubah. Aliran listrik yang arahnya tetap 

disebut aliran listrik searah (DC = Direct Current) dan yang tidak tetap sering 

disebut aliran listrik bolak-balik (AC = Alternating Current). 

Ada 2 macam jenis arus listrik: 

 Arus searah: aliran listrik yang tidak berubah terhadap waktu, tetapi tetap 

konstan, kita menyebutnya arus searah (dc). 
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 Arus bolak-balik: aliran listrik yang berubah terhadap waktu, kita menyebutnya 

arus bolak-balik (ac) 

 

(a)Arus Listrik searah (b) Arus listrik bolak balik 

Gambar 3.2.Arus Searah (a) dan Arus Bolak-Balik (b) 

Yang dimaksud dengan arus searah bilamana elektron yang bergerak secara 

terus menerus dengan arah yang tetap walau besarnya berubah gambar 3.2a. 

Sedangkan pada arus bolak-balik, suatu masa elektron yang bergerak secara 

teratur bergantian arah aliran maju atau mundur, dalam gambar 3.2b arah maju 

digambarkan pada sisi + (diatas garis 0) dan arah mundur digambarkan pada sisi 

– (dibawah garis 0). Selama elektron bergerak maju tegangan akan naik  dan 

akan berada dalam posisi positif, dalam keadaan diam, tegangan akan 

menunjukkan 0 Volt dan apabila elektron bergerak mundur tegangan akan turun 

dan akan berada dalam posisi negatif. Biasanya arus searah didalam dunia 

elektronika digunakan pada radio, TV, komputer, mesin hitung dan lain-lain.  

 

Pada arus Bolak balik lebih komplek dalam menentukan beberapa harga yang 

dimilikinya, misalnya harga puncak, harga RMS dll, secara rinci dijelaskan seperti 

dibawah ini: 

Frekuensi dan Panjang Gelombang 

Frekuensi adalah jumlah periode dalam satu detik. PLN memiliki frekuensi 50 Hz, 

artinya dalam satu detik memiliki 50 periode. Frekuensi memiliki panjang 

gelombang gambar 3.3 dengan satuan (meter). Panjang gelombang dihitung 

berdasarkan konstanta kecepatan cahaya : 300.000 km/detik. 
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Gambar 3.3.Panjang gelombang 

Persamaan panjang gelombang: 

 

 

 

 

 

Harga Sesaat 

Gelombang sinusoida gambar 3.4 dibuat dalam bentuk diagram lingkaran dan 

gelombang sinusoida. Diagram lingkaran terbagi menjadi delapan bagian yang 

setiap segmen besarnya 450 

 

Gambar 3.4. Arus Bolak-balik dan Harga Sesaat 
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Harga sesaat dari gelombang sinusoida untuk suatu sudut putaran dinyatakan: 

 
mak 

sin  = v sin .= v
mak

tv    

 
mak

sin  = i sin .= i
mak

ti    

dimana; 

v, i  = harga sesaat tegangan, dan arus 

vmak, imak = harga maksimum tegangan, dan arus 

  = kecepatan sudut (radian) 

  = besarnya sudut 

Contoh: Gelombang sinusoida bervariasi dari 0 hingga 100volt (maksimum).  

Hitung besarnya tegangan sesaat pada sudut : 300,450, 900, 2700  dari satu 

periode?  

Jawaban:   v = Vm. sin(t)  = Vm sin = 100 sin  

Pada sudut  

300 = 100 sin 300  = 100 x 0,5     = 50 Volt  

450 = 100 sin 450  = 100 x 0,707 = 70,7 Volt  

900 = 100 sin 900  = 100 x 1,0    = 100 Volt  

2700 = 100 sin 2700 = 100 x(-1.0)   = -100 Volt 
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Harga Rata-rata  

Harga rata-rata dari tegangan atau arus bolak balik diperoleh dengan 

menghitung rata-rata harga sesaat, didapat dengan menghitung dari setengah 

periode saja. 

Tabel 3.1. Harga rata-rata gelombang sinusoida 

 

Persamaan harga rata-rata : 

mak 
0, 636=

rerata
v v  

mak 
0, 636=

rerata
i i  

 

Harga Efektif 

Harga efektif gambar3.5  dari suatu tegangan/ arus bolak balik (AC) adalah  

sama dengan besarnya tegangan/arus searah (DC) pada suatu tahanan, dimana 

keduanya menghasilkan panas yang sama. Tegangan PLN 220 V merupakan 

tegangan efektif, bukan harga tegangan sesaat dan bukan pula harga tegangan 

maksimum. 

 

Gambar 3.5.Harga Efektif Tegangan Arus Gelombang Sinusioda 

 

p� 

V=Veff 
I=Ieff 

v 
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Gambar 3.6.Harga puncak, nilai efektif tegangan sinusioda 

Untuk menghitung tegangan dan arus efektif pada gelombang sinusoida gambar 

3.5 dan 3.6 diperoleh. 

0,707.
2

V = V
Vmak V

eff mak
   

0,707.
2

=
Imak I

eff mak
I I    

dimana: 

 V = Veff  tegangan efektif (V) 

 I = Ieff   arus efektif (A) 

 Imak   arus maksimum (A) 

 Vmak   tegangan maksimum (V) 

Contoh : Tegangan bolak balik sebesar 24 V berbentuk gelombang sinusoida,  

hitung besarnya (a) tegangan maksimum, (b) tegangan maksimum ke 

maksimum. 

Jawaban: 

V = 2V  2.24 34
mak

V   

V = 2. 2.34 68
mak mak mak

V V V


   

D. Aktifitas Pembelajaran 

Fokus aktivitas kegiatan belajar 3 adalah mencakup antara lain: 

 Muatan listrik 

 Gaya 

 Usaha 

 Gaya gerak listrik 

 Resistansi & konduktansi 
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 Arus-Tegangan 

 Nilai sesaat, nilai efektif, nilai puncak, nilai puncak-puncak 

  

E. Latihan/Tugas 

1. Berapa kuantitas listrik yang dibawa oleh 6,24 × 1021 elektron?  

2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan arus sebesar 1A dengan 

muatan 30C? 

3. Arus 3A mengalir selama 5minutes. Berapa besar muatan yang dapat ditransfer? 

4. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengalirkan arus sebesar 0.1A 

menghasilkan muatan 30C 

5. Berapa gaya yang diperlukan untuk memberikan massa 20kg bekerja pada 

percepatan 30m/s2? 

6. Tentukan gaya ketika mobil memiliki massa 1.7Mg meningkatkan kecepatan 

dengan percepatan konstan 3m/s2. 

7. Sebuah gaya 40N mempercepat massa di 5m/s2. Tentukan massa. 

8. Tentukan gaya yang bekerja ke bawah pada massa 1500g ditangguhkan pada 

string. 

9. Sebuah kekuatan 4N bergerak suatu 200cm objek dalam arah gaya. Apa jumlah 

pekerjaan dilakukan 

10. Sebuah kekuatan 2.5kN diperlukan untuk mengangkat beban. Berapa banyak 

pekerjaan yang dilakukan jika beban diangkat melalui 500cm? 

11. Sebuah elektromagnet memberikan gaya dari 12N dan menggerakkan dinamo 

besi lunak melalui jarak 1,5 cm di 40ms. Cari daya yang dikonsumsi. 

12. Sebuah massa 500kg diangkat hingga ketinggian 6m di 30-an. Cari (a) pekerjaan 

yang dilakukan dan (b) daya dikembangkan. 

13. Tulislah kembali berikut seperti yang ditunjukkan: 

(a) 1000pF = ...... nF; (b) 0,02 uF = ...... pF; (c) 5000kHz = ...... MHz; (d) 47kΩ = 

...... MΩ; (e) 0.32mA = ...... μA 

 

F. Rangkuman 

 Muatan adalah properti listrik dari partikel atom yang terdiri dari materi, diukur 

dalam coulomb (C). 
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 Satuan Gaya adalah newton (N) di mana satu newton adalah satu kilogram 

meter per detik kuadrat. Newton didefinisikan sebagai gaya yang apabila 

diterapkan pada massa satu kilogram, memberikan percepatan satu meter per 

detik kuadrat. 

 Usaha (dilambangkan dengan W dari Bahasa Inggris Work) adalah energi yang 

disalurkan olehgaya ke sebuah objek sehingga objek bergerak. Usaha 

didefinisikan sebagai garis integral 

 Unit usaha atau energi adalah joule (J) di mana satu joule adalah satu newton 

meter. Joule didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilakukan atau energi yang 

ditransfer ketika usaha satu newton yang diberikan melalui jarak satu meter pada 

arah gaya. 

 Satuan daya adalah watt (W) di mana satu watt adalah satu joule per detik. daya 

didefinisikan sebagai laju dalam melakukan pekerjaan atau mentransfer energi. 

 Satuan daya adalah watt (W) di mana satu watt adalah satu joule per detik. daya 

didefinisikan sebagai laju dalam melakukan pekerjaan atau mentransfer energi. 

 Potensial listrik (Gaya Gerak Listrik-ggl dan Electromotive Force-e.m.f) Satuan 

potensial listrik adalah volt (V), di mana satu volt adalah satu joule per coulomb. 

Satu volt didefinisikan sebagai perbedaan potensial antara dua titik dalam 

konduktor, ketika membawa arus satu ampere, disipasi daya sebesar satu watt 

 Resistansi didefinisikan sebagai perlawanan antara dua titik dalam konduktor 

ketika potensial listrik ditetapkan konstan satu volt, dan jika diterapkan diantara 

dua titik akan menghasilkan aliran arus dari satu amper dalam konduktor. 

 Harga rata-rata dari tegangan atau arus bolak balik diperoleh dengan 

menghitung rata-rata harga sesaat, didapat dengan menghitung dari setengah 

periode saja 

 Harga efektif dari suatu tegangan/ arus bolak balik (AC) adalah sama dengan 

besarnya tegangan/arus searah (DC) pada suatu tahanan, dimana keduanya 

menghasilkan panas yang sama. 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul 3 ini, peserta UKG dapat 

mengintegrasikan pengetahuan tentangkonsep dasar muatan listrik, Gaya, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gaya_%28fisika%29
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Garis_integral&action=edit
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Usaha, Gaya gerak listrik, Resistansi & konduktansipada bidang keilmuan 

(science), serta penulisan laporan dalameksperimen ilmiah bidang rekayasa 

seperti yang diperlihatkan gambar 3.7. 

 

Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul 3 ini, peserta UKG 

dapatmenerapkan konsep rekayasa,dan melakukan eksperimen fokus bahasan 

muatan listrik, Gaya, Usaha, Gaya gerak listrik, Resistansi & konduktansipada 

bidang keilmuan (science) dan teknologi seperti yang diperlihatkan Gambar 3.7. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 

MACAM-MACAM MATERIAL RESISTOR 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 4 diharapkan peserta dapat: 

 Menerapkan proses berfikir secara Konseptual untuk mengintegrasikan 

pengetahuan ″Faktual″ perkembangan macam-macam material bidang rekayasa 

listrik. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 4 diharapkan peserta dapat: 

 Memahami unsur yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam penghantar 

 Menginterprestasikan hubungan antara tahanan jenis dengan nilai resistansi dari 

penghantar 

 Mendeskripsikan hubungan antara resistansi dan konduktansi dari bahan atau 

material 

 Mengkalsifikasikan standard resistor berdasarkan IEC, berdasarkan jumlah 

varian, jumlah kode ring warna dan toleransi 

 Menjelaskan cara membaca nilai resistor dengan kode warna 4 beserta 

toleransinya  

 Membaca nilai resistor dengan kode warna 5 beserta toleransinya. 

 Membedakan perbedaan kelebihan resistor yang memiliki 6 gelang warna jika 

dibandingkan dengan yang 4 dan 5 

 Membedakan spesifikasi resistor tipe termistor  Negatif temperatur Coeficien atau 

NTC, dan aplikasinya 

 Menginterprestasikan spesifikasi resistor tipe termistor Positif temperatur 

Coeficien atau PTC dan aplikasinya 

 Menginterprestasikan spesifikasi resistor tipe VDR Voltage Depend Resistor dan 

aplikasinya 

C. Uraian Materi 

Resistor:Gerakan pembawa muatan dengan arah tertentu di bagian dalam suatu 

penghantar terhambat oleh terjadinya tumbukan dengan atom-atom (ion-ion 
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atom) dari bahan penghantar tersebut. "Perlawanan" penghantar terhadap 

pelepasan arus inilah disebut sebagai tahanan (gambar 4.1). 

 

Gambar 4.1Gerakan elektron didalam penghantar logam 

 Satuan SI yang ditetapkan untuk tahanan listrik adalah Ohm. 

 Simbol formula untuk tahanan listrik adalah R 

 Simbol satuan untuk Ohm yaitu  (baca: Ohm).  adalah huruf Yunani Omega. 

 Satuan SI yang ditetapkan 1 didefinisikan dengan aturan sbb: 

1ohm adalah sama dengan tahanan dengan perantaraan pada tegangan 1V 

mengalirkan kuat arus sebesar 1A. 

Pembagian & Kelipatan Satuan 

 1 M = 1 Megaohm  =  1000000   = 10
6 

 1 k  = 1 Kiloohm     =        1000   = 10
3 

 1 m = 1 Milliohm     =     1/1000   = 10
-3  

Tahanan jenis (spesifikasi tahanan) 

Contoh eksperimen 

 Penghantar bermacam-macam material (tembaga, alumunium, besi 
baja) dengan panjang dan luas penampang sama berturut-turut 
dihubung ke sumber tegangan melalui sebuah ampermeter dan 
masing-masing kuat arus (simpangan jarum) diperbandingkan.  

Percobaan memperlihatkan bahwa besarnya arus listrik masing-masing bahan 

berlawanan dengan tahanannya. Tahanan ini tergantung pada susunan bagian 

dalam bahan yang bersangkutan (kerapatan atom dan jumlah elektron bebas) 

dan disebut sebagai tahanan jenis (spesifikasi tahanan).Ilustrasi tahanan suatu 

penghantar seperti gambar 4.2. 



54 
 

 

 

 

Gambar 4.2Ilustrasi tahanan suatu penghantar, a)Tembaga, b)Alumunium, dan 

c)Besi baja 

Simbol formula untuk tahanan jenis adalah  (baca: rho).  adalah huruf abjad 

Yunani, Untuk dapat membandingkan bermacam-macam bahan, perlu bertitik 

tolak pada kawat dengan panjang 1 m dan luas penampang 1 mm2, dalam hal ini 

tahanan diukur pada suhu 20 OC. 

Tahanan Jenis 

 Tahanan jenis suatu bahan penghantar menunjukkan bahwa angka 
yang tertera adalah sesuai dengan nilai tahanannya untuk panjang 
1m, luas penampang 1mm

2
 dan pada temperatur 20

O
C. 

 Satuan tahanan jenis adalah  
m

mm . Ω 2

  

Sebagai contoh, besarnya tahanan jenis untuk : 

 tembaga      = 0,0178  .mm2/m 

 alumunium   = 0,0278  .mm2/m 

 perak           = 0,016  .mm2/m 

Untuk nilai yang lain dapat dilihat pada tabel material 

Eksperimen Tahanan Listrik Suatu Penghantar 

 Bermacam-macam penghantar berturut-turut dihubungkan ke 
sumber tegangan melalui sebuah ampermeter dan masing-masing 
kuat arus (simpangan jarum) diperbandingkan.  
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Eksperimen panjang penghantar berbeda, material sama 

  

Eksperimen luas penampang penghantar berbeda, material sama 

  
 

Gambar 4.3Eksperimen dengan luas penampang dan panjang penghantar 

 

Dari percobaan gambar 4.3 dapat disimpulkan bahwa : 

Tahanan listrik suatu penghantar R semakin besar, 

 Jika penghantar semakin panjang 

 Jika luas penampang A semakin kecil 

 Jika tahanan jenis  semakin besar. 

Ketergantungan tahanan terhadap panjang penghantar dapat dijelaskan disini, 

bahwa gerakan elektron didalam penghantar yang lebih panjang mendapat 

rintangan lebih kuat dibanding pada penghantar yang lebih pendek. 

 

Dalam hal jumlah elektron-elektron yang bergerak dengan jumlah sama, maka 

pada penghantar dengan luas penampang lebih kecil terjadi tumbukan yang lebih 

banyak, berarti tahanannya bertambah.Bahan dengan tahanan jenis lebih besar, 

maka jarak atomnya lebih kecil dan jumlah elektron-elektron bebasnya lebih 

sedikit, sehingga menghasilkan tahanan listrik yang lebih besar.Ketergantungan 

tahanan listrik tersebut dapat diringkas dalam bentuk rumus sebagai berikut : 

Tahanan jenis ρ    Panjang penghantar  
Tahanan  R =

Luas penampang  A

l
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Ditulis dengan simbol formula : 

Tahanan penghantar 
ρ . 

R
A

l
  

R  tahanan penghantar dalam   
   tahanan jenis dalam  .mm2/m 
l    panjang penghantar dalam  m 
A  luas penampang dalam  mm2 

Persamaan diatas dapat ditransfer kedalam bermacam-macam besaran, dengan 

demikian secara perhitungan dimungkinkan juga untuk menentukan panjang 

penghantar, tahanan jenis dan luas penampang. 

Panjang penghantar R . A

ρ
l   

Tahanan jenis R . A
ρ

l
  

Luas penampang ρ . 
A

R

l
  

Melalui penempatan satuan kedalam persamaan tahanan jenis, maka diperoleh 

satuan tahanan jenis. 

2
R . A Ω . mm

ρ  ;         ρ  dalam   
ml

  

Permasalahan4.1: 

 Suatu penghantar dengan luas penampang 10mm
2
.Berapa 

besarnya tahanan untuk panjang 500m, jika digunakan penghantar   
a) tembaga  b) alumunium ?  

Prosedur: 

Spesifikasi A  = 10 mm2 

l = 500 m 

Cu = 0,0178 .mm2/m 

Al  = 0,0278 .mm2/m 
 
Tentukan 

 
a). Rcu, 

b). RAl 

Penyelesaian a) 
ρ  .  

CuR
Cu A

l
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2
Ω . mm

0,0178  . 500 m 
mR  = 0,89 Ω

Cu 2
10 mm

  

b) 
ρ  .  

AlR
Al A

l
  

2
Ω . mm

0,0278  . 500 m 
mR  = 1,39 Ω

Al 2
10 mm

  

 

Permasalahan 4.2: 

 Kawat baja 250m dan luas penampang 1mm
2
 mempunyai tahanan 

35, Berapa besarnya tahanan jenis kawat tersebut ?  
 

Prosedur: 

Spesifikasi l = 250m 

A = 1mm2 

R = 35. 
 
Tentukan 

 
 

Penyelesaian 
R . A

ρ
l

  

2 2
35 Ω . 1 mm Ω . mm

ρ 0,14
250 m m

   

 

Permasalahan 4.3: 

 Sebuah jamper alat ukur panjang 12m terbuat dari kawat tembaga 
berisolasi dan harus mempunyai tahanan 0,0356. Berapa 
besarnya luas penampang penghantar tersebut?  

Prosedur: 

Spesifikasi l = 12m 

R = 0,0356  

Cu = 0,0178 .mm2/m 
 
Tentukan 

 
A 
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Penyelesaian 
ρ . 

A
R

l
  

2
Ω . mm

0,0178  . 12 m 
2mA  = 6 mm

0,0356 Ω
  

Daya hantar dan hantar jenis 

Suatu beban dengan tahanan yang kecil menghantarkan arus listrik dengan baik. 

Dikatakan : “dia memiliki daya hantar yang besar”, Daya hantar yang besar 

sepadan dengan tahanan yang kecil dan sebaliknya daya hantar kecil sepadan 

dengan tahanan besar. 

Daya hantar: 

 Daya hantar adalah kebalikan tahanan 
 Daya hantar (G) 1 / Tahanan = 1 / R  
 Satuan SI yang ditetapkan untuk daya hantar adalah Siemens. 
 Simbol formula untuk daya hantar adalah  G. 

 Simbol satuan untuk Siemens adalah  S. 
 

Daya hantar 

R

1
  =  G  G  daya hantar listrik dalam  S 

Tahanan 

G

1
  =  R  R  tahanan listrik dalam   
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Konversi Satuan 

Nilai Konversi Daya Hantar: 
 1 mS = 1 Millisiemens   = 10

-3
 S 

 1 S  = 1 Mikrosiemens = 10
-6

 S 
 

Suatu bahan penghantar dengan tahanan jenis kecil menghantarkan arus listrik 

dengan baik, dia sanggup menghantarkan arus listrik dengan sangat baik. Hal ini 

disebut sebagai besaran hantar jenis atau besaran spesifikasi daya hantar dari 

bahan, Analog dengan daya hantar dapat ditetapkan disini: 

Difinisi: 
 Hantar jenis adalah kebalikan tahanan jenis. 

 Satuan untuk hantar jenis adalah 
m

2
Ω . mm

 
 

Simbol formula untuk hantar jenis adalah  (baca gamma).  adalah huruf abjad 

Yunani. 

1
 Hantar jenis  

Tahanan jenis
  

Hantar jenis 1
 = 

ρ
    hantar jenis dalam 

m

2Ω . mm
 

Tahanan jenis 1
ρ = 


 

  tahanan jenis dalam 
2Ω . mm

m
 

Untuk beberapa pemikiran sangatlah tepat, menghitung dengan menggunakan 

daya hantar ataupun hantar jenis.Dengan bantuan hantar jenis (spesifikasi daya 

hantar) diperoleh rumus perhitungan untuk tahanan kawat sebagai berikut : 

Tahanan 

penghantar 

 
R

 . A

l


  

R  tahanan penghantar dalam   
   hantar jenis dalam  m/.mm2 

l    panjang penghantar dalam  m 
  A  luas penampang dalam  mm2 

Permasalahan 4.4: 
 Berapa besarnya daya hantar untuk nilai tahanan : a). 5; b). 0,2 
; c). 100 ? 
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Prosedur: 

Spesifikasi R = a). 5; b). 0,2 ; c). 100 ? 
 
Tentukan 

 
G 

Penyelesaian 
 

1
G =  ;

R

1
a. G =  = 0,2 S

5 Ω





 

1
b. G =  = 5 S

0,2 Ω

1
c. G =  = 0,01 S = 10 mS

100 Ω





 

 

Permasalahan 4.5: 
 Berapa besarnya hantar jenis perak, tembaga dan alumunium jika 

sebagai tahanan jenis berturut-turut terdapat nilai sbb. : 

 tembaga = 0,0178 .mm
2
/m. 

 alumunium = 0,0278.mm
2
/m. 

 perak = 0,016 .mm
2
/m. 

 

Prosedur: 

Spesifikasi a. tembaga = 0,0178 .mm2/m. 

b. alumunium = 0,0278.mm2/m. 

c. perak = 0,016 .mm2/m. 
 

Tentukan 

 

Hantar jenis 
1

ρ
   

Penyelesaian 
 

1 1 m m
 = 56,2 
tembaga 2 2 2

Ω . mm 0,0178 Ω . mm Ω . mm
0,0178 

m

  

1 m
 = 36 
alumunium 2 2

Ω . mm Ω . mm
0,0278 

m

   

1 m
 = 62,5 
perak 2 2

Ω . mm Ω . mm
0,016 

m
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Resistor 

Resistor (perlawanan=hambatan) merupakan suatu perwujudan alami dan dapat 

ditemukan dalam semua material kecuali super penghantar (super conductor). 

Sifat suatu resistor akan melawan arah arus seperti yang telah dibuktikan 

didalam hukum Ohm, dimana besarnya nilai perlawanan (resistansi) dapat 

diasumsikan dan digolongkan sebagai komponen linier ideal. Tetapi dalam 

keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian, dimana nilai tersebut 

bervariasi terhadap material penghantar dan temperatur. 

Resistor tetap:Komponen resistor merupakan komponen yang paling banyak 

digunakan didalam rangkaian elektronik. Contoh aplikasi yang paling sering 

digunakan adalah dipakai sebagai pembagi tegangan atau arus. Berdasarkan 

ketentuan spefikasinya, macam dan jenis resistor tetap pada umumnya 

dibedakan berdasarkan konstruksi, jenis bahan, dan proses fabrikasinya. Jenis 

bahan resistor-resistor tersebut yang lazim berupa komposisi karbon, lapisan 

karbon, oksida karbon, selaput logam, lapisan logam, dan lilitan kawat. 

Seperti telah disebutkan, bahwa untuk penggunaan banyak aplikasi, resistor-

resistor yang terbuat dari bahan logam, oksida logam, atau lapisan logam adalah 

jenis-resistor yang umum digunakan. Terutama karena jenis resistor ini dapat 

memberikan rentang resistansi yang cukup lebar (umumnya berkisar antara 10 

sampai 1M), mempunyai koefisien suhu yang rendah (diatas  250 ppm/ºC), 

dan mempunyai tingkat stabilitas yang sangat baik meskipun dalam keadaan 

disimpan (tidak beroperasi) maupun dalam keadaan beroperasi. Sedangkan 

untuk jenis komposisi karbon tidak begitu banyak dipergunakan karena jenis 

bahan resistor ini mempunyai faktor stabilitas yang sangat rendah, begitu juga 

dengan koefisien suhunya yang buruk (diperkirakan -1200 ppm/ºC). 

Salah satu cara untuk mengetahui dan menandai besarnya nilai resistansi dari 

sebuah resistor adalah cukup dengan memberikan kode warna pada badannya. 

Untuk memudahkan didalam penggunaan, untuk itu perlu suatu pengelompokan 

ukuran dan urutan nilai resistansi dari resistor. Standar aturan yang dipakai oleh 

IEC (International Electrical Commision), diperlihatkan pada Table 4.1. 

Tabel 4.1. Urutan resistor menurut IEC 
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Seri E24 Seri E12 Seri E6  Seri E24 Seri E12 Seri E6 

1,0 1,0 1,0  3,3 3,3 3,3 

1,1 - -  3,6 - - 

1,2 1,2 -  3,9 3,9 - 

1,3 - -  4,3 - - 

1,5 1,5 1,5  4,7 4,7 4,7 

1,6 - -  5,1 - - 

1,8 1,8 -  5,6 5,6 - 

2,0 - -  6,2 - - 

2,2 2,2 2,2  6,8 6,8 6,8 

2,4 - -  7,5 - - 

2,7 2,7 -  8,2 8,2 - 

3,0 - -  9,1 - - 

(Sumber: Heinrich Hüscher, 1993:61) 

Konstruksi tipikal dari resistor-resistor tetap diperlihatkan padagambar 4.4. Jenis 

komposisi karbon dibuat dengan jalan mencampur karbon yang sudah 

dihaluskan dengan bahan pengikat damar dan bahan pengisi yang bersifat 

sebagai isolasi. Hasil pencampuran dimampatkan, dibentuk menjadi batangan, 

dan kemudian dipanasi didalam alat pemanas. Perbandingan antara karbon dan 

bahan pengisi yang mengisolasi akan menentukan nilai resistansi. Bagian 

penutup ujung yang dilapisi perak diberi sambungan-sambungan tembaga 

berlapis timah kemudian ditekan pada batangan resistor. Sedangkan 

kemungkinan cara lain, terdapat beberapa pabrik karbon batangan yang sudah 

terbentuk, disekeliling sambungan dibuat sedemikian rupa sehingga sambungan 

tersebut nampak terbenam. Sehingga cara ini memungkinkan sekali secara 

mekanik nampak lebih baik dan kuat, dan dapat mengurangi resiko terjadinya 

desah elektrik sebagai akibat sambungan yang buruk. Proses terakhir adalah 

semua resistor tersebut diberi lapisan plastik atau pernis yang berfungsi sebagai 

isolasi elektrik dan pelindung terhadap kelembaban udara basah. 
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Gambar 4.4. Konstruksi berbagai macam Resistor Tetap 

Menurut hukum ohm dapat dinyatakan:   v(t) = i(t) . R   dimana  

v(t) = tegangan terhadap perubahan waktu (t) 

i(t) =  arus terhadap perubahan waktu (t) 

R  =  nilai resistansi dalam (ohm) 

Pada resistor-resistor film dibuat dengan cara mengendapkan lapisan bahan 

resistif secara merata pada batangan keramik bermutu tinggi. Bahan reistor ini 

dapat berupa karbon murni (selaput karbon); chromium nikel (selaput logam); 

campuran logam dan gelas (lapisan logam); atau logam dan oksida (oksida 

logam). Pemilihan batangan keramik sangat penting karena dapat meningkatkan 

dan menurunkan sifat-sifat nilai resistor. Misalnya, untuk menghindari keretakan, 

maka pemuaian thermalnya harus sama dengan pemuaian bahan film. Bahan 

yang umum dipergunakan adalah aluminium. Kemudian nilai resistansi dapat 

ditentukan dengan cara membuat irisan jejak melingkar/berulir sebagian dari 

bahan film yang resistif tersebut. Dengan mengatur jarak yang sangat 

berdekatan sedemikian rupa sehingga nilai resistansi dapat diperbesar sampai 

mencapai 100 kali lebih. Teknik pembuatan berulir ini mempunyai keuntungan 

yaitu bahwa faktor kesalahan/toleransi dapat diperbaiki hingga sangat rapat 

mencapai  1% atau lebih baik. 

Pada resistor jenis film, hubungan jenis bahan yang dipergunakan dan ketebalan 

lapisan film sangat menentukan nilai resistansi awal. Sebagai contoh, bahan dari 

film logam dari khrom-nikel dengan ketebalan 
o

A150 (0.015m), akan 

memberikan nilai resistansi sekitar 125 per satuan luas. Persamaan. Pada 

resistor film – lapisan logam, proses pembuatannya adalah sebagai berikut:  

Pertama, sepotong logam, baik khrom, tungsten, thalium, tantalum, atau jenis 

lainnya, digiling menjadi partikel-partikel kecil dalam ukuran micron. Selanjutnya, 

logam yang sudah menjadi bubuk tersebut dicampur bubuk gelas dengan ukuran 

serupa dengan bahan pelarut organik. Persentase campuran antara bubuk gelas 

dengan bubuk logam akan menentukan resistansi lembaran lapisan bahan, atau 

disebut juga dengan istilah resistive ink. Kemudian resistansi yang berupa 

lembaran tersebut, dilapiskan pada batangan keramik, lalu dipanaskan pada 
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suhu sekitar C1150 o  selama kurang lebih 30 menit. Pada proses ini 

menyebabkan serbuk gelas meleleh dan mulai mengalir, sehingga melekatkan 

lapisan pada batangan keramik dan menghasilkan resistor dengan nilai resistansi 

yang sangat stabil. Bagian ujung diberi penutup dengan sambungan tembaga 

berlapis timah dan penentuan nilai resistansi dibuat dengan pola irisan jejak 

berulir pada lapisan dengan menggunakan roda intan. Resistor yang telah 

selesai kemudian dilapisi dengan bahan plastik sebagai isolasi elektrik dan 

perlindungan terhadap pengaruh lingkungan. 

 

Kebanyakan resistor-resistor film bahan jenis lapisan logam mempunyai nilai 

disipasi daya nominal tipikal sebasar 250mW sampai dengan nilai nominal 2W. 

Pada resistor lilitan kawat dibuat dengan cara melilitkan kawat resistansi pada 

sebuah bahan isolator. Bahan resistansi yang lazim dipergunakan adalah khrom-

nikel (nichrome), senyawa-senyawa nikel (Eureka), dan senyawa-senyawa dari 

nikel dan perak.  

 

Proses pembuatan kawat dilakukan dengan cara menarik dengan menggunakan 

mesin cetakan yang telah disesuaikan ukurannya dan kemudian disepuh agar 

dihasilkan kulitas yang baik. Kawat yang telah terbentuk, harus mempunyai 

keseragaman yang baik, dapat dengan mudah dibentuk, tahan korosi, dan 

mempunyai resistivitas yang cukup tinggi. Kemampuan mudah dibentuk adalah 

salah satu persyaratan yang penting, dengan demikian bila kawat tersebut 

dililitkan, tidak akan mudah retak atau patah. 

Karakteristik dan pola kegagalan resistor sangat tergantung pada jenis bahan 

yang digunakan, metoda pembuatan, situasi operasi dan lingkungan, serta nilai 

resistansinya. Pada waktu beroperasi, setiap resistor harus mendisipasikan daya. 

Pada kondisi suhu keliling rendah dapat didisipasikan sejumlah daya yang besar, 

tetapi untuk disipasi daya yang lebih rendah akan menghasilkan tingkat stabilitas 

yang lebih baik dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah. Karena secara 

umum resistor mempunyai bentuk dan konstruksi yang seragam, maka kenaikan 

suhu yang disebabkan oleh daya yang terdisipasikan akan maksimum di bagian 

tengah badan resistor. Proses ini yang dinamakan suhu titik panas. 
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(a) Resistor Karbon 

film 

 
(b) Metal film 

 
(c) Wire wound 

 

Gambar 4.5. Fisik resistor 

 

Gambar 4.6.Kode warna resistor tetap 

Permasalahan 4.6: 
Resistor dengan 4 kode warna 

 Pita ke-1 = MERAH = 2 (Nilai digit ke-1) 
 Pita ke-2 = UNGU  = 7 (Nilai digit ke-2) 
 Pita ke-3 = KUNING = 1K = 1000 (Faktor Pengali) 
 Pita ke-4 = EMAS  = 5 % (Toleransi) 

 

Nilai resistansi adalah 27 x 1000 ± 5% = 27.000 ± 5% 

 R maks = 27.000  + (5% x 27.000) = 28.350 Ω 

 R min = 27.000 – (5% x 27.000) = 25.650 Ω 
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Permasalahan 4.7: 
Resistor dengan 5 kode warna 

 Pita ke-1 = BIRU  = 6 (Nilai digit ke-1) 
 Pita ke-2 = MERAH = 2 (Nilai digit ke-2) 
 Pita ke-3 = COKLAT = 1 (Nilai digit ke-3) 
 Pita ke-4 = COKLAT = 10 (Faktor Pengali) 
 Pita ke-5 = COKLAT = 1% (Toleransi) 

 

Nilai Resistansi adalah : 621 x 10 ± 1% = 6.210 ± 1% 

 R maks = 7.540 + (1% x 7.540) = 7.615,4 Ω 

 R min = 7.540  - (1% x 7.540) = 7464,6 Ω 

 Dengan koefisien temperature 50 ppm. 

Permasalahan 4.7: 
Resistor dengan 6 kode warna 

 Pita ke-1 = UNGU  = 7 (Nilai digit ke-1) 
 Pita ke-2 = HIJAU  = 5 (Nilai digit ke-2) 
 Pita ke-3 = KUNING = 4 (Nilai digit ke-3) 
 Pita ke-4 = COKLAT = 10 (Faktor Pengali) 
 Pita ke-5 = COKLAT = 1% (Toleransi) 
 Pita ke-6 = MERAH = 50 ppm (Koefisien temperatur) 

 

Nilai resistansi adalah : 754 x 10 ± 1% = 7.540 ± 1%, 50 ppm 

 R maks = 7.540 + (1% x 7.540) = 7.615,4 Ω 

 R min = 7.540  - (1% x 7.540) = 7464,6 Ω 

 Dengan koefisien temperature 50 ppm. 

Resistor Variabel (Potensiometer): Konstruksi dasar resistor yang dapat diatur 

terdiri atas suatu jalur yang terbuat dari bahan resistif dan penjejak (wiper) yang 

dapat digerakan sedemikian rupa sehingga membuat kontak dengan jalur resistif. 

Konstruksi yang paling sederhana seperti diperlihatkan pada gambar 4.5. Metode 

pembuatan dari resistor ini dapat dikelompokan dalam tiga kelompok utama, 

yaitu dibedakan berdasarkan bahan resistif yang digunakan: 

a. Karbon, dapat berupa cetakan dengan komposisi karbon berupa jalur yang 

kokoh, atau suatu lapisan karbon ditambah bahan pengisi yang fungsinya untuk 

mengisolasi  lapisam bawah (substrate). 

b. Lilitan kawat, nichrome atau kawat resistansi lainnya yang dlilit pada bahan 

pembentuk yang sesuai. 

c. Cermet, suatu lapisan resistansi film yang tebal pada lapisan bawahnya berupa 

keramik. 
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Beberapa jenis resistor variabel yang berlainan telah banyak dibuat, seperti 

misalnya dari lilitan tunggal jenis geser dengan bentuk terbuka maupun tertutup, 

sampai dengan yang memiliki banyak lilitan (multi-turn). Komponen jenis ini 

mempunyai nilai resistansi mudah diatur secara halus secara terus menerus 

sepanjang keseluruhan jalurnya, maka dari itu sebuah potensiometer pada 

penerapannya secara mekanik harus kuat, stabil dan dapat dipakai untuk 

melakukan putaran yang berulang-ulang sebelum mengalami kegagalan. Pada 

umumnya kebutuhan akan sebuah potensiometer termasuk dalam salah satu 

dari katagori berikut: 

a. Dipakai untuk penyetelan awal (preset) atau trimer 

b. Pengatur untuk kegunaan umum, misalnya pengatur nada suara 

c. Pengatur presisi. 

 

 
 

(a) Potensiometer (b) Trimmer (c) Rheostats 

Gambar 4.7.Konstruksi resistor variable 

Resistor Panas (NTC): Termistor NTC (Negative Coefisien Temperature) 

merupakan resistor dengan koefisien temperatur negatif yang sangat tinggi. 

Termistor jenis ini dibuat dari oksida dari kelompok elemen transisi besi 

(misalnya FE2O3, NiO CoO dan lain - lain). 

Oksida - oksida ini mempunyai resistivitas yang sangat tinggi dalam zat murni, 

tetapi bisa ditransformasikan kedalam semi konduktor dengan jalan 

menambahkan sedikit ion - ion lain yang valensinya berbeda . 

Harga nominal biasanya ditetapkan pada temperatur 25oC. Perubahan resistansi 

yang diakibatkan oleh non linieritasnya ditunjukkan dalam bentuk diagram 

resistansi dengan temperatur, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.8 berikut 

ini.  
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(a) (b) (c) 

Gambar 4.8.(a) Bentuk fisik (b) simbol NTC (c) Grafik nilai tahanan NTC akibat 

suhu 

Bilamana memungkinkan untuk menemukan termistor NTC untuk memenuhi 

seluruh harga NTC yang dibutuhkan, kadang - kadang jauh lebih ekonomis bila 

beberapa NTC digabung atau diadaptasikan harga-harga resistansi yang sudah 

ada dalam rangkaian dengan salah satu atau lebih termistor NTC yang kita 

punyai. 

 

Kadang-kadang, dengan menambah resistor seri dan paralel dengan NTC, dan 

kita bisa memperoleh harga termistor NTC standart yang kita perlukan. 

Seandainya tidak bisa maka kita perlu mencari type termistor NTC khusus yang 

kita butuhkan. 

 

Jadi seandainya dari seluruh kombinasi resistor yang telah kita lakukan kita tidak 

mendapat harga NTC standart yang kita butuhkan, maka dalam hal ini kita perlu 

mencari NTC sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan. Dalam suatu 

rangkaian dimana terdapat suatu NTC, maka rangkaian resistor tambahan 

seringkali banyak manfaatnya. 

Contoh berikut ini akan menunjukkan dan menjelaskan suatu hasil kombinasi 

antara NTC dengan resistor biasa.Anggap saja sekarang kita sedang 

membutuhkan termistor NTC dengan harga yang berkisar antara 50 pada 30oC 

dan 10 pada 100oC. Tentunya type standart yang mempunyai karakteristik 

demikian tidak terdapat dalam program kita . Sekalipun demikian, kita tak perlu 

cemas sebab masalah ini bisa kita atasi dengan satu buah NTC standart dan dua 

buah resistansi biasa. 
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Seandainya sekarang yang terdapat sebuah NTC dengan tahanan dingin 

sebesar 130, lalu coba kita pasang dengan kombinasi seri dan paralel dengan 

sebuah resistor biasa sebesar 6 dan resistor lain sebesar 95, seperti yang 

ditunjukkan dalam gambar 4.7. 

 

Dari kombinasi ini, kebutuhan kita akan resistansi pada temperatur 30oC dan 

pada temperatur 100oC akan bisa terpenuhi. 

 

Gambar 4.9. Rangkaian Karakteristik Deviasi 

Resistor Dingin (PTC) 

P(ositive) T(emperatur) C(oefficient) atau termistor PTC adalah suatu resistor 

yang mempunyai koefisien temperatur positif yang sangat tinggi. 

Dalam beberapa hal PTC ini berbeda dengan NTC seperti yang dituliskan berikut 

ini : 

 Koefisien temperatur dari termistor PTC akan positif hanya antara daerah 

temperatur tertentu. Diluar daerah temperatur ini, koefisien temperaturnya bisa 

nol ataupun negatif. 

 Harga koefisien temperatur mutlak dari termistor PTC, hampir dalam seluruh 

kejadian jauh lebih besar daripada yang dimiliki oleh termistor NTC. 

 

Gambar 4.10.Bentuk fisik dan simbol PTC 
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Gambar 4.11.Grafik dari PTC 

Perlu dicatat bahwa skala resistansi adalah dalam logaritmik dan resistansinya 

berubah mulai dari beberapa ratus ohm pada temperatur 75o C dan beberapa 

ratus kilo ohm pada temperatur 150oC. 

Hambatan Tergantung Tegangan (VDR): VDR adalah “Voltage Dependent 

Resistor“ semikonduktor yang secara prinsip sebagai penggabungan secara anti 

pararel dari hubungan seri PN Junction.Ketika sebuah tegangan variabel DC 

disambungkan ke VDR tanpa memperhatikan polaritas, arus mengalir 

menyebabkan tegangan diseluruh PN Junction yang terhubung seri. Oleh karena 

itu, VDR mempunyai tegangan tinggi saat tegangan rendah dan bertahanan 

rendah saat tegangan tinggi. 

 

Keterangan: 

 Pelat metal 
 Zink oxid 
 Metal oxid 
 Bahan PVC 
 Kaki VDR 

 

Gambar 4.12. Bagian-bagian VDR 

 

Keterangan : 

D  : Diameter 

T  : Tebal bodi VDR 

H  : Tinggi bodi VDR 

W  : Lebar jangkah kaki  

L  : Lebar simpangan kaki VDR 

 Satuan dalam mm. 
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Gambar 4.13. Ukuran fisik VDR 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Melakukan eksperiman macam-macam material resistor menggunakan tahapan 

saintifik 5m; 1. Mengamati, 2. Menanya (mengembangkan hipotesis), 3. 

Mencoba, 4. Mengasosiasi, 5, Mengkomunikasikan 

E. Latihan/Tugas 

TUGAS MANDIRI: 

1. Interprestasikan macam-macam resistor sesuai fungsinya 

2. Interprestasikan karakteristik resistor berdasarkan material yang digunakan 

3. Buatlah urutan nilai standar resistor dari yang terkecil sampai yang terbesar 

menurut IEC dalam bentuk tabel mulai dari E6 sampai dengan standard E48 

4. Kumpulkan Resistor dengan standard E12 mulai dari orde 100Ω sampai dengan 

1000 dan tuliskan kode warnanya 

5. Carilah informasi tentang 2 macam Potensiometer berdasarkan linieritasnya dan 

carilah tahu dimanakah yang membedakan 2 macam potensiometer tersebut? 

6. Carilah informasi mengenai penggunaan daya resistor dibuat berbeda beda, 

carilah contohnya pada aplikasi rangkaian elektronika 

SOAL LATIHAN 

1. Rangkaian arus listrik terdiri atas komponen apa saja? 

2. Bagaimana arah arus secara teknik ditetapkan? 

3. Apa satuan dan simbol kuat arus listrik? 

4. Apa satuan muatan listrik? 

 

F. Rangkuman 

 Resistor atau Tahanan dan nama lain juga perlawanan adalah bahan yang 

secara dan alamiah ada pada bahan baik konduktor terlebih lagi isolator 

 Besarnya resistansi dari bahan sangat ditentukan oleh tahanan jenis dari bahan 

tersebut 

 Semakin besar tahanan jenis  nya maka akan semakin besar nilai resistensinya, 

dan demikian juga sebaliknya 
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 Tahanan dari sebuah penghantar selain ditentukan oleh luas penampang juga 

panjang penghantar dan akan berbanding lurus 

 Formulasi untuk menghitung tahanan (R) dari sebuah penghantar adalah 

A

 . ρ
R

l


 

 Tahanan jenis dari bahan penghantar ditentukan oleh rumus Satuan tahanan 

jenis  = 
m

mm . Ω 2

 

 Daya hantar jenis adalah kemampuan sebuah penghantar dalam menyalurkan 

arus listrik, sehingga merupakan kebalikan dari tahanan, dan dinyatakan dlam 

R

1
  =  G  atau 

G

1
  =  R  

 Suatu bahan penghantar dengan tahanan jenis kecil menghantarkan arus listrik 

dengan baik 

 Dalam pemakaian tertentu, penghambat justru secara luas digunakan, yang 

dikenal dengan nama resistor. 

 Resistor dikelompokkan menjadi 2 yaitu resitor tetap nilainya dan Resistor 

Variabel yang dapat diubah ubah atau berubah nilai resistornya 

 Nilai resistor telah dibuat setandar mengikuti aturan ICE yaitu mulai dari peling 

rendah E6 hingga E96, namun yang terbanyak dipasaran adalah E12, dan E24 

 Semakin tinggi standardnya akan semakin banyak varian yang dimilikinya dan 

semakin kecil juga toleransinya 

 Resistor Carbon, Metal film pada daya kecil biasanya untuk mengetahui nilai 

resistansinya dapat dibaca dengan kode warna resistor 

 Kode warna resistor dibedakan menjadi 4 gelang warna, 5 Gelang warna dan 6 

Gelang warna 

 Kode warna resistor dengan 4 gelang warna digunakan untuk mengetahui nilai 

resistor dari standar E12, dan toleransinya yang berkisar 5 dan 10% 

 Kode warna dengan 5 gelang warna digunakan untuk mengetahu nilai resistor 

dari standard E24 keatas yang tidak dapat diwakili oleh 4 Gelang warna 

 Kode warna dengan 6 gelang warna digunakan untuk mengetahu nilai resistor 

dari standard E24 keatas yang dilengkapi dengan kode warna temperatur 

koefisien 
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 Resistror Variable adalah resistor yang dapat berubah nilai resistansinya apakah 

karena sengaja dirubah atau pengaruh dari luar 

 Potensiometer adalah salah satu variable resistor yang paling banyak di 

pergunakan untuk keperluan pengaturan, misal Volume, kecepatan, dll yang 

dapat di rubah pengaturannya setiap saat dan waktu 

 Trimmer adalah salah satu varible resistor yang digunakan untuk mendapatkan 

pengaturan, namun sifatnya cukup sekali pengaturan saja, kecuali diperlukan 

 NTC (Negative Temperature Coefisien) merupakan resistor dengan koefisien 

temperatur negatif yang sangat tinggi dan nilai resistansinya kebalikan terhadap 

temperatur 

 PTC (Positive Temperature Coefisien) merupakan resistor dengan koefisien 

temperatur positif , nilai resistansinya berbanding lurus terhadap temperatur 

 VDR adalah ″Voltage Dependent Resistor″ termasuk semikonduktor yang secara 

prinsip sebagai penggabungan secara anti pararel dari hubungan seri PN 

Junction  

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul 4ini, peserta UKG dapat 

mengintegrasikan pengetahuan tentang 

konsep dasar komponen resistor, kode 

warna, daya rating, resistansi & 

konduktansipada bidang keilmuan 

(science), serta penulisan laporan 

dalameksperimen ilmiah bidang 

rekayasa seperti yang diperlihatkan 

gambar 4.12. 

Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan 

pembelajaran modul 4ini, peserta UKG 

dapat menerapkan konsep rekayasa, dan melakukan eksperimen fokus bahasan 
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komponen resistor, kode warna, daya rating, resistansi & konduktansi pada 

bidang keilmuan (science) dan teknologi seperti yang diperlihatkan Gambar 4.12 

  



75 
 

  



76 
 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 5 

HUKUM-HUKUM KELISTRIKAN (HUKUM OHM) 

 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 4 diharapkan peserta dapat: 

 Menerapkan proses berfikir secara Konseptual untuk mengintegrasikan 

pengetahuan ″Faktual″hukum-hukum kelistrikan bidang rekayasa listrik. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 5 diharapkan peserta dapat: 

 Memahami pentingnya hukum Ohm dan bagaimana menerapkannya ke berbagai 

situasi yang berbeda. 

 Menginterprestasikan plot grafis hukum ohm arus-tegangan terhadap resistansi. 

 Memahami perbedaan antara daya dan aliran energi dan bagaimana 

memecahkan untuk setiap permasalahan situasi yang berbeda. 

 Memahami daya dan aliran sistem energi, termasuk bagaimana dampak aliran 

pada efisiensi kerja. 

C. Uraian Materi 

Kata kunci penting dalam eksperimen dalam rangkaian listrik adalah bagaimana 

memahami aturan-aturan atau sifat-sifat kelistrikan suatu rangkaian, seperti nilai 

resistansi, tegangan, arus, dan daya.Tiga kuantitas penting yang saling memiliki 

keterkaitan satu sama lain dari sebuah sirkuit listrik, yaitu; keterkaitan hubungan 

antara arus, beda potensial dan hambatan. Ketiga kuantitas tersebut akan saling 

terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Pemahaman keterkaitan ketiga 

besaran dalam rangkaian listrik merupakan akar pengetahuan dalam hal 

memahami sirkuit yang lebih kompleks. Persamaan sebab akibat dari tiga 

kuantitas yang paling penting dalam sirkuit listrik, dan dengan menggunakan 

persamaan yang berbeda diharapkan akan dapat menginterprestasikan dua hal 

penting, yaitu berkaitan dengan produk level daya dan energi. 

 

Pendahuluan 
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HUKUM OHM: Setiap pembahasan mengenai konversi energi dari satu bentuk 

satu ke bentuk yang lain selalu berkaitan dengan tiga hal seperti diilustrasikan 

dalam pernyataan (5.1). Di dalam rangkaian, pengaruh yang akan kita amati 

berfungsi untuk menetapkan aliran muatan, atau lebih dikenal sebagai arus. 

Perbedaan potensial antara dua titik merupakan sebab (tekanan), dan 

perlawanan menunjukkan hambatan yang harus dilalui, sehingga pernyataan ini 

dapat di interprestasikan seperti persamaan (5.1) berikut; 

Sebab
Pengaruh = 

Perlawanan
     (5.1) 

ekivalen dengan pernyataan, bahwa keterkaitan kuantitas 

Beda Potensial
Arus = 

Hambatan
     (5.2) 

Dengan menggantikan pernyataan dari persamaan (5.1) ke dalam persamaan 

(5.2), sehingga pernyataan akan berubah menjadi persamaan (5.3) berikut: 

E(Volt)
I(A) = 

R(Ω)
       (5.3) 

Persamaan (5.3) dikenal sebagai hukum Ohm, secara jelas memberikan 

ilustrasi bahwa untuk sebuah hambatan yang tetap (dalam eksperimen 

hambatan berfungsi sebagai variabel terikat), dan dengan memperbesar nilai 

tegangan (tekanan), maka arus akan semakin besar, dan semakin besar 

hambatan untuk tegangan yang sama maka arus akan semakin kecil. Dengan 

kata lain, arus berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan dan 

berbanding terbalik dengan hambatan. 

Dengan manipulasi matematika yang sederhana, tegangan dan hambatan 

dapat diperoleh dalam dua besaran yang lain yaitu: 

E = I x R (Volt)        (5.4) 


E(Volt)

R( ) = 
I(A)

      (5.5) 

Tiga kuantitas pada persamaan (5.3) sampai (5.5) didefisikan oleh rangkaian 

sederhana pada Gambar 5.1. Arus pada persamaan (5.3) merupakan hasil dari 

penggunaan sebuah sumber tegangan searah E (Volt) pada sebuah jaringan 

yang memiliki sebuah hambatan R. Persamaan (5.4) menentukan tegangan E 

yang diperlukan untuk menetapkan arus I melalui sebuah jaringan dengan 
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hambatan total sebesar R, dan persamaan (5.5) memberikan hambatan sebuah 

jaringan pada arus dikarenakan pengaruh tegangan E.

 

Penting diperhatikan pada Gambar 5.1 memperlihatkan tegangan sumber 

“memaksa” arus mengalir dengan arah dimulai dari terminal negatif menuju 

terminal positif baterei. Perilaku ini selalu terjadi pada rangkaian dengan 

sumber tegangan tunggal, dan bilamana jaringan memiliki lebih 

sumber akan dijelaskan dan diuji pada topik pokok bahasan tersendiri. Simbol 

untuk tegangan baterei (atau sebuah sumber energi listrik) adalah huruf besar 

E, sedangkan kehilangan energi potensial yang melintas hambatan diberi 

simbol V. Polaritas jatuh tegangan yang melintasi pada hambatan ditentukan 

oleh sumber tegangan yang digunakan karena dua terminal baterei 

dihubungkan secara langsung pada kedua ujung terminal elemen penghambat 

tersebut. 

Gambar 5.

Keduanya diukur dalam volt dan dapat diterapkan secara bergantian di pers. 

(5.3) sampai (5.5). Karena baterai pada Gambar. 5.1 terhubung langsung pada 

resistor, maka tegangan V resistor R harus sama dengan yang pasokan. 

Dengan demikian pernyataan ini dapat diinterprestasikan sesuai hukum Ohm:


R

V (Volt) E (Volt)
I(A) = = 

R(Ω) R( )
 

Untuk setiap resistor, dalam jaringan apapun, arah arus melalui resistor akan 

menentukan polaritas jatuh tegangan pada resistor tersebut, seperti ditunjukkan 

pada Gambar. 5.2 untuk dua arah arus yang berlawanan. Polaritas yang 

ditetapkan oleh arah arus menjadi semakin penting dalam analisis rangkaian 

listrik. 

hambatan total sebesar R, dan persamaan (5.5) memberikan hambatan sebuah 

jaringan pada arus dikarenakan pengaruh tegangan E. 

da Gambar 5.1 memperlihatkan tegangan sumber 

“memaksa” arus mengalir dengan arah dimulai dari terminal negatif menuju 

terminal positif baterei. Perilaku ini selalu terjadi pada rangkaian dengan 

sumber tegangan tunggal, dan bilamana jaringan memiliki lebih dari satu 

sumber akan dijelaskan dan diuji pada topik pokok bahasan tersendiri. Simbol 

untuk tegangan baterei (atau sebuah sumber energi listrik) adalah huruf besar 

E, sedangkan kehilangan energi potensial yang melintas hambatan diberi 

jatuh tegangan yang melintasi pada hambatan ditentukan 

oleh sumber tegangan yang digunakan karena dua terminal baterei 

dihubungkan secara langsung pada kedua ujung terminal elemen penghambat 

 

Gambar 5.1.Sirkuit Listrik Dasar 

Keduanya diukur dalam volt dan dapat diterapkan secara bergantian di pers. 

(5.3) sampai (5.5). Karena baterai pada Gambar. 5.1 terhubung langsung pada 

resistor, maka tegangan V resistor R harus sama dengan yang pasokan. 

taan ini dapat diinterprestasikan sesuai hukum Ohm:

Untuk setiap resistor, dalam jaringan apapun, arah arus melalui resistor akan 

menentukan polaritas jatuh tegangan pada resistor tersebut, seperti ditunjukkan 

untuk dua arah arus yang berlawanan. Polaritas yang 

ditetapkan oleh arah arus menjadi semakin penting dalam analisis rangkaian 

hambatan total sebesar R, dan persamaan (5.5) memberikan hambatan sebuah 

da Gambar 5.1 memperlihatkan tegangan sumber 

“memaksa” arus mengalir dengan arah dimulai dari terminal negatif menuju 

terminal positif baterei. Perilaku ini selalu terjadi pada rangkaian dengan 

dari satu 

sumber akan dijelaskan dan diuji pada topik pokok bahasan tersendiri. Simbol 

untuk tegangan baterei (atau sebuah sumber energi listrik) adalah huruf besar 

E, sedangkan kehilangan energi potensial yang melintas hambatan diberi 

jatuh tegangan yang melintasi pada hambatan ditentukan 

oleh sumber tegangan yang digunakan karena dua terminal baterei 

dihubungkan secara langsung pada kedua ujung terminal elemen penghambat 

Keduanya diukur dalam volt dan dapat diterapkan secara bergantian di pers. 

(5.3) sampai (5.5). Karena baterai pada Gambar. 5.1 terhubung langsung pada 

resistor, maka tegangan V resistor R harus sama dengan yang pasokan. 

taan ini dapat diinterprestasikan sesuai hukum Ohm: 

Untuk setiap resistor, dalam jaringan apapun, arah arus melalui resistor akan 

menentukan polaritas jatuh tegangan pada resistor tersebut, seperti ditunjukkan 

untuk dua arah arus yang berlawanan. Polaritas yang 

ditetapkan oleh arah arus menjadi semakin penting dalam analisis rangkaian 
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PERMASALAHAN5.1: 
MENENTUKAN KUANTITAS ARUS 

Tentukan arus yang dihasilkan dari pemakaian sebuah baterei 9Volt yang 

melintasi sebuah jaringan dengan sebuah hambatan sebesar 2.2Ω. 

Penyelesaian:Persamaan. (5.6): 


R

V (Volt) E (Volt) 9V
I(A) = = = = 4,09A

R(Ω) R( ) 2,2Ω
 

 

PERMASALAHAN5.2: 
MENENTUKAN KUANTITAS HAMBATAN 

Hitunglah hambatan pada sebuah bohlam 60Watt bila arus sebesar 500mA 

dihasilkan dari pemakaian tegangan 120Volt. 

Penyelesaian: Persamaan (1.5): 

R E(Volt)V (Volt) 120V
R(Ω) = = = = 240Ω

-3I(A) 500x10 AI(A)
 

Untuk sebuah elemen penghambat dimana diantara ujung-ujungnya terisolasi 

beda potensial, dengan tanda (+) dan tanda (-), kedua ujung tanda tersebut 

menunjukkan polaritas jatuh tegangan yang memberikan pengertian bahwa 

arah arus dan arah elektron  bergerak dalam arah yang sama seperti yang 

diilustrasikan Gambar 5.2(a). Pembalikan arah arus berarti memberi pengertian 

membalik polaritas, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 5.2(b). Selanjutnya 

pengetian polaritas secara umum menunjukkan aliran muatan dimulai dari 

potensial yang lebih tinggi (+) menuju potensial yang lebih rendah (-). Oleh 

karena itu, dalam rangkaian listrik tanda polaritas yang ditetapkan oleh arah 

arus akan menjadi sangat penting dalam analisis rangkaian kelistrikan. 

 

Gambar 5.2.Difinisi Polaritas dan Arah Arus Konvensional 
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PERMASALAHAN5.3: 
MENENTUKAN KUANTITAS ARUS 

Hitunglah arus yang melalui tahanan 2kΩ pada Gambar 5.3 jika jatuh tegangan 

yang melintasi tahanan tersebut besarnya 16Volt. 

 

 

Gambar 5.3.Contoh 1.3. 

Penyelesaian: 


R

V (Volt) E (Volt) 16V
I(A) = = = = 8mA

-3R(Ω) R( ) 2x10 Ω
 

 

 
PERMASALAHAN5.4: 
MENENTUKAN KUANTITAS ARUS 

Hitunglah tegangan yang harus digunakan pada solder listrik pada Gambar 

5.4 agar arus yang lewat melalui solder tersebut sebesar 1.5A, jika 

hambatan dalamnya sebesar 80Ω. 

 

Gambar 5.4.Contoh 1.4 

Penyelesaian: 

   E = V  = I x R = 1,5A 80Ω = 120V
R

 

Grafik Arus-Tegangan 
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Karakteristik Arus Tegangan: Grafik, karakteristik, gambar, dan yang 

sejenisnya, memainkan sebuah peran yang sangat penting terutama dalam 

bidang teknik rekayasa, melalui gambar kurva atau grafik dapat diketahui 

interprestasi karakteristik atau tanggapan sebuah sistem. Oleh karena itu dalam 

rekayasa rangkaian listrik sangat perlu mengembangkan keahlian dalam 

menginterprestasikan data numerik kedalam bentuk gambar hubungan dari 

beberapa variabel, sehingga dengan cara demikian rupa hubungan sebab 

akibat dari beberapa kuantitas terkait dalam rangkaian listrik dapat 

diinterprestasikan dengan mudah. 

Secara umum, bagi kebanyakan karakteristik piranti elektronika, arus sering 

dinyatakan dengan sumbu tegak (sumbu ordinat-y), dan tegangan dinyatakan 

dengan sumbu datar (sumbu absis-x), seperti diperlihatkan pada gambar 5.5. 

Yang perlu diperhatikan pertama kali adalah bahwa sumbu tegak (y) dinyatakan 

dalam satuan unit amper (A) dan sumbu datar (x) dinyatakan dalam satuan unit 

volt (V). Untuk beberapa penyesuaian gambar, arus (I) dapat dinyatakan dalam 

satuan unit miliamper (mA), mikroamper (µA), atau dalam bentuk konversi 

satuan unit lain sesuai jangkauan menurut standar bidang sains dan rekayasa. 

Hal yang sama juga berlaku untuk kuantitas tegangan pada sumbu datar (x). 

Perlu diperhatikan dalam penentuan kuantitas harga numerik parameter yang 

akan dipilih antara sumbu tegak (y) berbeda dengan nilai numerik pada sumbu 

datar (x). 

Grafik linier (garis lurus) seperti dalam hukum ohm hambatan 

menginterprestasikan variabel independen yang tidak akan berubah nilai 

resistansinya terhadap perubahan kuantitas tegangan atau arus; jadi ia 

merupakan sebuah besaran yang konstan. 

Arah arus dan polaritas tegangan tampak ke arah kanan seperti pada Gambar 

1.5 menyetakan arah yang ditentukan oleh polaritas tegangan. Jika arah arus 

berlawanan dengan arah seperti yang telah ditetapkan semula, maka arah arus 

adalah negatif dan digambarkan berada pada daerah di bawah sumbu datar (x). 

Jika polaritas tegangan berlawanan dengan yang telah ditentukan, maka 

polaritas tegangan digambarkan berada pada daerah sebelah kiri sumbu tegak 

(y). Kurva untuk tahanan konstan membentuk garis lurus diantara nilai kuantitas 
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arus dan tegangan, berada pada kuadran pertama seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 5.5. Dalam banyak hasil ekperimen, terdapat sejumlah piranti 

elektronika seperti transistor, penggambaran karakteristik kurva hubungan 

sebab akibat arus-tegangan diinterprestasikan dalam tiga kuadran yang 

berbeda pada sebuah grafik. 

 

Gambar 5.5Kurva arus-tegangan untuk nilai hambatan 5Ω 

Ketika sebuah grafik telah berhasil dibuat seperti pada Gambar 5.5 dan dengan 

menggunakan gambar grafik yang telah tersedia, maka berdasarkan nilai 

kuantitas dari arus atau tegangan yang dapat diinterprestasikan sebagai 

variabel bebas dapat diperoleh dari besaran arus maupun tegangan. Misalnya, 

pada tegangan 25Volt, jika garis tegak ditarik sejajar sumbu ordinat (y) 

memotong kurva garis lurus (R) seperti pada Gambar 5.5, maka nilai kuantitas 

dari arus dapat diperoleh dengan menggambar garis datar sejajar sumbu absis 

(x) hingga memotong sumbu ordinat arus (y), di mana diperoleh nilai arus 

sebesar 5A. Dengan cara yang sama, pada tegangan 10Volt, sebuah garis 

tegak memotong kurva garis lurus hambatan R (5Ω) dan sebuah garis datar 

menuju sumbu ordinat arus (y) akan menghasilkan arus 2A. Seperti yang telah 

ditentukan dalam hukum Ohm, hasil hipotesis eksperimen membuktikan, jika 

nilai resistansi dari hambatan pada gambar tidak diketahui (blackbox), maka 

nilai hambatan dapat ditentukan di sembarang titik sepanjang garis lurus, yang 

garis lurus menginterprestasikan nilai resistansi dari sebuah hambatan yang 
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tetap. Dari sembarang titik sepanjang kurva garis lurus, dapat ditentukan nilai 

hambatan dari hubungan nilai kuantitas arus dan tegangan, sehingga dihasilkan 

persamaan seperti berikut: 

       (5.6) 

Untuk menguji kebenaran hipotesis persamaan (5.5) sesuai dengan persamaan 

(5.6), untuk itu pilih dan tentukan nilai tegangan yang berbeda, disepanjang 

garis lurus kurva. Misal ditentukan untuk nilai tegangan V = 20V, didapatkan 

nilai arus / = 4A, maka nilai resistansi hambatan yang dihasilkan adalah Rdc = 

V/I= 20V/4A = 5Ω. 

Untuk tujuan komparasi, telah diuji sebuah tahanan 1Ω dan 10Ω digambarkan 

seperti ditunjukkan pada grafik gambar 5.6. Perlu dicatat bahwa semakin kecil 

hambatan, akan semakin curam lereng kurva (lebih dekat ke sumbu ordinat-y). 

Persamaan Garis Lurus 

Jika hendak menyatakan hukum Ohm dengan menggunakan persamaan garis 

lurus y=mx+b, maka berlaku hubungan arus (I) menyatakan sumbu ordinat 

tegak (y), konduktifitas (1/R) menyatakan kemiringan (m), dan beda potensial 

(E) menyatakan sumbu absis horisontal (x), dan b intercept terhadap sumbu 

ordinat (y) berada di titik b=0, seperti dinyatakan dalam persamaan berikut: 

      (5.7) 

 

Gambar 5.6.Kurva arus-tegangan untuk nilai hambatan 1Ω, dan 5Ω 
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Dari persamaan (5.7) diperoleh lereng m = 1/R dan akan hasilnya akan sama 

dengan perbandingan dari (∆y/∆x) atau (∆I/∆V) seperti yang ditunjukkan oleh 

persamaan (5.8) berikut: 

    (5.8) 

di mana ∆ adalah perubahan yang sangat kecil dalam variabel tersebut. 

Persamaan (5.8) mengungkap secara jelas bahwa semakin besar hambatan 

akan semakin landai lerengnya. Jika ditulis dalam bentuk berikut, maka 

Persamaan (5.8) dapat digunakan untuk menentukan hambatan dari kurva 

linear: 

      (5.9) 

Persamaan tersebut menyatakan bahwa dengan pemilihan ∆V(atau ∆1)yang 

khusus, masing-masing ∆I (atau ∆V) yang bersesuaian dapat ditentukan dari 

grafik, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 5.7, dan harga hambatan dapat 

ditentukan. Jika gambar berupa garis lurus, maka Persamaan (5.9) akan 

memberikan hasil yang sama, jadi tidak ada masalah di mana persamaan 

digunakan. Akan tetapi, jika gambar berupa lengkung maka semua harga 

hambatannya akan berubah/berbeda. 

 

Gambar 5.7.Penerapan Persamaan (5.8 dan 5.9) 

 
PERMASALAHAN5.5: 
MENENTUKAN KUANTITAS HAMBATAN 
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Tentukan hambatan yang sesuai dengan kurva pada Gambar 5.8 dengan 

menggunakan Persamaan (5.6) dan (5.9), dan bandingkan hasilnya. 

 

Gambar 5.8Penerapan Persamaan (5.6 dan 5.9) 

Penyelesaian: Pada V= 6V, 1= 3mA dan 

 

Untuk rentang (interval) antara 6Volt dan 8Volt, 

 

Kesimpulan:Piranti elektronik seperti hambatan yang memiliki karakteristik arus-

tegangan garis lurus menghasilkan nilai hambatan statis Rdc sama dengan nilai 

hambatan dinamis R. 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Lakukan eksperimenkonsep dasar hukum-hukum kelistrikan (hukum ohm) 

beserta penerapannya menggunakan pendekatan tahapan saintifik 5-M; 1. 

Mengamati, 2. Menanya (mengembangkan hipotesis), 3. Mencoba, 4. 

Mengasosiasi, 5, Mengkomunikasikan 

E. Latihan/Tugas 

1 Tentukan arus yang dihasilkan dari pemakaian sebuah baterei 12Volt yang 

melintasi sebuah jaringan dengan sebuah hambatan sebesar 2.4Ω. 

2 Hitunglah hambatan pada sebuah bohlam 30Watt bila arus sebesar 300mA 

dihasilkan dari pemakaian tegangan 120Volt. 

3 Hitunglah arus yang melalui tahanan 2kΩ, jika jatuh tegangan yang melintasi 

tahanan tersebut besarnya 12Volt. 
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4 Hitunglah tegangan yang harus digunakan pada solder listrik agar arus yang 

lewat melalui solder tersebut sebesar 2.5A, jika hambatan dalamnya 

sebesar 50Ω. 

5 Tentukan hambatan yang sesuai dengan kurva pada gambar 5.8, kurva untuk 

nilai arus 4mA, 5mA terhadap nilai tegangan 8V, 10V dan kemudian bandingkan 

hasilnya. 

 

F. Rangkuman 

 Perbedaan potensial antara dua titik menunjukkan interprestasi (pengaruh) dari 

(2) sebab (tekanan), dan (2) perlawanan menunjukkan hambatan yang harus 

dilalui. 

 
Sebab

Pengaruh = 
Perlawanan


Beda Potensial

Arus = 
Hambatan


V(Volt)

I(A) = 
R(Ω)

 

 Jika hambatan dipertahankan tetap (dalam eksperimen hambatan berfungsi 

sebagai variabel terikat), dan dengan memperbesar nilai tegangan (tekanan), 

maka arus akan semakin besar, dan semakin besar hambatan untuk tegangan 

yang sama maka arus akan semakin kecil. 

 Piranti elektronik seperti hambatan yang memiliki karakteristik arus-tegangan 

garis lurus menghasilkan nilai hambatan statis Rdc sama dengan nilai hambatan 

dinamis R. 

 Jika hendak menyatakan hukum Ohm dengan menggunakan persamaan garis 

lurus y=mx+b, maka berlaku hubungan arus (I) menyatakan sumbu ordinat tegak 

(y), konduktifitas (1/R) menyatakan kemiringan (m), dan beda potensial (E) 

menyatakan sumbu absis horisontal (x), dan b intercept terhadap sumbu ordinat 

(y) berada di titik b=0, 

 Persamaan garis lurus hukum ohm: 

 

 Kemiringan kurva arus tegangan hukum ohm: 
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dengan ∆ menyatakan perubahan yang sangat kecil dalam variabel. Interprestasi 

kemiringan menunjukkan secara jelas bahwa semakin besar hambatan akan 

semakin landai lerengnya. 
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Umpan Balik 

 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul 5 ini, peserta dapat 

mengintegrasikan pengetahuan tentang konsep dasar hukum-hukum kelistrikan-

hukum ohm pada bidang keilmuan (science), serta penulisan laporan 

dalameksperimen ilmiah bidang rekayasa seperti yang diperlihatkan gambar 5.9. 

Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul 5 ini, peserta dapat 

menerapkan konsep rekayasa, dan melakukan eksperimen fokus bahasan 

hukum-hukum kelistrikan-hukum ohm pada bidang keilmuan (science) dan 

teknologi seperti yang diperlihatkan Gambar 5.9 

 
  



89 
 

  



90 
 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 6 

HUBUNGAN SERI RESISTOR 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 6 diharapkan peserta dapat: 

 Menerapkan proses berfikir secara Konseptual untuk mengintegrasikan 

pengetahuan Faktual hubungan seri resistor pada mata pelajaran ″Teknik Listrik″ 

 Menguji kurva arus-tegangan rangkaian seri resistor dan ″menghitung″besarnya 

disipasi daya maksimum rangkaian pembagi tegangan resistor. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 6 diharapkan peserta dapat: 

 menabelkan hubungan arus-tegangan rangkaian resistor hubungan seri. 

 menggambarkan konsep dasar rangkaian resistor hubungan seri. 

 menginterprestasikan kurva hubungan arus-tegangan rangkaian seri resistor 

untuk nilai resistor yang berbeda-beda. 

 menguji disipasi daya maksimum rangkaian resistor hubungan seri pada 

rangkaian pembagi tegangan. 

 menghitung arus, tegangan dan daya maksimum rangkaian resistor hubungan 

seri pada rangkaian pembagi tegangan. 

C. Uraian Materi 

Hubungan Seri Resistor : Apabila dua buah tahanan kita hubungkan berturut-

turut seperti didalam gambar 6.1, maka rangkaian ini disebut rangkaian 

deret/seri.Dari grafik tersebut terlihat bahwa besarnya VR merupakan 

penjumlahan dari tegangan yang drop pada masing-masing resistor. 
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Gambar 6.1. Rangkaian seri dengan 2 buah resistor 

Jika rangkaian seri dengan tiga buah resistor dihubungkan dengan tegangan 

baterai seperti gambar 6.2, maka akan arus mengalir dari baterai melalui tiga 

tahanan itu. 

 

Gambar 6.2. Rangkaian seri dengan sumber tegangan 

 Kuat arus diseluruh bagian rangkaian deret itu sama besarnya, tidak hanya tiga 

tahanan saja yang dapat dihubungkan deret, tetapi rangkaian deret dapat terdiri 

dari dua, tiga, dan empat tahanan atau lebih.Kalau kita ukur tegangan pada 

tahanan pertama ialah: V1 ; tegangan kedua ialah: V2 ; dan tegangan ketiga ialah: 

V3, maka ternyata bahwa jumlah ketiga tegangan itu sama dengan tegangan 

baterai. 

Vs= V1 + V2 + V3 

Karena V1=I1·R1 ;V2=I2·R2 ; V3=I3·R3dan Vs=IS·Rt  maka : 

IS·Rt  = I1·R1+ I2·R2+ I3·R3 
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Karena rangkaian seri ketiga tahanan dialiri arus yang sama maka : 

Is= I1= I2= I3sehingga 

Rt  = R1+ R2+ R3 

Sifat rangkaian hubungan seri hanya memiliki satu jalur aliran kuat arus dari 

potensial (+) menuju potensial negatif (-) VB. Karena hanya ada satu jalur aliran 

arus pada rangkaian seri, sehingga kuat arus yang melalui masing-masing 

resistor adalah sama besar. 

D. Aktitifitas Pembelajaran 

Melakukan eksperimenkonsep dasar hukum-hukum kelistrikan hubungan seri 

resistor beserta penerapannya menggunakan pendekatan tahapan saintifik 5-M; 

1. Mengamati, 2. Menanya (mengembangkan hipotesis), 3. Mencoba, 4. 

Mengasosiasi, 5, Mengkomunikasikan 

E. Latihan/Tugas 

1 Three resistors are connected in series to a 24-V source. Resistor R1has a 

resistance of 200V, resistor R2has a value of 300V, and resistor R3has a value of 

160V. What is the voltage drop across each resistor? 

2 Practical Applications: A 12V DC automobile head lamp is to be used on a fi 

shing boat with a 24V power system. The head lamp is rated at 50W. A resistor is 

to be connected in series with the lamp to permit it to operate on 24V. What 

should be the resistance and power rating of the resistor? 

F. Rangkuman 

 Sifat rangkaian hubungan seri hanya memiliki satu jalur aliran kuat arus dari 

potensial (+) menuju potensial negatif (-). 

 Karena pada rangkaian seri hanya memiliki satu jalur aliran arus, sehingga kuat 

arus yang melalui masing-masing resistor adalah sama besar. 

 Menurut hukum Kirchhoff-II, rangkaian seri resistor yang dihubungkan dengan 

sumber tegangan, memilikijumlah kuat arus (I) mengalir melalui resistor adalah 

sama besar. 

 Dalam rangkaian seri, jumlah semua tegangan turun di semua resistor harus 

sama dengan tegangan yang diberikan ke sirkuit. 
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 Oleh karena pada hubungan seri kuat arus yang melalui masing-masingresistor 

sama besar, sehingga jumlah nilai resistansi keseluruhan 

 Penerapan rangkaian seri adalah pada sakelar pemutus dan penghubung 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul 6 ini, peserta UKG dapat 

mengintegrasikan pengetahuan tentang konsep dasar hukum-hukum kelistrikan 

hubungan seri resistorpada bidang 

keilmuan (science), serta penulisan 

laporan dalameksperimen ilmiah 

bidang rekayasa seperti yang 

diperlihatkan gambar 6.22. 

Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan 

pembelajaran modul 6 ini, peserta UKG 

dapat menerapkan konsep rekayasa, 

dan melakukan eksperimen fokus 

bahasan hukum-hukum kelistrikan 

hubungan seri resistor pada bidang 

keilmuan (science) dan teknologi seperti yang diperlihatkan Gambar 6.22 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 7 

RANGKAIAN PARALEL RESISTOR 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 7 diharapkan peserta dapat: 

 Menerapkan proses berfikir secara Konseptual untuk mengintegrasikan 

pengetahuan Faktual hubungan paralel resistor pada mata pelajaran ″Teknik 

Listrik″ 

 Menguji kurva arus-tegangan rangkaian paralel resistor dan ″menghitung″ 

besarnya disipasi daya maksimum rangkaian pembagi arus resistor. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 7 diharapkan peserta dapat: 

 menabelkan hubungan arus-tegangan rangkaian resistor hubungan paralel. 

 menggambarkan konsep dasar rangkaian resistor hubungan paralel. 

 menginterprestasikan kurva hubungan arus-tegangan rangkaian pembagi arus 
untuk nilai resistor yang berbeda-beda. 

 menguji disipasi daya maksimum rangkaian resistor hubungan paralel pada 
rangkaian pembagi arus. 

 menghitung arus, tegangan dan daya maksimum rangkaian resistor hubungan 
seri pada rangkaian pembagi arus. 

C. Uraian Materi 

Rangkaian Paralel Resistor: Beberapa pemakai alat listrik bersama-sama 

dihubungkan pada satu tegangan. Hubungan semacam ini disebut hubungan 

jajar/paralel. Semua alat listrik pada umumnya dihubungkan jajar pada tegangan 

yang tersedia. 



95 
 

 

Gambar 7.1.Rangkaian paralel dengan 2 buah resistor 

Dari grafik di atas terlihat bahwa besarnya ITotal merupakan penjumlahan dari 

arus yang mengalir pada masing-masing resistor. 

Sekarang perhatikan percobaan seperti yang diilustrasikan gambar 7.2: 

 

Gambar 7.2.Pengukuran tegangan pada rangkaian paralel 

 

D. Akifitas Pembelajaran 

Melakukan eksperimenkonsep dasar hukum-hukum kelistrikan hubungan paralel 

resistor beserta penerapannya menggunakan pendekatan tahapan saintifik 5-M; 

1. Mengamati, 2. Menanya (mengembangkan hipotesis), 3. Mencoba, 4. 

Mengasosiasi, 5, Mengkomunikasikan 

E. Latihan/Tugas 

1. Jika dua buah tahanan masing -masing R1 = 100 Ω, R2 = 50 Ω, dihubungkan 

secara paralel dengan tegangan 100 V, tentukan tahanan total dan arus yang 

mengalir pada masing-masing tahanan serta perbandingan 1 : 2  dan R2 : R1 



96 
 

2. Jika diketahui: Dua buah tahanan  R1 = 40 Ω, R2 = 50 Ω, dihubungkan secara 

paralel, berapakah tahanan totalnya? 

3. Tiga buah gulungan masing-masing 85 dihubungkan secara paralel dengan 
tegangan 100 V. Berapakah Arus total dan tahanan total? 

 

F. Rangkuman 

 Beberapa pemakai alat listrik bersama-sama dihubungkan pada satu tegangan. 

 Hubungan semacam ini disebut hubungan jajar/paralel. 

 Semua alat listrik pada umumnya dihubungkan jajar pada tegangan yang 

tersedia. 

 Tahanan rangkaian paralel membagi arus total dalam berbagai arus cabang, 

sesuai dengan nilai hantarannya. 

 Tahanan total adalah lebih kecil dari tahanan yang terkecil dari tahanan cabang. 

 Keadaaan arus pada tiap cabang berbanding terbalik dengan tahanan cabang. 

 Pemakaian: Hubungan paralel (shunt) untuk mengukur arus dan untuk 

pemakaian stop kontak yang lebih banyak dalam suatu rangkaian. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul 7 ini, peserta UKG dapat 

mengintegrasikan pengetahuan tentang konsep dasar hukum-hukum kelistrikan 

hubungan paralel resistorpada bidang keilmuan (science), serta penulisan 

laporan dalameksperimen ilmiah bidang rekayasa seperti yang diperlihatkan 

gambar 7.5. 

 



97 
 

 

Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul 7 ini, peserta UKG dapat 

menerapkan konsep rekayasa, dan melakukan eksperimen fokus bahasan 

hukum-hukum kelistrikan hubungan paralel resistor pada bidang keilmuan 

(science) dan teknologi seperti yang diperlihatkan Gambar 7.5 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 8 

RANGKAIAN SERI-PARALEL RESISTOR 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 8 diharapkan peserta dapat: 

 Menerapkan proses berfikir secara Konseptual untuk mengintegrasikan 

pengetahuan Faktualhubungan seri-paralel resistor pada mata pelajaran ″Teknik 

Listrik″ 

 Menguji kurva arus-tegangan rangkaian seri-paralel resistor dan ″menghitung″ 

besarnya disipasi daya maksimum rangkaian pembagi arus-tegangan resistor. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 8 diharapkan peserta dapat: 

 menabelkan hubungan arus-tegangan rangkaian resistor hubungan seri-paralel. 

 menggambarkan konsep dasar rangkaian resistor hubungan seri-paralel. 

 menginterprestasikan kurva hubungan arus-tegangan rangkaian seri-paralel 

resistor untuk nilai resistor yang berbeda-beda. 

 menguji disipasi daya maksimum rangkaian resistor hubungan seri-paralel pada 

rangkaian pembagi tegangan. 

 menghitung arus, tegangan dan daya maksimum rangkaian resistor hubungan 

seri-paralel pada rangkaian pembagi arus-tegangan. 

 

C. Uraian Materi 

Rangkaian Seri Paralel (Campuran) 

Rangkaian seri-paralel (campuran) seperti gambar 8.1, tahanan-tahanan ada 

yang tersambung seri dan paralel dalam rangkaian tersebut.Untuk menghitung 

besarnya tahanan pengganti,tahanan-tahanan dikelompokkan. Tahanan yang 

terhubung seri dihitung secara seri (persamaan pada kegiatan belajar 8) dan 

yang terhubung paralel dihitung secara paralel.Berikut ini adalah cara 

penyelesaian rangkaian campuran: 

a. Rangkaian campuran 1 ( seri-paralel ). 
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Gambar 8.1. Rangkaian campuran 1 (seri-paralel) 
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R AB  =  R  +  R   +  R6 

 

b. Rangkaian campuran 2 (paralel-seri  

 

Gambar 8.2.Rangkaian campuran 2 ( paralel-seri ) 

 

R   =  R1  +  R2 

R  =  R3  +  R4 

R =  R5  +  R6 

 

Gambar 8.3.Rangkaian Paralel 
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Gambar 8.4.Contoh perhitungan Rangkaian Paralel 

R1  =  10  

R2  =  10  

R3  =  10  

R4  =  10  

RAB  ? 

Penyelesaian : 

 

Gambar 8.5.Penyederhanaan perhitungan Rangkaian Paralel 
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Gambar 8.6.Hasil akhir perhitungan Rangkaian Paralel 

 

RAB   =  R  +  R 

=  5  +  5  =  10  

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Melakukan eksperimenkonsep dasar hukum-hukum kelistrikan hubungan seri-

paralel resistor beserta penerapannya menggunakan pendekatan tahapan 

saintifik 5-M; 1. Mengamati, 2. Menanya (mengembangkan hipotesis), 3. 

Mencoba, 4. Mengasosiasi, 5, Mengkomunikasikan. 

E. Latihan/Tugas 

1 Tentukan besarnya resistansi total RABpada rangkaian Gambar 8.5, jika: 

R1  =  10 ; R2  =  10 ; R3  =  100; R4  =  100 

F. Rangkuman 

Rangkaian seri-paralel adalah rangkaian campuran seri dan paralel, tahanan-

tahanan ada tersambung seri dan paralel dalam rangkaian listrik. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul 8 ini, peserta UKG dapat 

mengintegrasikan pengetahuan tentang konsep dasar hukum-hukum kelistrikan 

hubungan seri-paralel resistor pada bidang keilmuan (science), serta penulisan 

laporan dalam eksperimen ilmiah bidang rekayasa seperti yang diperlihatkan 

gambar 8.7. 
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Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul 8 ini, peserta UKG dapat 

menerapkan konsep rekayasa, dan melakukan eksperimen fokus bahasan 

hukum-hukum kelistrikan hubungan seri-paralel resistor pada bidang keilmuan 

(science) dan teknologi seperti yang diperlihatkan Gambar 8.7 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 9 

PENGUKURAN ARUS DAN PERLUASAN BATAS 

UKUR 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 9 diharapkan peserta dapat: 

 Menerapkan proses berfikir secara Konseptual untuk mengintegrasikan 

pengetahuan Faktualpengukuran arus & perluasan batas ukur pada mata 

pelajaran ″Teknik Listrik″ 

 Menguji pengukuran arus & perluasan batas ukur dan ″menghitung″ besarnya 

disipasi daya maksimum rangkaian pembagi arus tegangan resistor. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 9 diharapkan peserta apat: 

 menginterprestasikankarakteristik resistansi internal alat ukur arus dan tegangan 

 membangun rangkaian pengukuran arus dan tegangan 

 Menentukan nilai resistor perluasan batas ukur pengukuran arus dan tegangan 

sesuai kebutuhan. 

 Menguji pengukuran arus-tegangan & perluasan batas ukur. 

 Menganalisis besarnya disipasi daya maksimum rangkaian pembagi arus-

tegangan akibat pemilihan batas ukur. 

 

C. Uraian Materi 

Pengukuran Arus dan Perluasan Batas Ukur 

Pengukur arus harus memiliki tahanan dalam yang kecil, sehingga alat ukur ini 

tidak membuat tegangan jatuh yang besar pada alat ukur ini.  
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Gambar 9.1.Pengukuran Arus 

Pada alat ukur akan terjadi tegangan jatuh sebesar UA, sementara arus 

seharusnya sebesar VS/R. Dalam rangkaian gambar diatas terlihat bahwa: 

S

A

V

R R



I  

I
A

A

V
R   

dimana  R = tahanan bebandan  RA = tahanan dalam amper meter 

Maka untuk memperkecil kesalahan RA harus sekecil mungkin sehingga 

tegangan jatuh di amper meter dapat diabaikan. 

Bila sebuah amper meter berkemampuan mengukur arus 1mA, sementara arus 

yang akan diukur sebesar 1A, maka batus ukur amper meter dapat diperluas 

(dinaikkan).Sisa arus yang tidak mampu dilewatkan oleh amper meter di 

lewatkan ke sebuah tahanan paralel (Rsh). Sehingga pada kasus diatas dapat 

diselesaikan sebagai berikut: 

Ish = I - IA 

Rsh = VA / Ish  

 

Gambar 9.2.Perluasan Batas Ukur Ampermeter 
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Pengukuran Tegangan dan Perluasan Batas Ukur 

Pengukur tegangan harus memiliki tahanan dalam yang besar, sehingga alat 

ukur ini tidak menarik arus yang besar, yang dapat mengakibatkan kesalahan 

pengukuran. 

 

Gambar 9.3.Pengukuran tegangan 

Tegangan pada R seharusnya sama dengan tegangan pada VS, semestinya arus 

I harus sama dengan arus pada tahanan IR. Dengan adanya pemasangan volt 

meter maka ada arus yang harus mengalir ke dalam volt meter, sehingga I  IR . 

Untuk mengatasi kesalahan ini maka tahanan dalam Voltmeter harus dibuat 

setinggi mungkin sehingga arus yang ditarik sekecil mungkin. 

 

Gambar 9.4Perluasan Batas Ukur Voltmeter 

Sebuah Voltmeter mempunyai batas ukur 10V jika diinginkan untuk dapat 

mengukur hingga 100V maka ditambahkan tahanan seri Rs dengan Voltmeter 

tersebut. 

VRs = V - VV 

Rs = VRS / Iv 

dimana V adalah tegangan yang diinginkan untuk dapat diukur. 

  



 

Metode Pengukuran Arus dan Tegangan

Pengukuran tahanan selain dilakukan dengan menggunakan ohm meter, dapat 

juga dilakukan dengan methode Voltmeter Ampermeter ( Metode pengukuran 

arus dan tegangan ). Metode ini cukup populer karena instrumen

tersedia di laboratorium.

Jika tegangan V antara ujung

diukur, tahanan Rx dapat dihitung berdasarkan hukum ohm.

 
I

V
R X   

Dalam persamaan di atas berarti tahanan ampermeter adalah nol dan tahanan 

voltmeter tak terhingga, sehingga rangkaian tidak terganggu.

Pada Gambar 9.5 arus sebenarnya di salurkan ke beban diukur oleh 

ampermeter, tetapi voltmeter lebih tepat mengukur tegangan sumber dari pada 

tegangan beban nyata ( aktual ).

(a) Ampere meter di

(b) Voltmeter dipasang setelah Ampere meter

Gambar 9.5.Efek penempatan voltmeter dan ampermeter dalam pengukuran

Untuk mendapatkan tegangan yang sebenarnya pada beban, penerimaan 

tegangan di dalam ampermeter harus di kurangkan dari penunjukan 

voltmeter.Jika voltmeter dihubungkan langsung di antara ujung

seperti dalam gambar (b), dia mengukur tegangan be

tetapi ampermeter menghasilkan kesalahan ( error ) sebesar arus melalui 

voltmeter. Dalam kedua cara pengukuran 

yang betul untuk menghubungkan voltmeter bergantung pada nilai 

Pengukuran Arus dan Tegangan 

Pengukuran tahanan selain dilakukan dengan menggunakan ohm meter, dapat 

juga dilakukan dengan methode Voltmeter Ampermeter ( Metode pengukuran 

arus dan tegangan ). Metode ini cukup populer karena instrumen

a di laboratorium. 

antara ujung-ujung tahanan dan arus I melalui tahanan tersebut 

dapat dihitung berdasarkan hukum ohm. 

Dalam persamaan di atas berarti tahanan ampermeter adalah nol dan tahanan 

voltmeter tak terhingga, sehingga rangkaian tidak terganggu. 

5 arus sebenarnya di salurkan ke beban diukur oleh 

ampermeter, tetapi voltmeter lebih tepat mengukur tegangan sumber dari pada 

tegangan beban nyata ( aktual ). 

 

(a) Ampere meter dipasang setelah Voltmeter 

 

b) Voltmeter dipasang setelah Ampere meter 

Efek penempatan voltmeter dan ampermeter dalam pengukuran

pengukuran voltmeter-ampermeter 

Untuk mendapatkan tegangan yang sebenarnya pada beban, penerimaan 

tegangan di dalam ampermeter harus di kurangkan dari penunjukan 

voltmeter.Jika voltmeter dihubungkan langsung di antara ujung

seperti dalam gambar (b), dia mengukur tegangan beban yang sebenarnya, 

tetapi ampermeter menghasilkan kesalahan ( error ) sebesar arus melalui 

voltmeter. Dalam kedua cara pengukuran Rx ini kesalahan tetap dihasilkan. Cara 

yang betul untuk menghubungkan voltmeter bergantung pada nilai 
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Pengukuran tahanan selain dilakukan dengan menggunakan ohm meter, dapat 

juga dilakukan dengan methode Voltmeter Ampermeter ( Metode pengukuran 

arus dan tegangan ). Metode ini cukup populer karena instrumen-instrumen ini 

melalui tahanan tersebut 

Dalam persamaan di atas berarti tahanan ampermeter adalah nol dan tahanan 

5 arus sebenarnya di salurkan ke beban diukur oleh 

ampermeter, tetapi voltmeter lebih tepat mengukur tegangan sumber dari pada 

Efek penempatan voltmeter dan ampermeter dalam pengukuran-

Untuk mendapatkan tegangan yang sebenarnya pada beban, penerimaan 

tegangan di dalam ampermeter harus di kurangkan dari penunjukan 

voltmeter.Jika voltmeter dihubungkan langsung di antara ujung-ujung tahanan 

ban yang sebenarnya, 

tetapi ampermeter menghasilkan kesalahan ( error ) sebesar arus melalui 

ini kesalahan tetap dihasilkan. Cara 

yang betul untuk menghubungkan voltmeter bergantung pada nilai Rx beserta 
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tahanan voltmeter dan ampermeter. Umumnya tahanan ampermeter adalah 

redah sedang tahanan voltmeter adalah tinggi. 

 

Dalam gambar 9.5(a) ampermeter membaca arus beban (Ix) yang sebenarnya, 

dan voltmeter mengukur tegangan sumber (Vi). Jika Rx besar dibandingkan 

terhadap tahanan dalam ampermeter, kesalahan yang diakibatkan oleh 

penurunan tegangan di dalam ampermeter dapat diabaikan dan Vi sangat 

mendekati tegangan beban yang sebenarnya (Vx). Dengan demikian rangkaian 

Gambar 9.5(a) adalah yang paling baik untuk pengukuran nilai-nilai tahanan yang 

tinggi (high resistance values). 

 

Dalam gambar 9.5(b) voltmeter membaca tegangan beban yang sebenarnya (Vx) 

dan ampermeter membaca arus sumber (Ii). Jika Rx kecil dibandingkan terhadap 

tahanan dalam voltmeter, arus yang dialirkan ke voltmeter tidak begitu 

mempengaruhi arus sumber dan Ii sangat mendekati arus beban sebenarnya (Ix). 

Berarti rangkaian Gambar 9.5(b) paling baik untuk pengukuran nilai-nilai tahanan 

rendah (low-resistance values). 

Pengukuran Tahanan Rx 

Untuk mengetahui apakah tahanan Rx yang diukur bernilai tinggi atau rendah 

dengan tepat, ikuti cara -cara dibawah ini di tunjukkan Gambar 9.6. 

a) Hubungkan voltmeter terhadap Rx dengan sakelar pada posisi 1 dan amati 

pembacaan ampermeter. 

b) Pindahkan sakelar ke posisi 2. Jika pembacaan ampermeter tidak berubah, 

kembalikan sakelar ke posisi 1. Gejala ini menunjukkan pengukuran tahanan 

rendah. Catat pembacaan arus dan tegangan dan hitung Rx menurut persamaan 

di atas. 

c) Jika pembacaan ampermeter berkurang sewaktu memindahkan sakelar dari 

posisi 1 ke posisi 2, biarkan voltmeter pada posisi 2. Gejala ini menunjukkan 

penngukuran tahanan tinggi. Catat arus dan tegangan dan hitung Rx menurut 

persamaan di atas. 

Pengukuran tegangan didalam rangkaian elektronik umumnya dilakukan dengan 

voltmeter rangkuman ganda atau multimeter, dengan sensitivitas antara 20 K/V 
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sampai 50 K/V. Dalam pengukuran daya dimana arus umumnya besar, 

sensitivitas voltmeter bisa serendah 100 /V. 

 

Gambar 9.6.Efek posisi Voltmeter dalam pengukuran cara arus dan tegangan 

Tahanan ampermeter tergantung pada perencanaan kumparan dan umumnya 

lebih besar bagi arus skala penuh yang rendah. 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Melakukan eksperimenkonsep dasar pengukuran arus listrik & perluasan batas 

ukur beserta penerapannya menggunakan pendekatan tahapan saintifik 5-M; 1. 

Mengamati, 2. Menanya (mengembangkan hipotesis), 3. Mencoba, 4. 

Mengasosiasi, 5, Mengkomunikasikan. 

E. Latihan/Tugas 

1 Sebuah ampermeter dengan Batas Ukur (BU) = 1mA diinginkan dapat mengukur 

arus 1A, berapa besar Rsh jika tegangan jatuh pada ampermeter 0,1V. 

2 Sebuah voltmeter berkemampuan mengukur 10V diinginkan untuk dapat 

mengukur 100V, berapa besar Rs jika arus voltmeternya 0,1mA? 

F. Rangkuman 

Pengukuran arus: 
 Alat ukur dihubungkan secara seri dengan beban 

 Agar tidak terjadi pergeseran pemabacaan yang disebabkan oleh alat ukur 

ampmeter, untuk itu alat ukur ampmeter harus memiliki resistansi internal sekecil 

mungkin 

Pengukuran Tegangan: 

 Alat ukur dihubungkan secara paralel dengan beban. 



110 
 

 Agar tidak terjadi pergeseran pemabacaan yang disebabkan oleh alat ukur 

voltmeter, untuk itu alat ukur voltmeter harus memiliki resistansi internal sebesar 

mungkin. 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan 

pembelajaran modul 9 ini, peserta dapat 

mengintegrasikan pengetahuan tentang 

konsep dasar pengukuran arus listrik & 

perluasan batas ukurpada bidang keilmuan 

(science), serta penulisan laporan 

dalameksperimen ilmiah bidang rekayasa 

seperti yang diperlihatkan gambar 9.7. 

Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan 

pembelajaran modul 9 ini, peserta dapat 

menerapkan konsep rekayasa, dan melakukan eksperimen fokus pengukuran 

arus listrik & perluasan batas ukur pada bidang keilmuan (science) dan teknologi 

seperti yang diperlihatkan Gambar 9.7 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 10 

KOMPONEN PASIF RLC 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 10, diharapkan peserta dapat: 

 Menerapkan proses berfikir secara Konseptual untuk mengintegrasikan 

pengetahuan Faktual tentang komponen pasif RLC pada mata pelajaran ″Teknik 

Listrik″ 

 Menguji kurva arus-tegangan tentang komponen pasif RLC dan ″menghitung″ 

besarnya arus-tegangan, dan disipasi daya pada rangkaian RLC. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 10, diharapkan peserta dapat: 

 Menjelaskan sifat beban Resistor pada rangkaian arus bolak balik, dan 

hubungannya dengan arus tegangan dan dayanya. 

 Menjelaskan sifat beban Kapasitor pada rangkaian arus bolak balik, dan 

hubungannya dengan arus tegangan dan dayanya. 

 Menjelaskan sifat beban Induktor pada rangkaian arus bolak balik, dan 

hubungannya dengan arus tegangan dan dayanya. 

 Menjelaskan sifat beban hubungan seri Resistor dengan Kapasitor pada 

rangkaian arus bolak balik,dan hubungannya dengan arus tegangan dan 

dayanya. 

 Menjelaskan sifat beban hubungan seri Resistor dengan Induktor pada rangkaian 

arus bolak balik, dan hubungannya dengan arus tegangan dan dayanya. 

 Menjelaskan sifat beban hubungan seri Resistor , kapasitor dan Induktor pada 

rangkaian arus bolak balik, dan hubungannya dengan arus tegangan dan 

dayanya. 

 Menjelaskan sifat beban hubungan Paralel Resistor dengan Kapasitor pada 

rangkaian arus bolak balik, dan hubungannya dengan arus tegangan dan 

dayanya. 
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 Menjelaskan sifat beban hubungan Paralel Resistor dengan Induktor pada 

rangkaian arus bolak balik, dan hubungannya dengan arus tegangan dan 

dayanya. 

 Menjelaskan sifat beban hubungan Paralel antara Resistor, kapasitor  dengan 

Induktor pada rangkaian arus bolak balik, dan hubungannya dengan arus 

tegangan dan dayanya. 

 Menghitung tegangan, arus , daya dan faktor daya pada rangkaian listrik arus 

bolak-balik.  

 Menganalisis rangkaian seri arus bolak-balik.  

 Mampu menghitung impedansi, faktor daya, serta frekuensi resonansi pada 

rangkaian seri arus bolak-balik.  

 Menggambar diagram phasor impedansi, arus dan tegangan saat resonansi. 

 Menghitung impedansi, arus, daya, faktor daya, serta frekuensi resonansi pada 

rangkaian paralel arus bolak-balik. 

C. Uraian Materi 

KOMPONEN LISTRIK PASIF 

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa contoh penerapan komponen elektronik 

pada rangkaian aplikasi; seperti misalnya rangkaian R, L dan C pada jaringan 

arus bolak-balik, transformator, karakteristik semikonduktor, rangkaian penguat, 

operasional amplifier, dan lain-lain. Catu daya linier akan dijelaskan secara 

analisis dan praktis, disertai beberapa contoh perencanaan. 

Resistansi Semu Rangkaian Bolak-Balik 

Yang dimaksud dengan rangkaian arus bolak-balik adalah hubungan listrik dari 

sumber energi listrik arus bolak-balik dengan satu atau lebih alat pemakai listrik. 

Energi ini dapat berupa generator arus bolak-balik, transformator atau jaringan 

arus bolak-balik. 

Suatu peralatan listrik secara ekivalen dapat terdiri sebuah resistor (R), reaktansi 

induktif (XL), atau reaktansi kapasitif (XC). Dalam pemakaian energi listrik 

seringkali dalam suatu rangkaian arus bolak-balik kita banyak mejumpai resistor-

resistor tersebut dihubungkan secara paralel, seri atau hubungan campuran 

(seri-paralel).Alat pemakai listrik itu dapat pula merupakan pesawat listrik, seperti 
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motor-motor listrik. Motor listrik secara kelistrikan dapat digantikan atau 

dianalogikan sebagai rangkaian dari kombinasi sejumlah resistor dan reaktansi. 

 

Suatu permasalahan rangkaian arus bolak-balik adalah bagaimana menetapkan 

arus, tegangan dan perbedaan sudut fasa sebagai dasar untuk mengukur 

sumber dan alat pemakai energi listrik. 

Karena setiap alat energi listrik yang menggunakan arus bolak-balik pada 

dasarnya dapat diekivalenkan menjadi tiga buah resistor efektif/murni (R), 

reaktansi induktif (XL) dan reaktansi kapasitif (XC). 

 

Resistor efektif (resistor Ohm) R; memiliki arah yang sama (sudut beda fasa  = 

0). Nilai sesaat dari tegangan (v) dan arus (iR) mencapai lintasan nol positif 

(lintasan nol naik ke arah positif) dimulai secara bersamaan. 

Reaktansi induktif (XL); arus dan tegangan bergeser sejauh 900. Vektor arus (iL) 

berada (/2) di belakang vektor tegangan (v). Didalam diagram bentuk 

gelombang, arus (iL) mencapai nol positif (/2) sesudah lintasan nol positif 

tegangan (v).Reaktansi kapasitif (XC); arus dan tegangan bergeser sejauh 900. 

Vektor arus (iC) berada (/2) di depan vektor tegangan (v). Didalam diagram 

bentuk gelombang, arus (iC) mencapai nol positif (/2) sebelum lintasan nol 

positif tegangan (v). 

Arus Bolak-Balik pada Kapasitor 

Bilamana sebuah kapasitor dialiri arus bolak-balik, maka pada kapasitor tersebut 

akan timbul resistansi semu atau disebut juga dengan istilah reaktansi kapasitif 

dengan notasi (Xc). Besarnya nilai reaktansi kapasitif tersebut tergantung dari 

besarnya nilai kapasitansi suatu kapasitor (F) dan frekuensi (Hz) arus bolak-balik. 

gambar 10.1 memperlihatkan hubungan antara resistansi semu (reaktansi 

kapasitif) terhadap frekuensi arus bolak-balik. 
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Gambar 10.1.Hubungan reaktansi kapasitif terhadap frekuensi 

Besarnya reaktansi kapasitif berbanding terbalik dengan perubahan frekuensi 

dan kapasitansi suatu kapasitor, semakin kecil frekuensi arus bolak-balik dan 

semakin kecil nilai kapasitansi suatu kapasitor, maka semakin besar nilai 

reaktansi kapasitif (Xc) pada kapasitor, sebaliknya semakin besar frekuensi arus 

bolak-balik dan semakin besar nilai kapasitansi, maka semakin kecil nilai 

reaktansi kapasitif (Xc) pada kapasitor tersebut Hubungan ini dapat ditulis seperti 

persamaan 2.1 berikut, 

 Ω
C f π2 

1
  

C ω

1
  Xc   (10.1) 

dimana: 

Xc = reaktansi kapasitif (resistansi semu) kapasitor dalam () 

f = frekuensi arus bolak-balik dalam (Hz) 

C = nilai kapasitansi kapasitor (Farad) 

Contoh: 

Pada rangkaian arus bolak-balik mempunyai reaktansi kapasitif (resistansi semu) 

sebesar 1591,5 pada frekuensi 1000Hz. Tentukan besarnya kapasitansi 

kapasitor tersebut. 

Penyelesaian: 

F0,1  
.1591,5 .10002.

1
  

Xc f  2

1
   C 


  

Perbedaan sudut fasa antara arus (i) dan tegangan (v) pada kapasitor sebesar -

900 berada pada kuadran 4 (tegangan tertinggal 900 terhadap arus). Gambar 

10.2 memperlihatkan hubungan arus-tegangan bolak-balik pada kapasitor, 

dimana arus pada saat t0 mendahului 90 derajad terhadap tegangan. 
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Gambar 10.2.Hubungan arus-tegangan pada kapasitor 

Interval ke 1,3 dan 5 adalah pada saat kondisi proses untuk interval waktu 

pengisian pada kapasitor, sedangkan interval ke 2 dan 4 adalah pada saat 

kondisi proses interval waktu pengosongan. 

Arus Bolak-Balik pada Induktor 

Bilamana sebuah induktor dialiri arus bolak-balik, maka pada induktor tersebut 

akan timbul reaktansi induktif resistansi semu atau disebut juga dengan istilah 

reaktansi induktansi dengan notasi XL. Besarnya nilai reaktansi induktif 

tergantung dari besarnya nilai induktansi induktor L (Henry) dan frekuensi (Hz) 

arus bolak-balik. Gambar 10.3 memperlihatkan hubungan antara reaktansi 

induktif terhadap frekuensi arus bolak-balik. 

 

Gambar 10.3.Hubungan reaktansi induktif terhadap frekuensi 

Besarnya reaktansi induktif berbanding langsung dengan perubahan frekuensi 

dan nilai induktansi induktor, semakin besar frekuensi arus bolak-balik dan 

semakin besar nilai induktor, maka semakin besar nilai reaktansi induktif XL pada 

induktor sebaliknya semakin kecil frekuensi arus bolak-balik dan semakin kecil 
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nilai dari induktansinya, maka semakin kecil nilai reaktansi induktif XL pada 

induktor tersebut.Hubungan ini dapat ditulis seperti persamaan 10.2 berikut, 

  L f  2  L   XL        (10.2) 

dimana: 

XL = reaktansi induktif (resistansi semu) induktor dalam () 

f = frekuensi arus bolak-balik dalam (Hz) 

L = nilai induktansi induktor (Farad) 

Contoh: 

Pada rangkaian arus bolak-balik mempunyai reaktansi induktif (resistansi semu) 

sebesar 2,5k pada frekuensi 1000Hz. Tentukan besarnya induktansi dari 

induktor tersebut. 

Penyelesaian: 

400mH 0,4  
.10002.

2500
  

f 2 

X
   L L 





  H  

Perbedaan sudut fasa antara arus (i) dan tegangan (v) pada induktor sebesar 900 

berada pada kuadran 1 (tegangan mendahului 900 terhadap arus). Gambar 10.4 

memperlihatkan hubungan arus-tegangan bolak-balik pada induktor, dimana arus 

pada saat t0 tertinggal 900 terhadap tegangan. 

 

Gambar 10.4.Hubungan arus-tegangan pada induktor 

Rangkaian Induktor Tanpa Kopling 

Yang dimaksud rangkaian induktor tanpa kopling adalah rangkaian dua induktor 

atau lebih yang dihubungkan paralel atau seri secara langsung tanpa kopling 

induktif. Tujuannya adalah untuk memperkecil dan memperbesar nilai reaktansi 

induktif dan induktansi suatu induktor. Gambar 10.5 memperlihatkan rangkaian 

induktor tanpa kopling induktif yang terhubung secara paralel. 
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Gambar 10.5.Rangkaian induktor (a) Seri dan (b) paralel tanpa kopling 

Sifat hubungan seri arus yang mengalir melalui induktor L1 dan L2 sama, 

sedangkan tegangan terbagi sebesar v1 dan v2. Sebaliknya untuk hubungan 

paralel arus terjadi pencabangan i1 dan i2. Hubungan seri dua induktor ke-n 

berlaku persamaan seperti berikut 

n21 ....L..........  L  L Ls       (10.3) 

Sedangkan untuk hubungan paralel induktor ke-n adalah 

nL

1
......  

L

1
  

L

1
  

L

1


21

     (10.4) 

bila dua induktor terhubung paralel, maka dapat ditulis seperti berikut 

 
L  L

 L . L
  L

21

21


        (10.5) 

Rangkaian R-C dan R-L 

Ada dua rangkaian yang dapat dihubungkan antara R-C dan R-L, yaitu; R-C, R-L 

yang dihubungkan secara seri dan R-C, R-L yang dihubungkan secara paralel. 

Rangkaian R-C dan R-L Seri 

Rangkaian R-C seri, sifat rangkaian seri dari sebuah resistor dan sebuah 

kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik sinusioda 

adalah terjadinya pembagian tegangan secara vektoris. Arus (i) yang mengalir 

pada hubungan seri adalah sama besar. Arus (i) mendahului 900 terhadap 

tegangan pada kapasitor (vC). Tidak terjadi perbedaan fasa antara tegangan 

jatuh pada resistor (vR) dan arus (i). Gambar 10.6 memperlihatkan rangkaian seri 

R-C dan hubungan arus (i),tegangan resistor (vR)dan tegangan kapasitor (vC) 

secara vektoris. 
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Melalui reaktansi kapasitif (XC) dan resistansi (R) arus yang sama i = im.sin  t. 

Tegangan efektif (v) = i.R berada sefasa dengan arus. Tegangan reaktansi 

kapasitif (vC) = i.XC tertinggal 900 terhadap arus. Tegangan gabungan vektor (v) 

adalah jumlah nilai sesaat dari (vR) dan (vC), dimana tegangan ini juga tertinggal 

sebesar  terhadap arus (i). 

 

Gambar 10.6.Rangkaian R-C Seri 

Dalam diagram fasor (gambar 10.6), yaitu arus bersama untuk resistor (R) dan 

reaktansi kapasitif (XC) diletakkan pada garis t = 0. Fasor tegangan resistor (vR) 

berada sefasa dengan arus (i), fasor tegangan kapasitor (vC) teringgal 900 

terhadap arus (i). Tegangan gabungan vektor (v) adalah diagonal persegi 

panjang antara tegangan kapasitor (vC) dan tegangan resistor (vR). Perbedaan 

sudut antara tegangan (v) dan arus (i) merupakan sudut beda fasa ().Karena 

tegangan jatuh pada resistor dan kapasitor terjadi perbedaan fasa, untuk itu 

hubungan tegangan (v) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 

berikut; 

   
22

CR vv  v        (10.6) 

Hubungan tegangan sumber bolak-balik dan arus yang mengalir pada rangkaian 

menentukan besarnya impedansi (Z) secara keseluruhan dari rangkaian 

i

v
  Z          (10.7) 

Besarnya perbedaan sudut () antara resistor (R) terhadap impedansi (Z) adalah 

 cos   R Z        (10.8) 

Besarnya sudut  antara kapasitansi (Xc) terhadap impedansi (Z) adalah 

 sin  Xc Z        (10.9) 
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Besarnya sudut  antara tegangan (vC) terhadap tegangan (vR) adalah 

R

C

v

v
   tan         (10.10) 

Besarnya sudut () antara reaktansi kapasitif (Xc) terhadap resistori (R) adalah 

R

XC   tan         (10.11) 

Bila nilai reaktansi kapasitif (Xc) dan Resistansi (R) diketahui, maka besarnya 

resistansi gabungan (impedansi) dapat dijumlahkan secara vektor dapat dicari 

dengan menggunakan persamaan berikut: 

 X  RZ
22

C         (10.12) 

dimana 

Z = impedansi dalam () 

Xc = reaktansi kapasitif () 

Contoh: 

Sebuah resistor sebesar 5,6k dan kapasitor 4,7nF dihubungkan secara seri 

seperti gambar 10.6. Dihubungan diantara dua terminal dengan tegangan 

berbentuk sinusioda 10V dengan frekuensi 10kHz. Tentukan nilai-nilai dari 

impedansi (Z), arus (i), tegangan pada resistor (vR), tegangan pada kapasitor (vC) 

dan beda fasa () 

Penyelesaian: 

Menentukan nilai reaktansi kapasitif (Xc) kapasitor 

 











3,39k      

 
4,7nF 10kHz 2 

1
      

C f 2 

1
  

C ω

1
  Xc

 

Menentukan impedansi (Z) rangkaian 

     2
C

2 XRZ   

 ,393  6,5Z 22    

 6,55k Z    

Menentukan arus (i) yang mengalir pada rangkaian 

 
6,55k

10V
    




Z

v
i  
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1,53mA   i  

Menentukan besarnya tegangan pada resistor (R) 

R . iv   R   

 5,6k .,53mA 1       

 Volt,578        

Menentukan besarnya tegangan pada kapasitor (C) 

CX . iv   C   

 3,39k .,53mA 1       

 Volt,195        

Menentukan beda fasa () 

R

XC   tan   

0,605     tan 





5,6k

3,39k
  

01,23          

Rangkaian R-L seri, sifat rangkaian seri dari sebuah resistor dan sebuah induktor 

yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik sinusioda adalah 

terjadinya pembagian tegangan secara vektoris. Arus (i) yang mengalir pada 

hubungan seri adalah sama besar. Arus (i) tertinggal 90 derajad terhadap 

tegangan induktor (vL). Tidak terjadi perbedaan fasa antara tegangan jatuh pada 

resistor (vR) dan arus (i). Gambar 10.7 memperlihatkan rangkaian seri R-L dan 

hubungan arus (i), tegangan resistor (vR)dan tegangan induktor (vL) secara 

vektoris. 

 

Gambar 10.7.Rangkaian R-L Seri 

Melalui reaktansi induktif (XL) dan resistansi (R) arus yang sama i = im.sin  t. 

Tegangan efektif (v) = i.R berada sefasa dengan arus (i). Tegangan reaktansi 
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induktif (vL) = i.XL mendahului 900 terhadap arus (i). Tegangan gabungan vektor 

(v) adalah jumlah nilai sesaat dari tegangan resistor (vR) dan tegangan induktif 

(vL), dimana tegangan ini juga mendahului sebesar  terhadap arus (i). 

 

Dalam diagram fasor (gambar 10.7) aliran arus (i), yaitu arus yang mengalir 

melalui resistor (R) dan reaktansi induktif (XL) diletakan pada garis t = 0. Fasor 

(vektor fasa) tegangan jatuh pada resistor (vR) berada sefasa dengan arus (i), 

fasor tegangan jatuh pada induktor (vL) mendahului sejauh 900. Tegangan 

gabungan (v) adalah diagonal dalam persegi panjang dari tegangan jatuh pada 

reaktansi induktif (vL) dan tegangan jatuh pada resistif (vR). Sudut antara 

tegangan vektor (v) dan arus (i) merupakan sudut fasa (). Karena tegangan 

jatuh pada resistor dan induktor terjadi perbedaan fasa, untuk itu hubungan 

tegangan (v) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut; 

   
22

LR vv  v        (10.13) 

Hubungan tegangan sumber bolak-balik dan arus yang mengalir pada rangkaian 

menentukan besarnya impedansi secara keseluruhan dari rangkaian 

i

v
  Z          (10.14) 

Besarnya sudut () antara resistor (R) terhadap impedansi (Z) adalah 

 cos   R Z        (10.15) 

Besarnya sudut () antara reaktansi induktif (XL) terhadap impedansi (Z) adalah 

 sin   XL Z        (10.16) 

Besarnya sudut () antara reaktansi induktif (XL) terhadap resistansi (R) 

R

XL   tan         (10.17 

atau 

R

L

v

v
   tan         (10.18) 

Bila nilai (XL) dan Resistansi (R) diketahui, maka besarnya impedansi dapat 

ditentukan 

 X  RZ
22

L    (2.19) 

Contoh 1: 
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Sebuah rangkaian R-L terhubung seri dengan XL = 6,24k. Beda fasa antara 

arus dan tegangan sumber adalah sebesar 82 derajad. Tentukan besarnya 

resistor R. 

Penyelesaian: 

R

XL   tan    


 877  
82 tan

6,24k
  

 tan
  

0
LX

R  

Contoh 2: 

Sebuah lampu 110V/60W terhubung seri dengan induktor L bekerja pada 

tegangan jala-jala 220V/50Hz. Tentukan besarnya induktor L. 

Penyelesaian: 

Menentukan tegangan pada induktor vL (Volt) 

   
22

LR vv  v   

190V    20 22  1102  vR  

Menentukan besarnya arus (i) rangkaian 

 A10 
1,1

6
  

 Volt10 . 1,1

 W10 . 6
  1-

2

1


v

P
  i  

 A0,545  i   

Menentukan besarnya induktansi XL induktor 

 3

1-

2

L 10 
5,45

1,9
  

 A10 . 5,45

 Volt10 . 1,9
    X

i

vL  

 483  XL  

Menentukan besarnya induktor L 

,11H1  
Hz 50 .  2.

  348
  

 
  L 




 f .2.

XL  

Contoh 3: 

Sebuah motor arus bolak-balik mengambil dari sumber tegangan v = 220V, 

frekuensi f = 50Hz, arus i = 0,8A pada cos  = 0,8. 

Tentukan besarnya resistor murni R dan reaktansi induktif XL. 

Penyelesaian: 

Menentukan besarnya impedansi (Z) rangkaian seri 
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 7,52  
8

220
    Z

A

V

i

v
 

Menentukan nilai resistansi (R) 

cos  Z  R   

 22  0,8  . 27,5  R  

Menentukan nilai reaktansi induktif (XL) 

0,8  cos  

0,6   sin  

037    

 16,5  0,6 . 27,7   Z  sin XL  

Motor induksi bekerja dan mengambil arus sebesar 0,8A sama seperti pada 

suatu hubungan seri antara resistor murni R = 22 dan reaktansi induktif XL = 

16,5 

Rangkaian R-C dan R-L Paralel 

Rangkaian R-C paralel, sifat dari rangkaian paralel adalah terjadi percabangan 

arus dari sumber (i) menjadi dua, yaitu arus yang menuju kapasitor (iC) dan arus 

yang menuju resistor (iR). Sedangkan tegangan jatuh pada kapasitor (vC) dan 

resistor (vR) sama besar dengan sumber tegangan (v). Gambar 10.8 

memperlihatkan hubungan arus secara vektoris pada rangkaian R-C paralel. 

 

Gambar 10.8.Rangkaian R-C Paralel 

Hubungan paralel dua resistor yang terdiri dari resistor murni (R) dan reaktansi 

kapasitif (XC), dimana pada kedua ujung resistor terdapat tegangan yang sama 

besar, yaitu v = vm sin t. Arus efektif yang melalui resistor (R) adalah (i.R) = v/R 

berada sefasa dengan tegangan (v). Arus yang mengalir pada reaktansi kapasitif 

(iC) = v/XC mendahului tegangan sejauh 900. Sedangkan arus gabungan (i) 
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diperoleh dari jumlah nilai sesaat arus (iR) dan (IC). Arus tersebut mendahului 

tegangan (v) sebesar sudut () 

Dalam diagram fasor, tegangan (v) sebagai besaran bersama untuk kedua 

resistansi diletakkan pada garis t = 0. Fasor arus efektif (iR) berada sefasa 

dengan tegangan (v), sedangkan fasor dari arus reaktansi kapasitif (iC) 

mendahului sejauh 900. Arus gabungan (i) merupakan jumlah geometris dari arus 

efektif (iR) dan arus reaktansi kapasitif (iC), atau diagonal dalam persegi panjang 

(iR) dan (iC). Sudut antara tegangan (v) dan arus (i) adalah sudut beda fasa . 

 

Berbeda dengan rangkaian seri, oleh karena arus yang mengalir melalui resistor 

dan kapasitor terjadi perbedaan fasa, untuk itu hubungan arus (i) dapat 

ditentukan dengan menggunakan persamaan kuadrat berikut; 

22
  CR

2 ii  i         (10.20) 

sehingga 

   
22

CR ii  i   (10.21) 

Oleh karena itu, besarnya arus percabangan yang mengalir menuju resistor dan 

kapasitor menentukan besarnya impedansi (Z) secara keseluruhan dari 

rangkaian 

   
22

CBG  Y        (10.22) 

   

22




















CX

1

R

1
  

Z

1
      (10.23) 

atau 

 
  

X . 
2

C
2

C

XR

R
  Z


       (10.24) 

dimana 

C
C

X

1
  B  dan           ;

R

1
 G          Y  ; 

Z

1
 

Bila pada hubungan paralel antara nilai resistansi resistor (R) dan kapasitansi 

dari kapasitor (C) diketahui, maka arus (i), tegangan (v), sudut fasa () dan 

reaktansi kapasitif (XC). Langkah pertama dengan menetapkan daya hantar 

semu (Y) dari rangkaian paralel. 
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Y

1
  

i

v
  Z         (10.25) 

Selanjutnya dari persamaan (2.25) diperoleh daya hantar tunggal efektif (G) dari 

resistor (R) dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut: 




cos  Y

1
  R        (10.26) 

Oleh karena resistansi efektif (R) dinyatakan seperti persamaan (10.26), maka 

daya hantar (G) dapat dituliskan kedalam persamaan berikut: 

cos   G Y        (2.27) 

Daya hantar dari reaktansi kapasitif (BC) dapat ditentukan dengan menggunakan 

persamaan berikut: 




 sin Y

1
  XC        (2.28) 

sehingga daya hantar dari reaktansi kapasitif (BC) adalah 

 sin Y  BC        (2.29) 

Besarnya perbedaan sudut () antara reaktansi kapasitif (XC) terhadap resistansi 

(R) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan, 

CX

R
   tan         (2.30) 

atau 

R

C

i

i
   tan         (10.31) 

Contoh 1: 

Sebuah rangkaian paralel terdiri dari resistor 500 dan kapasitor 5F. 

Dihubungkan dengan sumber tegangan berbentuk sinusioda 110V/50Hz. 

Tentukan besarnya impedansi total Z dan arus total yang mengalir pada 

rangkaian tersebut. 

Penyelesaian: 

Menentukan reaktansi kapasitif (Xc) kapasitor 

F 10 . 5 . 0Hz5 . 2

1
  

C . f . 2

1
  X

6-C
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7,15

10
  

10 . 10 . 5 . 

 1
  X

4

6-2C  

  356  XC   

Menentukan impedansi total rangkaian 

 
 

  
 

22
























22 10 . 6,35

1

10 . 5

1
  

Z

1
 

   



1

 10 . 1,57  10 . 4
23-23-  

Z

1
 


  1

 10 2,46  10 . 4 66-  
Z

1
 




  
2,54

10
  

10 .54,2

 1
 

3

3-
  Z  

sehingga nilai impedansi rangkaian adalah 

  933   Z  

Menentukan besarnya arus rangkaian 

mA 280  
 3,93

 Volt.10 1,1
   

2





Z

v
  i  
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Contoh 2: 

Sebuah rangkaian R-C paralel arus yang mengalir melalui kapasitor 2,5mA dan 

arus yang mengalir melalui resistor 1,5mA. Tentukan besarnya sudut fasa  

antara arus total dan tegangan. 

Penyelesaian: 

Besarnya sudut fasa antara arus total dan tegangan 

 
1,5mA

2,5mA
     tan 

R

C

i

i
  

1,667    tan   

095     

Contoh 3: 

Sebuah resistor 5,6k terhubung secara paralel dengan kapasitor 4,7nF. 

Dihubungkan ke sumber tegangan sebesar 10V dengan frekuensi 10kHz. 

Tentukan nilai-nilai dari (i), (iR) dan (iC). 

Penyelesaian: 

Menentukan besarnya kapasitansi Xc 

F 10 . 4,7 . 0kHz1 . 

1
  

C .  . 

1
  X

9-C
 2f2

  

 ,39k3  XC  

Menentukan arus kapasitor (iC) 




kXc

v
i

39,3

 Volt10
    C   ,95mA2  C i  

Menentukan arus resistor (iR) 




kR

v
i

6,5

 Volt10
    R   ,79mA1  R i  

Menentukan arus total (i) 

   
22

CR ii  i   

 2,95  1,79 22   i  

3,45mA   i   

Contoh 4: 
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Berapa besarnya daya hantar semu hubungan paralel antara resistor efektif (R) = 

2 dan kapasitor (C) = 10F pada frekuensi (f) = 10kHz. Dan berapa resistansi 

semu (impedansi Z) rangkaian paralel. 

Penyelesaian: 

Menentukan daya hantar semu efektif (G) 

s 0,5  
2

1
    

 







R

1
  G

 

Menentukan daya hantar semu (Y) 

F Hz 10 . 0 

1
      

 
 

1
  

3 6-

C

10 .10  12

C f2C 

1
  B









 

s,628   BC 0  

 

Menentukan daya hantar dari reaktif kapasitif (BC) 

22  Y  G  Y  

   22
s 0,628  s 5,0   Y  

s ,835  Y 0  

Menentukan resistansi semu-impedansi (Z) 

 
 835,0

1
    

 

s

Y

1
  Z





 

1,2   Z  

Contoh 5: 

Hubungan paralel antara resistor (R) dan reaktansi kapasitif (XC) mengambil arus 

(i) = 3A mendahului tegangan tegangan (v) sebesar () = 450. Uraikanlah secara 

grafis dalam diagram fasor menjadi arus efektif (iR) dan arus kapsitif (iC). 

Spesifikasi skala adalah 1cm 1Ampere  . 

Penyelesaian: 



130 
 

Tegangan (v) terletak pada t = 0. Fasor arus (i) mendahului sebesar () = 450, 

dimana panjangnya sama dengan 3cm. Proyeksi fasor arus pada garis () = 900 

menghasilkan fasor arus reaktif (iC), dimana kedua fasor sama panjang, yaitu 

2,1cm sebanding dengan 2,1A. 

efektif (iR). 

ketentuan skala: 2,1A  
cm

1A
 2,1cm  i  i CR  

Gambar 2.9 skala diagram fasor antara arus reaktif (iC) terhadap arus efektif (iR) 

dengan sudut perbedaan fasa (). 

 

Gambar 10.9.Diagram fasor arus tegangan 

Rangkaian R-L paralel, sifat dari rangkaian paralel adalah terjadi percabangan 

arus dari sumber (i) menjadi dua, yaitu arus yang menuju induktor (iL) dan arus 

yang menuju resistor (iR). Sedangkan tegangan jatuh pada induktor (vL) dan 

resistor (vR) sama besar dengan sumber tegangan (v). Gambar 10.10 

memperlihatkan hubungan arus secara vektoris pada rangkaian R-L paralel. 

 

Gambar 10.10.Rangkaian R-L Paralel 

Hubungan paralel (sejajar) antara resistor (R) dan induktor (L) dalam rangkaian 

arus bolak-balik. Pada kenyataannya hubungan demikian dapat pula merupakan 

hubungan yang mewakili suatu peralatan elektronik, misalnya sebuah oven 

dengan tusuk daging yang berputar (motor dengan resistor pemanas yang 

dihubungkan paralel). 
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Diagram bentuk gelombang gambar 10.10 memperlihatkan aliran arus dan 

tegangan. Kedua ujung terminal dari resistor (R) dan induktor (L) terdapat 

tegangan (v) = vm sin t. Berbeda dengan rangkaian seri, oleh karena arus yang 

mengalir melalui resistor dan induktor terjadi perbedaan fasa, untuk itu hubungan 

arus (i) dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan kuadrat berikut; 

22
  LR

2 ii  i         (10.32) 

sehingga 

   
22

LR ii  i         (10.33) 

Untuk membuat perhitungan secara efisien mengenai hubungan paralel antara 

resistor (R) dan induktor (L), dapat digunakan daya hantar semu (Y) seperti 

persamaan berikut: 

   
22

LBG  Y        (10.34) 

   

22




















LX

1

R

1
  

Z

1
      (10.35) 

 

dengan demikian impedansi (Z) hubungan paralel adalah 

 
  

X . 
2

L
2

L

XR

R
  Z


       (10.36) 

dimana 

L
L

X

1
  B  dan           ;

R

1
 G          Y  ; 

Z

1
 

Sehinggga besarnya perbedaan sudut fasa () antara resistor (R) terhadap 

impedansi (Z) adalah 

Y

1
    

i

v
Z        (10.37) 

 cos 

1
  R
Y

        (10.38) 

Dengan menggunakan segitiga pythagoras, maka besarnya daya hantar efektif 

(G) dapat dihitung seperti berikut: 

cos   G Y        (10.39) 
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atau reaktansi induktif (XL) terhadap sudut fasa () dapat ditentukan dengan 

persamaan berikut ini, 

 sin 

1
  XL
Y

        (10.40) 

atau daya hantar reaktif dari induktor (L) 

sin   BL Y  (10.41) 

Besarnya sudut fasa () dapat dihitung dengan segitiga tangensial 

LX

R
   tan         (10.42) 

atau 

R

L

i

i
   tan         (10.43) 

Contoh 1: 

Sebuah pesawat listrik mempunyai tegangan (v) sebesar 380V mengambil arus 

(i) = 7,6A tertinggal terhadap tegangan sejauh () = 300. Hitunglah daya hantar 

semu (Y), daya hantar efektif (G) dan daya hantar reaktif (BL). 

 

Penyelesaian: 

Menentukan daya hantar semu (Y) 

s 0,02  
380V

7,6A
    

v

i
Y  

Menentukan daya hantar efektif (G) 

030 cos s 0,02  cos    YG  

.0,866 s 0,02  G  

s 0,01732  G  

sehingga didapatkan nilai resistor (R) 

  57,7  
s 0,01732

1
  

1
  
G

R  

Menentukan daya hantar reaktif (BL) 

0
L 30 sin s 0,02  sin    YB  

0,5 . s 0,02   L B  

 s 0,01   L B  
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sehingga didapatkan nilai reaktansi induktif (XL) 

  100  
s 0,01

1
  

1
  L

LB
X  

Secara kelistrikan pesawat listrik ini berfungsi seperti hubungan paralel suatu 

resistor murni (R) = 57,7 dengan sebuah kumparan dengan reaktansi induktif 

(XL) sebesar 100. 

Contoh 2: 

Hubungan paralel antara resistor (R) dan reaktansi induktif (XL), arus efektif yang 

mengalir pada resistor (iR) sebesar 4A dan arus reaktif yang menuju induktor (iL) 

sebesar 3A. Gambarkan diagram fasor dengan skala 1cm  1A. Hitunglah arus 

diagonal (i) dan perbedaan sudut fasa (). 

Penyelesaian: 

Pada skala 1cm sebanding dengan 1A sesuai dengan ketentuan spesifikasi fasor 

seperti berikut: 

Untuk arus efektif (iR) = 4A sebanding dengan skala panjang 4cm 

Untuk reaktif (iL) = 3A sebanding dengan skala panjang 3cm 

Arus efektif (iR) terletak pada t = 0, dengan arus reaktif (iL) tertinggal sejauh 900. 

terhadap tegangan (v). Arus gabungan (i) adalah diagonal dari persegi panjang 

antara arus efektif (iR) dan arus reaktif (iL), diukur panjangnya adalah 5cm, 

sehingga: 

5A  
cm

A
1 5cm  i  

Sudut antara tegangan (v) dan arus diagonal (i) ketika diukur dengan pengukur 

sudut (busur derajad) adalah () = 370 (Gambar 10.11). 

 

Gambar 10.11.Arus efektif (iR) terhadap arus reaktif (iL) 

Rangkaian R-L-C seri, sifat rangkaian seri dari sebuah resistor dan sebuah 

induktor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik sinusioda 
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adalah terjadinya pembagian tegangan di (vR), (vL) dan (vC) secara vektoris. Arus 

(i) yang mengalir pada hubungan seri adalah sama besar. Arus (i) tertinggal 90 

derajad terhadap tegangan induktor (vL). Tidak terjadi perbedaan fasa antara 

tegangan jatuh pada resistor (vR) dan arus (i). Gambar 2.12 memperlihatkan 

rangkaian seri R-L-C dan hubungan arus (i), tegangan resistor (vR), tegangan 

kapasitor (vC) dan tegangan induktor (vL) secara vektoris. 

 

Suatu alat listrik arus bolak-balik dapat juga memiliki berbagai macam reaktansi, 

seperti misalnya hubungan seri yang terdiri dari resistor (R), reaktansi induktif 

(XL) dan raktansi kapasitif (XC). Dengan demikian besarnya tegangan total (v) 

sama dengan jumlah dari tegangan pada resistor (vR), kapasitor (vC) dan 

tegangan pada induktor (vL). Dengan banyaknya tegangan dengan bentuk 

gelombang yang serupa, sehingga terjadi hubungan yang tidak jelas. Oleh 

karena itu hubungan tegangan lebih baik dijelaskan dengan menggunakan 

diagram fasor. 

 

Melalui ketiga resistansi (R), (XL) dan (XC) mengalir arus (i) yang sama. Oleh 

sebab itu fasor arus diletakkan pada t = 0. Tegangan (v) pada resistor (R) 

berada satu fasa dengan arus (i). Tegangan (vL) pada reaktansi induktif (XL) 

mendahului sejauh 900 terhadap arus (i), sedangkan tegangan (vC) pada 

reaktansi kapasitif (XC) tertinggal sejauh 900 terhadap arus (i). Kedua tegangan 

reaktif mempunyai arah saling berlawanan, dimana selisihnya ditunjukkan 

sebagai tegangan (vS). Tegangan total (v) merupakan fasor jumlah dari tegangan 

(vL) dan tegangan (vC) sebagai hasil diagonal persegi panjang antara tegangan 

(vL) dan tegangan (vC). 
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Gambar 10.12.Rangkaian R-L-C Seri 

Bila tegangan jatuh pada reaktif induktif (vL) lebih besar dari tegangan jatuh pada 

reaktif kapasitif (vC), maka tegangan total (v) mendahului arus (i), maka 

rangkaian seri ini cenderung bersifat induktif. Sebaliknya bila tegangan jatuh 

pada reaktif induktif (vL) lebih kecil dari tegangan jatuh pada reaktif kapasitif (vC), 

maka tegangan total (v) tertinggal terhadap arus (i), maka rangkaian seri ini 

cenderung bersifat kapasitif. 

 

Untuk menghitung hubungan seri antara R, XL dan XC pada setiap diagram fasor 

kita ambil segitiga tegangan. Dari sini dapat dibangun segitiga resistor, yang 

terdiri dari resistor (R), reaktif (X) dan impedansi (Z). 

Berdasarkan tegangan reaktif (vS) yang merupakan selisih dari tegangan reaktif 

induktif (vL) dan tegangan reaktif kapasitif (vC), maka resistor reaktif (X= XLS=XCS) 

merupakan selisih dari reaktansi (XL) dan (XC). Sehingga didapatkan hubungan 

tegangan (v) seperti persamaan vektoris berikut; 

         22
CLR v-  vv  v       (10.44) 

Maka untuk resistansi semu (impedansi Z) dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan berikut: 

    X -X  RZ
22

 C L        (10.45) 

dimana 

Y
Z

1
           (10.46) 

 

 

Contoh 1: 

Sebuah rangkaian R-L-C seri dengan spesifikasi data R=800, L=5,5H dan 

C=1,2F dihubungkan dengan tegangan 380Volt/100Hz. Tentukan tegangan 

total (v), tegangan induktor (vL), tegangan kapasitor (vC) dan tegangan resistor 

(vR). 

Penyelesaian: 

Menentukan besarnya induktansi (XL) induktor 

H 5,5 . Hz10 . 1 . 2  L . f .  2  2
L X  
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3,45kΩX   L   

Menentukan besarnya kapasitansi (Xc) kapasitor 

F 10 .1,2  . Hz10 .  2

1
  

C . f .  2

1
  

6-2C





X  

  10 .131,0  4
CX  

  k 1,31X   C  

Menentukan besarnya arus total (i) 

A 10 . 1,1  
10 . ,453

Volt 10 . 8,3
  

X

v
  i 1-

3

2

L

L 


  

mA110   i   

Menentukan besarnya tegangan (vC) kapasitor 

Volt 10 . 1,1 .  10 . 1,31  i .   v -13
CC  X  

 Volt441  vC   

Menentukan besarnya tegangan (vR) resistor 

 Volt10 . 1,1 .  10 . 8  -12  i . R  vR  

Volt8 8  vR   

Menentukan besarnya tegangan total (v) rangkaian 

         22
CLR v-  vv  v   

       144V-  V      v 22 38088V   

     V  36 2      v 22  88V  

       V 10 .36 ,2      v 222
 V10 . 8,8 1-  

 V 10 .,6 5   V 10 . 7,57  v 2422   

Volt 10 .2,52    V 10 . ,3756  v 224   

 Volt252  v   

Contoh 2: 

Tiga buah resistor R = 150, XL = 258 dan XC = 160,5, dihubungkan secara 

seri. Tentukan besarnya sudut  antara arus dan tegangan. Jelaskan posisi fasa 

antara arus dan tegangan, mendahului atau ketinggalan. 
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Penyelesaian: 

Menentukan besarnya sudut () 

R

XX
t CL    an  

0,65  
150

5,160258
   an 




t  

033     

Karena (XL) lebih besar daripada (XC), maka arus (i) tertinggal terhadap tegangan 

sebesar () sebesar 330. 

Rangkaian R-L-C paralel, sifat dari rangkaian paralel adalah terjadi percabangan 

arus dari sumber (i) menjadi tiga, yaitu arus yang menuju arus yang menuju 

resistor (iR), induktor (iL) dan kapasitor (iC). Sedangkan tegangan jatuh pada 

resistor (vR), pada induktor (vL) dan pada kapasitor (vC) sama besar dengan 

sumber tegangan (v). Gambar 10.13 memperlihatkan hubungan arus secara 

vektoris pada rangkaian R-L-C paralel. 

Suatu rangkaian arus bolak-balik yang terdiri dari resistor (R), reaktansi induktif 

(XL) dan reaktansi kapasitif (XC), dimana ketiganya dihubungkan secara paralel. 

Fasor tegangan (v) sebagai sumber tegangan total diletakan pada t = 0. Arus 

efektif (iR) berada sefasa dengan tegangan (v). Arus yang melalui reaktansi 

induktif (iL) tertinggal sejauh 900 terhadap tegangan (v) dan arus yang melalui 

reaktansi kapasitif (iC) mendahului sejauh 900 terhadap tegangan (v). Arus reaktif 

induktif (iL) dan arus reaktif kapasitif (iC) bekerja dengan arah berlawanan, 

dimana selisih dari kedua arus reaktif tersebut menentukan sifat induktif atau 

kapasitif suatu rangkaian. Arus gabungan (i) adalah jumlah geometris antara arus 

efektif (iR) dan selisih arus reaktif (iS) yang membentuk garis diagonal empat 

persegi panjang yang dibentuk antara arus efektif (iR) dan selisih arus reaktif (iS). 

Posisi arus (i) terhadap tegangan (v) ditentukan oleh selisih kedua arus reaktif 

(iS). 

 

Bila arus yang melalui reaktansi induktif (iL) lebih besar daripada arus yang 

melalui reaktansi kapasitif (iC), maka arus total (i) tertinggal sejauh 900 terhadap 

tegangan (v), maka rangkaian paralel ini cenderung bersifat induktif. Sebaliknya 

bilamana arus yang melalui reaktansi induktif (iL) lebih kecil daripada arus yang 
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melalui reaktansi kapasitif (iC), maka arus total (i) mendahului sejauh 900 

terhadap tegangan (v), maka rangkaian paralel ini cenderung bersifat kapasitif 

 

Untuk menghitung hubungan seri antara R, XL dan XC pada setiap diagram fasor 

kita ambil segitiga yang dibangun oleh arus total (i), arus.selisih (iS) dan arus 

efektif (iR). Dari sini dapat dibangun segitiga daya hantar, yang terdiri dari daya 

hantar resistor (G), daya hantar reaktif (B) dan daya hantar impedansi 

(Y).Rangkaian R-L-C Paralel seperti gambar 10.13. 

 

Gambar 10.13.Rangkaian R-L-C Paralel 

Sehingga hubungan arus (i) terhadap arus cabang (iR), (iL) dan (iC) dapat 

ditentukan dengan menggunakan persamaan kuadrat berikut; 

222
 -   LCR

2 iii  i   (10.47) 

sehingga 

     -    
2 2

LCR iii  i   (10.48) 

Oleh karena arus reaktif (iS) adalah selisih dari arus reaktif (iL) dan arus reaktif 

(iC), maka daya hantar reaktif (B) adalah selisih dari daya hantar reaktif (BL) daya 

hantar reaktif (BC). 

     -    
22

LC BBG  Y       (10.49) 

dimana B = BC – BL 

Dan impedansi (Z) 

Y
Z

1
           (2.50) 

Dengan arus total (i) Yv  .     

Untuk arus pada hubungan paralel berlaku persamaan 

Arus efektif Gvi  .   R        (10.51) 
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Arus reaktif induktif LL  .   Bvi      (10.52) 

Arus reaktif kapasitif CC  .   Bvi      (10.53) 

Sudut fasa () dapat dihitung dari persamaan 

R

S

i

i
tan     dan  

G

B
tan        (10.54) 

Pertanyaan: 

Pada hubungan paralel antara (R), (XL) dan (XC) dalam rangkaian arus bolak-

balik, pada saat kapan arus total (i) dapat mendahului atau tertinggal terhadap 

tegangan (v). Besaran-besaran manakah yang menentukan posisi fasa arus ini 

terhadap tegangan? 

Jawab: 

Pada hubungan paralel antara (R), (XL) dan (XC) dalam rangkaian arus bolak-

balik, posisi fasa arus terhadap tegangan mendahului atau ketinggalan 

ditentukan oleh besarnya kedua arus reaktif (iL) dan (iC). 

Bilamana arus ,i  i CL  maka arus (i) tertinggal terhadap tegangan (v). Dan 

Bilamana arus ,i  i CL  maka arus (i) mendahului terhadap tegangan (v) 

Rangkaian Pengganti Induktor 

Induktor dikatakan ideal apabila mempunyai nilai ESL=0, dimana nilai ESL 

(Equivalent Serie Inductor) sangat tergantung dari konstruksi dan bahan yang 

digunakan pada induktor. Besarnya ESL akan mempengaruhi arus yang mengalir 

pada induktor dan rugi daya rangkaian. Kerugian arus-tegangan  akan sangat 

berpengaruh ketika induktor digunakan pada aplikasi rangkaian untuk arus besar. 

Kerugian ESL diwujudkan berupa panas yang berlebihan pada induktor. Gambar 

10.14 memperlihatkan komponen induktor ideal (a) dan pengganti induktor(b). 

 

Gambar 10.14.Komponen induktor ideal dan pengganti induktor 

Rugi Akibat ESR Kapasitor 

ESR adalah Equivalent Serie Resistor. Kapasitor dikatakan ideal apabila 

mempunyai nilai ESR=0 dan EPR (Equivalent Parallel Resistor) tak hingga, 

dimana nilai ESR sangat tergantung dari konstruksi dan bahan yang digunakan 

pada kapasitor. Besarnya ESR dan EPR akan mempengaruhi arus yang 
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mengalir pada kapasitor dan rugi daya rangkaian. Kerugian arus-tegangan akan 

sangat berpengaruh ketika kapasitor digunakan pada aplikasi rangkaian untuk 

arus besar. Kerugian ESR diwujudkan berupa panas (rugi daya) yang berlebihan 

pada kapasitor. Kerugian EPR diwujudkan berupa kesalahan rugi sudut (d). 

Gambar 10.15 memperlihatkan komponen kapasitor ideal (a) dan pengganti 

kapasitor (b). 

 

Gambar 10.15.Komponen kapasitor ideal dan pengganti kapasitor 

Yang perlu diperhatikan adalah dimana letak perbedaan kerugian ESL 

(Equivalent Serie Induktor) dan ESR (Equivalent Serie Resistor) mempengaruhi 

suatu rangkaian. Perlu dibedakan adalah, bahwa rugi induktor banyak terjadi 

pada rangkaian seri. Sedangkan untuk rugi kapasitor banyak terjadi pada 

rangkaian paralel (beban paralel). Contoh yang sering terjadi dengan masalah 

kerugian ini adalah pada jaringan filter dan rangkaian resonator. Gambar 10.16 

memperlihatkan rugi ESR pada rangkaian paralel. 

 

Gambar 10.16.EPR kapasitor menentukan sudut  dan sudut  

Rugi kapasitor akibat EPR diwujudkan berupa pergeseran fasa antara arus dan 

tegangan lebih kecil dari 900. Semakin kecil pergeseran fasa antara arus dan 

tegangan atau semakin mendekati 900, maka semakin kecil pula kerugian akibat 

EPR kapasitor. Faktor kerugian didefinisikan sebagai kerugian sudut tangensial 

, dimana sudut  tergantung dari pergeseran sudut  terhadap sudut arus 

tegangan sebesar 900. Berdasarkan vektor arus gambar 10.16 didapatkan faktor 

rugi (d) seperti persamaan berikut; 
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C

R

i

i
  d          (10.55) 

atau 

Pp

C

R . CR

X
  d

 . 

1
  


       (10.56) 

Rugi sudut tangensial  

P

C

R

X
   tan         (10.57) 

dan 

  tan  d         (10.58) 

Hubungan faktor rugi (d) dan faktor kualiatas (Q) 

d

1
  Q         (10.59) 

Contoh: 

Berapa besarnya rugi resistor terhadap rugi sudut dari sebuah kapasitor sebesar 

10F bila diketahui faktor rugi sebesar 1,5·10-4. Besarnya frekuensi adalah 50Hz. 

Penyelesaian: 

Menentukan resistansi paralel (EPR) 

Pp

C

R  C  

1
  

R

X
  d


  

d  C  f2

1
  

d  C  

1
  RP





  

4-10  1,51 · · As/V 0 ·1/s ·50 2

1
   R

5-P


    M ,122   PR  

Menentukan rugi sudut  

 d   tan     ,   tan -410 . 51   ,        000860  

 ,090  0 00 89,9914  0086   

Rugi Akibat ESL Induktor 

Rugi ESL (Equivalent Serie Inductor), diatas telah dijelaskan bahwa rugi pada 

induktor terjadi pada rangkaian seri. Kerugian pada induktor akan cenderung 

kecil apabila komponen ESL jauh lebih kecil daripada nilai induktansi (XL). 
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Gambar 10.17.ESL kapasitor menentukan sudut  dan sudut  

Contoh yang sering terjadi dengan masalah kerugian ini adalah pada jaringan 

filter dan rangkaian resonator. Kerugian mengakibatkan faktor kualitas (Q) 

menjadi menurun. Semakin besar faktor kualitas (Q) semakin kecil faktor rugi (d) 

dan semakin kecil rugi sudut (). Dengan demikian rugi pergeseran fasa () 

antara arus (i) dan tegangan resistor (vR) terhadap tegangan induktor (vL) 

mendekati sama dengan 900. Gambar 10.17 memperlihatkan rugi ESL pada 

rangkaian paralel. 

Rugi faktor (d) akibat komponen seri induktor 

 tan  d         (10.60) 

atau 

LX

ESL
  d         (10.61) 

Faktor kualitas (Q) akibat komponen seri induktor  

d
  
1

Q        (10.62) 

atau 

ESL

X
  LQ        (10.63) 

Contoh: 

Sebuah komponen induktor mempunyai nilai induktansi XL=2k dan faktor 

kualitas Q = 250. Tentukan spesifikasi nilai ESL dari induktor. 

Penyelesaian: 

 
ESL

X
  LQ ; Resistansi Seri 


 8  

250

2000
  

Q
LX

  ESL  
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D. Aktifitas Pembelajaran 

Melakukan eksperimenkonsep dasar komponen RLC listrik pasif beserta 

penerapannya menggunakan pendekatan tahapan saintifik 5-M; 1. Mengamati, 2. 

Menanya (mengembangkan hipotesis), 3. Mencoba, 4. Mengasosiasi, 5, 

Mengkomunikasikan. 

E. Latihan/Tugas 

1. Pada rangkaian arus bolak-balik mempunyai reaktansi kapasitif (resistansi semu) 

sebesar 1591,5pada frekuensi 10kHz. Tentukan besarnya kapasitansi kapasitor 

tersebut. 

2. Pada rangkaian arus bolak-balik mempunyai reaktansi induktif (resistansi semu) 

sebesar 2,5k pada frekuensi 10kHz. Tentukan besarnya induktansi dari 

induktor tersebut. 

3. Sebuah resistor sebesar 5,6k dan kapasitor 47nF dihubungkan secara seri 

seperti Gambar 10.6. Dihubungan diantara dua terminal dengan tegangan 

berbentuk sinusioda 10V dengan frekuensi 10kHz. Tentukan nilai-nilai dari 

impedansi (Z), arus (i), tegangan pada resistor (vR), tegangan pada kapasitor (vC) 

dan beda fasa (). 

4. Sebuah rangkaian R-L terhubung seri dengan XL = 6,24k. Beda fasa antara 

arus dan tegangan sumber adalah sebesar 75 derajad. Tentukan besarnya 

resistor R. 

5. Sebuah lampu 110V/80W terhubung seri dengan induktor L bekerja pada 

tegangan jala-jala 220V/50Hz. Tentukan besarnya induktor L. 

6. Sebuah motor arus bolak-balik mengambil dari sumber tegangan v = 

220V, frekuensi f = 50Hz, arus i = 0,8A pada cos  = 0,6.Tentukan besarnya 

resistor murni R dan reaktansi induktif XL. 

7. Sebuah rangkaian paralel terdiri dari resistor 400 dan kapasitor 5F. 

Dihubungkan dengan sumber tegangan berbentuk sinusioda 110V/50Hz. 

Tentukan besarnya impedansi total Z dan arus total yang mengalir pada 

rangkaian tersebut. 

8. Sebuah rangkaian R-C paralel arus yang mengalir melalui kapasitor 3,5mA dan 

arus yang mengalir melalui resistor 2,5mA. Tentukan besarnya sudut fasa  

antara arus total dan tegangan. 
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9. Sebuah resistor 5,6k terhubung secara paralel dengan kapasitor 47nF. 

Dihubungkan ke sumber tegangan sebesar 10V dengan frekuensi 10kHz. 

Tentukan nilai-nilai dari (i), (iR) dan (iC). 

10. Berapa besarnya daya hantar semu hubungan paralel antara resistor efektif (R) = 

2 dan kapasitor (C) = 10F pada frekuensi (f) = 1kHz. Dan berapa resistansi 

semu (impedansi Z) rangkaian paralel. 

F. Rangkuman 

 Yang dimaksud dengan rangkaian arus bolak-balik adalah hubungan listrik dari 

sumber energi listrik arus bolak-balik dengan satu atau lebih alat pemakai listrik. 

 Energi ini dapat berupa generator arus bolak-balik, transformator atau jaringan 

arus bolak-balik. 

 Suatu peralatan listrik secara ekivalen dapat terdiri sebuah resistor (R), reaktansi 

induktif (XL), atau reaktansi kapasitif (XC). 

 Dalam pemakaian energi listrik seringkali dalam suatu rangkaian arus bolak-balik 

banyak jumpai resistor-resistor dihubungkan secara paralel, seri atau hubungan 

campuran (seri-paralel). 

 Bilamana kapasitor dialiri arus bolak-balik, maka kapasitor menghasilkan 

resistansi semu, disebut reaktansi kapasitif memiliki notasi (Xc). 

 Besarnya nilai reaktansi kapasitif tergantung dari besarnya nilai kapasitansi suatu 

kapasitor (F) dan frekuensi (Hz) arus bolak-balik. 

 Bilamana induktor dialiri arus bolak-balik, maka induktor menghasilkan reaktansi 

induktif, disebut reaktansi induktansi dengan notasi XL. 

 Besarnya nilai reaktansi induktif tergantung dari besarnya nilai induktansi 

induktor L (Henry) dan frekuensi (Hz) arus bolak-balik. 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan 

pembelajaran modul 10 ini, peserta dapat 

mengintegrasikan pengetahuan tentang 

konsep dasar komponen RLC listrik 

pasifpada bidang keilmuan (science), serta 
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penulisan laporan dalameksperimen ilmiah bidang rekayasa seperti yang 

diperlihatkan gambar 10.18. 

Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul 10ini, peserta dapat 

menerapkan konsep rekayasa, dan melakukan eksperimen fokus komponen RLC 

listrik pasif pada bidang keilmuan (science) dan teknologi seperti yang 

diperlihatkan Gambar 10.18. 
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KUNCI JAWABAN 

A. Kegiatan Pembelajaran 1 

Latihan 1.1: 

a. 200 = 2 x 102 

b. 5000 = 5 x 103 

c. 85.000 = 8.5 x 104 

d. 3.000.000 = 3 x 106 

Latihan 1.2: 

a. 0.2 = 2 x 10-1 

b. 0.005 = 5 x 10-3 

c. 0.00063 = 6.3 x 10-4 

d. 0.000015 = 1.5 x 10-5 

Latihan 1.3: 

a. 1x 105 = 100.000 

b. 2 x 103 = 2.000 

c. 3.2 x 10-2 = 0.032 

d. 2.5 x 10-6 = 0.0000025 

Latihan 1.4. 

(a) 

i. 0,000.018A = 1.8 x 10-5A 

ii. 15.000V =  1.5 x 104V 

iii. 250.000.000W = 2.5 x 108W 

(b) 

i. 0,000.018A = 18µA 

ii. 15.000V = 15kV  

iii. 250.000.000W = 250MW 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 2 

1. (a); 2. (b); 3 (c); 4 (b); 5. (c); 6. (a); 7. (c); 8. (b); 9. (d); 10. (a) 
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C. Kegiatan Pembelajaran 3 

1. [Kunci Jawaban: 1000C] 

2. [Kunci Jawaban: 30s] 

3. [Kunci Jawaban: 900C] 

4. [Kunci Jawaban: 5 menit] 

5. [Kunci Jawaban: 600N] 

6. [Kunci Jawaban: 5.1kN] 

7. [Kunci Jawaban: 8kg] 

8. [Kunci Jawaban: 14.72N]. 

9. [Kunci Jawaban: 8J] 

10. [Kunci Jawaban: 12.5kJ] 

11. [Kunci Jawaban: 4.5W] 

12. [Kunci Jawaban: (a) 29.43kNm; (b) 981W] 

13. [Kunci Jawaban: (a) 1 nF, (b) 20000pF, (c) 5MHz, (d) 0.047MΩ, (e) 320 

μA] 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 4 

1. Rangkaian arus listrik terdiri atar pembangkit tegangan, beban termasuk juga 

kabel penghubung 

2. Arus listrik secara teknik mengalir dari kutub positip pembangkit tegangan melalui 

beban menuju kutub negatip 

3. Satuan kuat arus listrik yaitu Ampere, simbol kuat arus listrik yaitu I 

4. Satuan muatan listrik yaitu Coulomb 

 

E. Kegiatan Pembelajaran 5 

Tidak tersedia kunci jawaban, jawaban bisa dibuat secara mandiri dengan 

melihat contoh penyelesaian pada kegiatan belajar 5 

 

F. Kegiatan Pembelajaran 6 

Tidak tersedia kunci jawaban, jawaban bisa dibuat secara mandiri dengan 

melihat contoh penyelesaian pada kegiatan belajar 6 
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G. Kegiatan Pembelajaran 7 

Tidak tersedia kunci jawaban, jawaban bisa dibuat secara mandiri dengan 

melihat contoh penyelesaian pada kegiatan belajar 7 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 8 

 

Penyederhanaan perhitungan Rangkaian Paralel 

 

R   =  
21

21

RR

R  R




 = 




 5

20

100

1010

1010
 

R  =  3 4

3 4

R   R 100 x 100 10000
50 

R R 100 100 200


   

 
 

 

Rangkaian Pengganti 

 

RAB   =  R  +  R 

=  5  +  50  =  55 
 

I. Kegiatan Pembelajaran 9 

1 Ish = 1A – 1mA = 999mA 

 Rsh = 0,1V / 999mA = 0,1 

2 Rs = (100V-10V) / 0,1mA = 900k 

 

 



149 
 

J. Kegiatan Pembelajaran 10 

Tidak tersedia kunci jawaban, jawaban bisa dibuat secara mandiri dengan 

melihat contoh penyelesaian pada kegiatan belajar 10. 

 

EVALUASI 

Pilihan Ganda 

1 Dalam bahan isolator, celah energi antara valensi dan pita konduksi adalah …. 

 

a. sangat besar 

b. sangat sempit 

c. 0 (nol) 

d. Sangat kecil 

2 Dalam bahan konduktor, celah energi antara valensi dan pita konduksi adalah.... 

 
a. sangat besar 

b. sangat kecil 

c. sangat lebar 

d. panjang 

3 Dalam bahan semikonduktor, celah energi antara valensi dan pita konduksi 

adalah sekitar …. 
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a. 50eV 

b. 15eV 

c. 1eV 

d. 100eV 

4 Perhatikan gambar di bawah. Jika tengangan diantara ujung-ujung resistor 

sebesar 16 Volt dan arus yang mengalir sebesar 8 mA, maka besarnya resistor 

adalah …. 

 

a. 200kohm 

b. 200ohm 

c. 20kohm 

d. 2kohm 

5 Rangkaian arus bolak-balik mempunyai reaktansi induktif (resistansi semu) 

sebesar 2,5k Ohm pada frekuensi 1000Hz, maka besarnya induktansi induktor L 

sebesar …. 

 

a. 400mH 

b. 0,04H 

c. 40mH 
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d. 0,4mH 

6 Problem terkait soal 5: Rangkaian arus bolak-balik mempunyai induktansi 

induktor L sebesar 400mH bekerja pada frekuensi 1000Hz, maka besarnya 

reaktansi induktif (XL resistansi semu) induktor sebesar …. 

a. 2,5 Ohm 

b. 2,5 kOhm 

c. 25 Ohm 

d. 25 kOhm 

7 Problem terkait soal 5: Rangkaian arus bolak-balik mempunyai reaktansi induktif 

(resistansi semu) sebesar 2,5k ohm dan induktansi induktor 400mH, maka 

besarnya frekuensi yang bekerja pada komponen induktor L sebesar …. 

a. 10Hz 

b. 100Hz 

c. 1000Hz 

d. 10kHz 

8 Rumus muatan listrik Q adalah …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

9 Besarnya muatan listrik (coulomb-Q) yang dihasilkan, bilamana jumlah elektron 

yang mewakili persamaan dibawah adalah …. 

a. 0,15C 

b. 15C 

c. 1,5C 

d. 150C 

10 Banyaknya jumlah elektron yang dibutuhkan untuk menghasilkan muatan listrik 

3C adalah …. 

a.  
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b.  

c.  

d.  

11 Sebuah meter-kumparan putar menghasilkan simpangan penuh. Bekerja pada 

arus 1 mA dan memiliki resistansi 25 Ohm.  Untuk mengubah perangkat alat ukur 

menjadi ampere meter dengan simpangan penuh menjadi 50 mA diperlukan 

resistor paralel (shunt) sebesar …. 

 

a. 5,10 Ohm 

b. 510 Ohm 

c. 510 m Ohm 

d. 0,510 Ohm 

12 Sebuah meter kumparan putar menghasilkan simpangan penuh pada arus 1 mA 

dan memiliki tahanan 25 Ohm. Untuk mengubah perangkat ini menjadi voltmeter 

dengan simpangan penuh 50 V dibutuhkan resistor sebesar …. 

 

a. 0,5kOhm 

b. 50Ohm 

c. 5kOhm 

d. 50kOhm 
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13 Terkait sola 12: Sebuah meter kumparan putar menghasilkan simpangan penuh 

pada arus 1 mA dan memiliki tahanan 25 Ohm. Untuk mengubah perangkat ini 

menjadi voltmeter dengan simpangan penuh 100 V dibutuhkan resistor sebesar 

…. 

a. 100kOhm 

b. 10Ohm 

c. 10kOhm 

d. 100Ohm 

14 Sebuah resistor sebesar 5,6kohm dan kapasitor 4,7nF dihubungkan secara seri 

seperti gambar berikut dihubungan diantara dua terminal dengan tegangan 

berbentuk sinusioda 10V dengan frekuensi 10kHz, maka nilai impedansi (Z) 

sebesar …. 

 

a. 3,39 kOhm 

b. 6,55 kOhm 

c. 5,9 kOhm 

d. 65,5 kOhm 

15 Terkait soal 14: Sebuah resistor sebesar 5,6kohm dan kapasitor 4,7nF 

dihubungkan secara seri seperti gambar berikut dihubungan diantara dua 

terminal dengan tegangan berbentuk sinusioda 10V dengan frekuensi 10kHz, 

maka nilai arus (i) yang melalui rangkaian RC sebesar …. 

a. 85,7 Volt 

b. 0,857 Volt 

c. 8,57 Volt 

d. 8,57 mVolt 
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16 Nilai resistansi statis pada ilustrasi kurva arus I=f(V) di bawah ini, jika tegangan 

yang ditunjukkan pada kurva sebesar  8V adalah …. 

 

a. 200Ohm 

b. 2 Ohm 

c. 20 kOhm 

d. 2 kOhm 

17 Terkait soal 16: Nilai resistansi statis pada ilustrasi kurva arus I=f(V) di bawah ini, 

jika tegangan yang ditunjukkan pada kurva sebesar 6V adalah …. 

a. 2 kOhm 

b. 2 Ohm 

c. 20 kOhm 

d. 200Ohm 

18 Terkait soal 16: Nilai resistansi dinamis pada ilustrasi kurva arus I=f(V) di bawah 

ini, jika perubahan tegangan yang ditunjukkan pada kurva sebesar 2V adalah …. 

a. 2 Ohm 

b. 2 kOhm 

c. 20 kOhm 

d. 200Ohm 
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PENUTUP 

Modul ini disusun berdasarkan tuntutan paradigma pengajaran dan pembelajaran 

dan diselaraskan dengan tuntutan karir pekerjaan, yaitu pendekatan model 

pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sains. 

Modul Teknik Dasar Listrik dipersiapkan untuk pemetaan kebutuhan kompetensi 

UKG Grade 3. Modul Grade 3 Teknik Dasar Listrik ini disusun dengan tujuan 

agar supaya peserta UKG dapat mencapai standar kompetensi minimal (SKM). 

Modul Teknik Dasar Listrik sangat diperlukan untuk proses desain teknik 

perekayasaan, khususnya desain sirkuit listrik. 

A. Kesimpulan 

Modul ini dibuat sesuai Standar Kompetensi Guru (SKG) untuk mata pelajaran 

Teknik Listrik pada paket keahlian Elektronika Audio-Video. 

 

Modul ini penting sekali karena sebagai penunjang guru dalam proses belajar 

mengajar di sekolahnya terutama dalam mata pelajaran Teknik Listrik. 

 

Kesungguhan dan dedikasi yang tinggi akan mempermudah para guru dalam 

mempelajari modul ini. Kesungguhan dalam melakukan praktik akan 

mempercepat penguasaan materi-materi yang ada di dalam modul ini. 

 

B. Tindak Lanjut 

Diharapkan setelah mempelajari modul ini para peserta diklat/guru dapat 

mengaplikasikannya dan merealisasikannya dalam pembelajaran di sekolahnya. 

Apabila peralatan dan bahan praktik di sekolah belum tersedia, sebaiknya segera 

diupayakan dengan kesungguhan untuk pengadaannya, karena hal ini sangat 

membantu dalam menunjang ketuntasan proses belajar mengajar di sekolah. 
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GLOSARIUM 

 

KEGIATAN BELAJAR 1: KUANTITAS, SISTEM SATUAN& PENGUKURAN 

1. Setiap besaran mempunyai satuan yang unik, dimana tidak mungkin dari 2 

besaran yang berlainan mempunyai satuan yang sama. 

2. Didalam ilmu fisika besaran itu sendiri terbagi menjadi 2 yaitu : 1. Besaran pokok 

dan besaran Turunan 

3. Besaran pokok merupakan besaran yang berdiri sendiri dimana satuannya 

didefinisikan terlebih dahulu serta tidak tergantung satu sama lain. 

4. Sistem mutu metrik yang menjadi tulang punggung sistem satuan internasional 

(SI) menetapkan 7 besaran pokok 

5. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari satu atau lebih 

besaran pokok yang sudah didefinisikan diatas. 

 

KEGIATAN BELAJAR 2: STRUKTUR ATOM 

 Bagian terkecil dari benda adalah atom 

 Bagian penyusun atom adalah Inti yang terdiri dari proton dan neutron dan 

elektron yang mengelilingi inti atom 

 Setiap elektron memiliki orbit masing masing yang terdapat pada atom mulai 

yang terdalam sampai terluar 

 Lintasan elektron terluar dinamakan elektron valensi, yang merupakan terpenting 

dari susunan elektron 

 Elektron elektron tersebut akan berfungsi membawa muatan listrik, dan inilah 

yang menyebabkan arus listrik 

 Inti atom yang bermuatan positip akan saling tarik menarik dengan elektron yang 

bermuatan negatif 

 Muatan yang sejenis akan saling tolak menolak, sama seperti yang berlaku pada 

magnet 

KEGIATAN BELAJAR 3: 

 Muatan adalah properti listrik dari partikel atom yang terdiri dari materi, diukur 

dalam coulomb (C) 
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 Muatan, dalam Coulomb adalahQ = It, dimanaI menyatakan arus yang mengalir 

dalam amper dant menyatakan waktu detik (seconds). 

 Satuan Gayaadalahnewton(N) di manasatunewtonadalah 

satukilogrammeterperdetik kuadrat. Newtondidefinisikansebagai 

gayayangapabila diterapkan padamassasatu kilogram, 

memberikanpercepatansatu meterperdetikkuadrat. 

 Unit usaha atau energi adalah joule (J) di mana satu joule adalah satu newton 

meter. Joule didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilakukan atau energi yang 

ditransfer ketika usaha satu newton yang diberikan melalui jarak satu meter pada 

arah gaya. 

 Satuan dayaadalahwatt(W) di manasatu wattadalah satujouleper detik. 

dayadidefinisikan sebagailajudalam melakukan pekerjaanataumentransferenergi. 

 Satuan potensial listrik adalah volt (V), di mana satu volt adalah satu joule per 

coulomb. Satu volt didefinisikan sebagai perbedaan potensial antara dua titik 

dalam konduktor, ketika membawa arus satu ampere. 

 Perubahan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik disebut beda 

potensial. Gaya gerak listrik (ggl) yang diberikan oleh sumber energi seperti 

baterai atau generator diukur dalam volt. 

 Unit resistansi listrik adalah ohm (Ω), di mana satu ohm adalah satu volt per 

amper. 

 Resistansi didefinisikan sebagai perlawanan antara dua titik dalam konduktor 

ketika potensial listrik ditetapkan konstan satu volt, dan jika diterapkan diantara 

dua titik akan menghasilkan aliran arus dari satu amper dalam konduktor. 

 Kebalikan dari resistansi disebut konduktansi dan diukur dalam siemens (S).  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.1. Kunci Jawaban Evaluasi 

No. Soal 
Jawaban 

A B C D 

1 A B C D 

2 A B C D 

3 A B C D 

4 A B C D 

5 A B C D 

6 A B C D 

7 A B C D 

8 A B C D 

9 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 

16 A B C D 

17 A B C D 

18 A B C D 
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Lampiran 1.2. Rumus Hukum Kelistrikan 
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KATA SAMBUTAN 

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

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

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

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

 
Jakarta,    Februari 2016 
Direktur Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kurikulum dikembangkan untuk dijadikan sebagai acuan dalam memberikan 

sejumlah pengalaman belajar kepada para peserta didik. Hal ini dimaksudkan 

agar pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik lebih terstruktur dan 

sistematis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah. 

Ada tiga tingkat pengembangan kurikulum, yaitu pengembangan kurikulum pada 

tingkat lembaga (institusional), pada tingkat mata pelajaran, dan pada tingkat 

pembelajaran (instructional). Kurikulum pada tingkat lembaga (institusional) 

merupakan pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang dilakukan 

suatu lembaga (sekolah) dalam rangka mencapai tujuan institusional. Sementara 

kurikulum pada tingkat mata pelajaran merupakan pedoman dalam rangka 

mencapai tujuan kurikuler. Kurikulum pada tingkat pembelajaran (instruksional) 

adalah pedoman bagi para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di 

"kelas" dalam rangka mencapai tujuan instruksional. 

Proses pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran merupakan 

tanggung jawab setiap guru. Proses pengembangan kurikulum pada tingkat ini 

mengacu pada kurikulum yang lebih tinggi, yaitu kurikulum mata pelajaran 

(GBPP/silabus) dan kurikulum pada tingkat institusional. Karena itulah 

pemahaman tentang kurikulum pada tingkat institusional dan mata pelajaran, 

serta kemampuan untuk mengembangkan kurikulum pada tingkat instruksional, 

merupakan kemampuan yang mutlak harus dikuasai oleh setiap guru. 

B. Tujuan 

Setelah peserta diklat/guru pembelajar mempelajari dan memahami materi dalam 

modul ini, dengan melalui proses evaluasi baik pengetahuan maupun 

keterampilan, diharapkan peserta dapat: 

1. Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum  

2. Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu 
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3. Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu 

4. Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman 

belajar dan tujuan pembelajaran 

5. Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang 

dipilih dan karakteristik peserta didik 

6. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian 

C. Peta Kompetensi 

Peta kompetensi Pengembangan Kurikulum pada kompetensi pedagogik 

ditunjukkan seperti gambar di bawah. 

    

 

Tabel 1.  Peta Kompetensi 

KODE UNIT 
KOMPETENSI 

NAMA UNIT KOMPETENSI WAKTU 

PED0100000-00 Pengembangan Peserta Didik 4 JP 

PED0200000-00 Teori Belajar dan Prinsip Pembelajaran yang 
mendidik 

8 JP 

PED0300000-00 Pengembangan Kurikulum 8 JP 

PED0400000-00 Pembelajaran Yang Mendidik 10 JP 

PED0500000-00 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dalam Pembelajaran 

 2 JP 

PED0600000-00 Pengembangan potensi peserta didik 4 JP 

PED0700000-00 Komunikasi efektif 2 JP 

PED0800000-00 Penilaian dan   evaluasi pembelajaran 5 JP 

PED0900000-00 Pemanfaataan hasil penilaian dan evaluasi 
pembelajaran 

4 JP 

PED0100000-00 Tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran. 

8 JP 
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D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang perlu dipelajari dalam modul pengembangan kurikulum 

adalah: 

1. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum  

2. Tujuan pembelajaran yang diampu 

3.  Pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diampu 

4. Materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar 

dan tujuan pembelajaran 

5. Materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan 

karakteristik peserta didik 

6. Indikator dan instrumen penilaian. 

E. Cara Penggunaan Modul 

Guru pembelajar diharapkan memiliki dasar mengelas dan sikap mandiri dalam 

belajar, dapat berperan aktif dan berinteraksi secara optimal dengan sumber 

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

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

halaman paling belakang. Pahami dengan benar isi dari setiap kegiatan 

belajar yang ada. 

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

dahulu Tujuan Akhir Pembelajaran dan Ruang Lingkup yang akan dicapai 

dalam modul ini.  

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

anda berkembang sesuai standar. 

4. Lakukan kegiatan belajar untuk mendapatkan kompetensi sesuai rencana 

yang telah anda susun.  

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

ada pada setiap akhir materi, berarti anda belum memperoleh ketuntasan 

dalam belajar. Ulangi lagi pembelajarannya sampai tuntas, setelah itu 

diperbolehkan untuk mempelajari materi berikutnya.  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1: PRINSIP 

PENGEMBANGAN KURIKULUM 
 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat;  

1. Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 

2. Mengembangkan kurikulum di satuan pendidikan (SMK) 

3. Menerapkan kurikulum di satuan pendidikan (SMK) 

B. Indikator pencapaian Kompetensi 

Indikator pencapaian kompetensi dalam kegiatan pembelajaran 1 ini adalah : 

1. Konsep dan prinsip pengembangan kurikulum dijelaskan dengan benar 

2. Kurikulum yang telah dikembangkan diidentifikasi berdasarkan prinsip-prinsip 

pengembangan kurikulum  dan peraturan yang berlaku. 

C. Uraian materi 

Materi yang berkaitan dengan prinsip pengembangan kurikulum terurai dalam 

dua sub materi, yaitu: (1) Konsep pengembangan kurikulum, (2). Struktur 

kurikulum SMK, (3). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK. 

1. Konsep Pengembangan Kurikulum 

a. Pengertian Kurikulum 

Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari kata "currerre" (Bahasa 

Yunani), yang artinya berlari cepat. Kata tersebut (kata kerja) kemudian 

dijadikan kata benda menjadi curriculum yang artinya jarak yang harus 

ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start hingga finish. Istilah tersebut 

kemudian diadopsi ke dalam dunia pendidikan dengan pengertian awal 

sebagaimana termuat dalam kamus Webster's pada tahun 1856, yaitu 

"sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh para peserta diklat 

untuk dapat dinyatakan lulus atau mendapatkan ijazah (LAN:2007) 

Di samping itu, untuk memahami pengertian kurikulum lebih jauh, kita dapat 

menganalisis pendapat para ahli yang merumuskan pengertian kurikulum 

dari sudut pandang dan lingkup yang berbeda.  
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1) Robert Zais (1976:7), misalnya, mendefinisikan kurikulum sebagai 

sejumlah mata diklat atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh oleh 

peserta diklat untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau untuk 

memperoleh ijazah.  

2) Robert Gagne (1967) menyatakan Kurikulum adalah suatu rangkaian 

unit materi belajar yang disusun sedemikian rupa sehingga peserta 

diklat dapat mempelajarinya berdasarkan kemampuan awal yang dimiliki 

atau dikuasai sebelumnya. Pengertian yang dikemukakan oleh kedua 

ahli di atas masih sejalan dengan pengertian yang terdapat dalam 

kamus Webster's.  

3) William B. Ragan menyatakan bahwa rumusan pengertian kurikulum 

tersebut sebagai pengertian yang tradisional. Hal ini secara eksplisit 

dituliskan dalam bukunya yang berjudul Modern Elementary Curriculum 

(1962). Ragan menyatakan "Traditionally, the curriculum has meant the 

subject tought in school or course of study." Di samping itu, Ragan 

merasa pengertian tersebut terlalu sempit, sehingga pada bagian lain ia 

merumuskan pengertian yang luas dan modern, dengan rumusan 

"kurikulum adalah segala pengalaman yang diperoleh peserta didik di 

bawah tanggung jawab lembaga diklat 

4) Ralp W. Tyler (1957), menyatakan bahwa Kurikulum adalah seluruh 

pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah 

untuk mencapai tujuan pendidikannya.  

5) Smith dan Tyler, Franklin Bobbit (1918) menyatakan Kurikulum adalah 

susunan pengalaman belajar terarah yang digunakan oleh lembaga 

diklat untuk membentangkan kemampuan individual peserta diklat.  

6) Oliva dalam bukunya Sukamto, “Perencanaan & Pengembangan 

Kurikulum Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (1988), kurikulum adalah 

rencana atau program yang menyangkut semua pengalaman yang 

dihayati anak didik dibawah pengarahan sekolah 

7) Beauchamp, (1964;4), mengartikan kurikulum sebagai semua kegiatan 

peserta didik yang direncanakan dan disediakan oleh lembaga. Kegiatan 

yang dimaksud adalah seluruh pengalaman peserta didik di lembaga 

tersebut, baik pengalaman intelektual, emosional, sosial, maupun 

pengalaman lainnya. Pengertian kurikulum ini, lebih menekankan pada 
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pengalaman belajar peserta didik. Pengalaman belajar yang dimaksud 

adalah segala perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik sebagai 

hasil interaksi aktif dengan lingkungannya. Pengalaman belajar ini bisa 

menyangkut pengalaman intelektual, emosional, sosial, spiritual, atau 

pengalaman belajar lainnya. Pengalaman belajar di sini juga dapat 

berupa pengalaman langsung yang dialami sendiri oleh peserta didik, 

dapat juga pengalaman orang lain yang telah disusun secara sistematis 

menjadi sebuah disiplin ilmu. Phytagoras, misalnya, mendapatkan 

pengalaman belajar cara menemukan panjang garis miring dari sebuah 

segitiga siku-siku, yang kemudian diformulasikan dalam sebuah rumus 

yang terkenal "Rumus Phytagoras". Artinya, berbicara masalah 

kurikulum adalah berbicara pengalaman-pengalaman belajar apa saja 

yang harus dimiliki oleh peserta diklat untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan.  

8) Mac Donald, misalnya, menyatakan bahwa kurikulum merupakan suatu 

rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan 

belajar mengajar.  

9) Nasution dalam bukunya Kurikulum dan Pengajaran (1989) 

merumuskan kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk 

melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan atau 

lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.  

10) Hilda Taba dalam bukunya Curriculum Development, Theory and 

Practice, menyatakan bahwa kurikulum adalah sesuatu yang 

direncanakan untuk pelajaran peserta. Sejalan dengan pengertian di 

atas, pengertian yang dikemukakan oleh Winarno Surachmad (1977;5) 

yang menyatakan bahwa kurikulum adalah suatu program pendidikan 

yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. 

11) Menurut Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003. menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu 
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b. Dimensi Kurikulum 

Jika kita kaji pengertian kurikulum di atas, kesan umum yang dapat kita tarik 

adalah bahwa kurikulum itu sangat luas, dan menyangkut banyak dimensi. 

Kalau kita coba kelompokkan, paling tidak kurikulum memiliki empat dimensi, 

yaitu: 

1) Kurikulum sebagai suatu ide, yakni buah pikiran manusia tentang apa, 

mengapa, dan bagaimana suatu pendidikan bagi peserta didik itu 

direncanakan dan dilakukan. 

2) Kurikulum sebagai rencana tertulis (written document), yaitu sebagai 

perwujudan dari ide manusia. 

3) Kurikulum sebagai suatu realita, yakni implementasi dari rencana tertulis 

yang berwujud suatu kegiatan pembelajaran. 

4) Kurikulum sebagai hasil yang dicapai, yaitu sebagai konsekuensi dari 

implementasi (berupa pembelajaran) yang menghasilkan suatu output 

berupa perubahan perilaku peserta didik, baik berupa kognitif, afektif, dan 

atau psikomotorik. 

 

c. Fungsi dan Kegunaan Kurikulum 

Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum merupakan suatu alat 

(instrumental input) yang sangat membantu dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi suatu program pendidikan. Oleh karena 

itu kurikulum memiliki tungsi preventif, korektif, dan konstruktif (LAN: 2007) 

1) Fungsi Preventif; menjaga agar para pengguna kurikulum terhindar dari 

kesalahan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan dalam kurikulum. 

2) Fungsi Korektif; sebagai rambu-rambu yang harus dipedomani dalam 

membetulkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan 

kurikulum. 

3) Fungsi Konstruktif; memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan, 

pengembangan dan pembinaan kurikulum. 
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Dari ketiga fungsi tersebut, kurikulum memiliki kegunaan yang penting yaitu: 

1) Bagi guru, kurikulum dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan 

pembelajaran, baik dalam perumusan tujuan, penentuan bahan 

pelajaran, metode dan media, serta cara penilaian. 

2) Bagi kepala sekolah, kurikulum merupakan alat ukur yang dapat 

dijadikan patokan dalam melihat keberhasilan pelaksanaan pendidikan 

di sekolah yang dipimpinnya. 

3) Bagi pengawas, kurikulum dipergunakan sebagai acuan untuk 

mengadakan masukan dan perbaikan/penyempurnaan dalam rangka 

pemberian bimbingan bagi para guru agar mutu pendidikan lebih 

meningkat. 

4) Bagi pengguna lulusan, kurikulum dapat membantu mereka dalam 

penerimaan, penempatan, dan pembinaan karyawan yang mereka 

rekrut, juga sebagai alat penyeimbang kesenjangan antara dunia 

pendidikan dan dunia kerja. 

5) Bagi sekolah di atasnya, kurikulum dijadikan sebagai alat kontrol bagi 

proses pendidikan lanjutan dan juga berguna bagi penyiapan tenaga 

pendidik. 

d. Kurikulum Sebagai Suatu Sistem 

1).  Pengertian Sistem 

Sistem diartikan sebagai kumpulan komponen/sub sistem yang saling terkait, 

saling mempengaruhi, saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang 

sama. Sekalipun masing-masing komponen memiliki peran dan fungsi yang 

berbeda dalam sistem tersebut, namun mereka tetap memiliki tujuan yang 

sama, yaitu tercapainya dan terwujudnya tujuan dari sistem itu (LAN:2007) 

Ciri utama dari sebuah sistem adalah apabila salah satu komponen tidak 

berfungsi dan tidak berperan sebagaimana mestinya maka sistem tersebut 

tidak akan berjalan dengan baik, dan pada akhirnya tujuan sistem tidak akar\ 

tercapai dengan sempurna, bahkan bisa jadi mengalami kegagalan total. 

Tubuh kita, misalnya, bisa dikatakan sebagai suatu sistem, karena tubuh kita 

terdiri dari kumpulan organ tubuh (subsistem), seperti jantung, hati, ginjal, 

empedu, lambung, dll. Masing-masing organ tubuh memiliki fungsi dan peran 
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sendiri, namun tetap mengarah pada satu tujuan yaitu optimalnya fungsi 

tubuh untuk melaksanakan berbagai aktifitas. Apabila ada salah satu dari 

organ tubuh tersebut terganggu (sakit) maka fungsi tubuh secara 

keseluruhan menjadi terganggu. 

Ciri lain dari suatu sistem adalah banyaknya komponen yang akan terlibat 

dalam sistem tersebut yang sangat bergantung pada kompleksitas tujuan 

sistem yang ingin dicapai. Artinya semakin kompleks tujuan sistem, maka 

akan semakin banyak komponen yang akan terlibat dan tentunya sistem 

tersebut akan semakin rumit. Sebaliknya kalau tujuan sistem itu sederhana 

dan spesifik, maka komponen yang akan terlibatnya pun akan semakin 

sedikit. 

Pendekatan dapat diartikan sebagai cara pandang kita dalam melihat 

sesuatu. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan sistem artinya kita akan 

memandang sesuatu itu sebagai suatu kumpulan komponen yang saling 

terkait dan bekerjasama untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Dengan 

menggunakan pendekatan sistem, dimungkinkan kita dapat menganalisis 

komponen-komponen apa saja yang akan mempengaruhi suatu sistem. 

Demikian juga pada saat kita menemukan suatu sistem tidak berjalan 

sebagaimana mestinya atau tujuan suatu sistem tidak tercapai, maka kita 

dapat menganalisis komponen mana yang tidak berfungsi, sehingga kita 

dapat memperbaikinya. 

2).  Komponen Kurikulum 

Kurikulum sebagai suatu sistem. Artinya, kurikulum itu terdiri dari banyak 

komponen yang saling terkait dan bekerjasama untuk mencapai tujuan 

kurikulum.  

Untuk menemukan komponen kurikulum tentunya sangat bergantung pada 

kurikulum pada tingkat mana yang akan kita analisis. Komponen kurikulum 

pada tingkat institusional akan berbeda dengan komponen kurikulum pada 

tingkat instruksional. Hal ini karena, komponen-komponen kurikulum yang 

menjadi sub sistem dari sebuah sistem kurikulum sangat bergantung pada 

kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Semakin luas dan kompleks sebuah 
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rumusan tujuan, maka akan semakin banyak komponen yang akan terlibat. 

Sebagaimana dijelaskan di atas, tujuan yang ingin dicapai pada tingkat 

institusi jauh lebih kompleks dibanding dengan tujuan pada tingkat 

pembelajaran. Oleh karena itu, komponen yang terlibat dalam kurikulum 

pada tingkat institusi akan semakin banyak dibanding dengan kurikulum 

pada tingkat pembelajaran. Namun secara garis besar, kurikulum pada 

tingkat manapun, harus mengandung minimal empat komponen, yaitu 

komponen tujuan, bahan/materi/pengalaman belajar, strategi/metode/media, 

dan evaluasi.  

Artinya setiap sistem kurikulum harus mengandung keempat komponen 

tersebut Sekali lagi perlu ditegaskan, bahwa sebagai suatu sistem maka 

keempat komponen tersebut harus saling bersinergi dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Menurut H.H. Giles et.al. dalam Allan S. Ornstein & Francis P. Hunkins 

(1998; 166) membuat bagan keterkaitan antar komponen kurikulum sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 1.1 . Bagan keterkaitan antar komponen kurikulum 

 

 

TUJUAN 

STRATEGI MATERI / 
ISI / BAHAN 

EVALUASI 



12 
 

Peran dan fungsi dari masing-masing komponen tersebut dalam sistem 
kurikulum : 
 

a) Komponen Tujuan 

Komponen ini merupakan komponen yang pertama dan utama dalam 

pengembangan kurikulum, karena ia akan menjadi acuan bagi komponen 

kurikulum lainnya, sehingga ia akan dijadikan fokus dan mewarnai 

komponen bahan, metode, dan evaluasi.  

Rumusan tujuan harus berisi pernyataan yang harus dilakukan dan 

kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik, bukan apa yang akan 

dilakukan oleh guru. Kemampuan yang dimaksud adalah bisa berupa 

pengembangan wawasan/kognisi, nilai/sikap/afeksi, maupun berupa 

keterampilan fisik/motorik. 

Komponen tujuan juga bersifat hirarkis, yakni bertingkat dari Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), 

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK), dan Tujuan Pembelajaran 

Tujuan yang berada di bawah mendukung/menopang tujuan yang ada di 

atasnya; akumulasi pencapaian tujuan-tujuan yang berada di bawahnya 

akan mencerminkan tercapai tujuan yang berada di atas. 

Di samping bersifat hirarkis, dilihat dari aspek substansi, komponen tujuan 

juga dapat dibagi ke dalam beberapa taksonomi tujuan. Pada tahun 1950-

an Benyamin S. Bloom bersama teman-temannya menyusun sebuah 

taksonomi yang terkenal dengan taksonomi Bloom yang termuat dalam 

bukunya Taxonomy of Educational Objectives. Dalam buku ini Bloom 

membagi tujuan ini menjadi tiga ranah/ domain, yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Ketiga domain ini masing-masing terdiri atas beberapa aspek 

yang disusun secara hirarkis. Domain kognitif berkenaan dengan 

penguasaan kemampuan intelektual atau berpikir.  

Domain afektif berkenaan dengan penguasaan dan pengembangan 

perasaan, sikap, minat, dan nilai-nilai, sedangkan domain psikomotor 

berkenaan dengan penguasaan dan pengembangan keterampilan 

motorik. Ranah kognitif, yaitu mengingat (pengetahuan), memahami 
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(pemahaman), menerapkan,menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 

Ranah afektif dirumuskan oleh Krathwohl, terdiri dari 5 tingkatan, yaitu 

menerima nilai, menanggapi nilai, menghargai nilai, menghayati nilai,  dan 

mengamalkan nilai. Sedangkan ranah psikomotorik dikembangkan oleh 

Dyers yang menghasilkan ketrampilan abstrak yang meliputi mengamati, 

menanya, menalar/mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, sedangkan 

menurut Simpson bahwa pada ketrampilan kongkrit meliputi persepsi 

(perception), kesiapan (set), meniru (guided response), membiasakan 

gerakan (mechanism), mahir (complex or overt response, menjadi 

gerakan alami (adaptation), dan menjadi tindakan orisinal (origination) 

Selain sebagai fokus bagi komponen-komponen lainnya, komponen 

tujuan ini memberikan manfaat dalam pengembangan kurikulum, yaitu: 

(1) Tujuan akan menjadi pedoman atau pegangan bagi para 

pengembang kurikulum, khususnya dalam mendesain materi 

kurikulum. Pemilihan dan adopsi materi/ bahan akan selalu terikat 

sepanjang hal itu dapat menopang dan sesuai dengan tujuan. 

(2) Tujuan dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam 

mengembangkan pembelajaran. Guru dengan kreativitasnya dapat 

menambahkan atau meninggalkan suatu bahan pelajaran agar 

tidak terjadi overlapping. 

(3) Tujuan juga akan memberikan informasi kepada peserta didik 

tentang apa yang akan dipelajari dan atau tentang apa yang 

diharapkan dari kegiatan belajar mereka. Hal ini memungkinkan 

timbulnya motivasi dalam kegiatan belajar para peserta didik 

(4) Tujuan memungkinkan masyarakat mengetahui secara jelas 

tentang apa yang akan dicapai oleh sekolah 

(5) Tujuan memungkinkan setiap orang melakukan evaluasi terhadap 

keberhasilan program, baik oleh para pengembang kurikulum, 

kepala sekolah, guru, peserta maupun masyarakat. Hasil dari 

kegiatan ini sangat berguna sebagai bahan masukan bagi 

perbaikan dan inovasi program/ kurikulum di kemudian hari. 

(6) Selain manfaat tersebut, komponen tujuan juga dapat memberikan 

gambaran tentang materi/ bahan apa dan dengan cara bagaimana 
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tujuan yang telah ditentukan tersebut dapat dicapai. Dalam 

pendekatan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, istilah 

tujuan ini diganti dengan istilah kompetensi. Namun ia memiliki 

makna dan fungsi yang sama. 

 

b) Komponen Materi/lsi/Bahan 

Secara makro, bahan kurikulum ini disusun berdasarkan prosedur tertentu 

yang merupakan satu bagian dalam pengembangan kurikulum secara 

keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan memilih, menilai, dan 

menentukan jenis mata pelajaran yang harus diajarkan pada jenjang 

pendidkikan, kemudian pokok-pokok dan sub pokok bahasan serta uraian 

materi secara garis besar, juga termasuk scope (ruang lingkup) dan 

sequence (urutan)~nya. Adapun patokan kegiatan tersebut ditentukan 

oleh tujuan-tujuan dari jenis dan jenjang pendidikan yang akan 

dilaksanakan. M.D. Gall (1981) dalam Handbook for Evaluating and 

Selecting Curriculum Materials, mengemukan sembilan tahap dalam 

pengembangan bahan kurikulum, yaitu: identifikasi kebutuhan, 

merumuskan misi kurikulum, menentukan anggaran biaya, membentuk 

tim, mendapatkan susunan bahan, menganalisis bahan, menilai bahan, 

membuat keputusan adopsi, menyebarkan, mempergunakan, dan 

memonitor penggunaan bahan. 

Sedangkan secara spesifik yang dimaksud dengan bahan kurikulum 

adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik dalam 

kegiatan belajar mengajar. Isi dari kegiatan tersebut adalah isi dari 

kurikulum. Isi kurikulum mencakup kompetensi sikap (spiritual dan sosial), 

pengetahuan, dan keterampilan. Dimensi pengetahuan terdiri dari dimensi 

faktual, konseptual, prosedural dan dimensi metakognitif 

Isi atau bahan tersebut tersusun berbagai mata pelajaraan berdasarkan 

jenis dan jenjang pendidikan, kemudian dikemas dalam berbagai mata 

pelajaran yang kemudian dijabarkan dalam pokok dan sub pokok 

bahasan, yang secara lebih rinci disusun dalam bentuk bahan pengajaran 

dalam berbagai bentuknya. Tugas guru adalah mengembangkan bahan 
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ajar tersebut berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah disusun dan 

dirumuskan sebelumnya. 

c) Komponen Strategi 

Komponen strategi berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum. Hal ini akan 

terkait dengan pendekatan, konsep-konsep yang digunakan, strategi yang 

dipakai, biaya dan fasilitas pendukung lainnya.  

Dalam sistem pendidikan di Indonesia dikenal sistem belajar reguler dan 

sistem belajar jarah jauh (SBJJ) atau distance learning, seperti SMP 

Terbuka dan Universitas Terbuka. Walaupun dalam batas-batas tertentu 

seperti sistem reguler dikenal pula sistem kelas dan non-kelas, yang 

dilakukan melalui penggunaan bahan belajar mandiri, seperti modul dan 

berprograma. Selain itu, pendekatan apa yang dipakai juga akan 

mempengaruhi pelaksanaan kurikulum; apakah menggunakan 

pendekatan yang berpusat pada guru (teacher centered) atau berpusat 

pada peserta didik (student centered). 

Secara spesifik, strategi pelaksanaan kurikulum berkaitan dengan strategi 

pembelajaran, karena pada hakikatnya pembelajaran itu adalah kurikulum 

aktual. Dalam konteks ini, bicara komponen strategi dalam sistem 

kurikulum adalah bicara "siapa melakukan apa, dengan cara apa, 

menggunakan apa, bagaimana dan kapan melakukannya". Artinya dalam 

mengembangkan komponen strategi, pengembang kurikulum akan 

menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam pelaksanaan kurikulum 

tersebut, baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta. Apa saja 

yang akan mereka (harus) lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran; 

pendekatan, metode, dan media apa yang akan mereka gunakan; 

bagaimana langkah-langkah kegiatan itu dilakukan (baik urutan maupun 

waktu kegiatannya). 

d) Komponen Evaluasi 

Sebagai subsistem dari sistem kurikulum, komponen evaluasi memiliki 

fungsi sebagai alat kontrol untuk melihat apakah tujuan kurikulum telah 

dikuasai oleh peserta didik. Karena itu komponen evaluasi harus 
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dikembangkan dengan mengacu pada kemampuan-kemampuan yang 

dirumuskan dalam tujuan. 

Hasil dari evaluasi dapat dijadikan sebagai feedback bagi komponen-

komponen lainnya, seperti materi, strategi, dan bahkan evaluasi sendiri. 

Artinya apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya indikasi kegagalan 

pencapaian tujuan secara optimal, maka sebagai suatu sistem kita akan 

menelaah komponen-komponen dari kurikulum tersebut, karena 

kegagalan itu sangat mungkin disebabkan oleh adanya komponen yang 

tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penelaahan diarahkan pada 

pertanyaan-pertanyaan: Apakah materi relevan atau mendukung 

pencapaian tujuan? Apakah strategi yang dikembangkan efektif dan tepat 

untuk mencapai tujuan? Apakah evaluasi hasil belajar yang 

dikembangkan telah mengukur ketercapaian tujuan? 

e. Prinsip Pengembangan Kurikulum 

Dalam pengembangan kurikulum, seorang pengembang kurikulum biasanya 

menggunakan beberapa prinsip yang dipegangnya sebagai acuan agar 

kurikulum yang dihasilkan itu memenuhi harapan peserta didik, pihak 

sekolah, pimpinan, masyarakat pengguna, dan tentunya pemerintah. 

Beberapa prinsip yang umum digunakan dalam pengembangan kurikulum, 

antara lain; prinsip relevansi, berorientasi pada tujuan, kontinuitas, dan 

fleksibilitas. 

1) Prinsip Relevansi 

Prinsip ini dapat dikatakan sebagai prinsip utama dalam pengembangan 

kurikulum. Karena apabila kurikulum tidak relevan, maka kurikulum menjadi 

tidak banyak berarti. Pertanyaannya adalah harus relevan dengan apa atau 

siapa? 

Kurikulum harus relevan dengan tuntutan masyarakat, kebutuhan peserta 

didik, tuntutan dunia kerja, dan tentunya dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek). Mengapa demikian? Karena kurikulum 

akan dipelajari dan dikuasai peserta didik dan akan dijadikan sebagai bekal 

oleh peserta didik dalam berkiprah dalam masyarakatnya (dunia kerjanya). 

Karena itu, kalau saja kurikulum yang dipelajari dan dikuasai peserta didik 
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tidak relevan, maka sangat mungkin pada akhirnya peserta didik tidak bisa 

berkiprah dalam masyarakatnya, tidak dapat memasuki dunia kerja, dan ia 

memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang kadaluarsa (out of 

date). 

Implikasi dari penerapan prinsip relevansi dalam pengembangan kurikuium 

adalah akan diperoleh kurikulum yang berisi sejumlah kemampuan dan 

bahan/materi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, up to 

date, dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna (lapangan kerja). Di 

samping itu, strategi yang dikembangkan dalam kurikulum tersebut juga 

telah memperhatikan karakteristik peserta didik dan perkembangan iptek, 

sehingga memudahkan peserta didik dalam menguasai kemampuan yang 

diharapkan. 

2) Prinsip Berorientasi Pada Tujuan 

Prinsip ini dapat dikatakan sebagai prinsip utama dalam pengembangan 

kurikulum. Karena apabila kurikulum tidak relevan, maka kurikulum menjadi 

tidak banyak berarti. Pertanyaannya adalah harus relevan dengan apa atau 

siapa? 

Kurikulum harus relevan dengan tuntutan masyarakat, kebutuhan peserta 

didik, tuntutan dunia kerja, dan tentunya dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek). Mengapa demikian? Karena kurikulum 

akan dipelajari dan dikuasai peserta didik dan akan dijadikan sebagai bekal 

oleh peserta didik dalam berkiprah dalam masyarakatnya (dunia kerjanya). 

Karena itu, kalau saja kurikulum yang dipelajari dan dikuasai peserta didik 

tidak relevan, maka sangat mungkin pada akhirnya peserta didik tidak bisa 

berkiprah dalam masyarakatnya, tidak dapat memasuki dunia kerja, dan ia 

memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang kadaluarsa (out of 

date). 

Implikasi dari penerapan prinsip relevansi dalam pengembangan kurikuium 

adalah akan diperoleh kurikulum yang berisi sejumlah kemampuan dan 

bahan/materi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, up to 

date, dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna (lapangan kerja). Di 

samping itu, strategi yang dikembangkan dalam kurikulum tersebut juga 
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telah memperhatikan karakteristik peserta didik dan perkembangan iptek, 

sehingga memudahkan peserta didik dalam menguasai kemampuan yang 

diharapkan. 

Kurikulum sebagai suatu sistem, dimana komponen tujuan merupakan fokus 

bagj komponen-komponen lainnya dalam pengembangan sistem tersebut, 

karena itu pengembangan kurikulum harus berorientasi pada tujuan.  

Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan merupakan arah bagi pengembangan 

komponen-komponen lainnya dalam pengembangan kurikulum. Untuk itu 

tujuan kurikulum harus jelas, artinya tujuan kurikulum harus dapat dipahami 

dengan jelas oleh para pelaksana kurikulum untuk dapat dijabarkan menjadi 

tujuan-tujuan lainnya yang lebih spesifik dan operasional. Tujuan kurikulum 

juga harus komprehensif, yakni meliputi berbagai aspek domain tujuan, baik 

kognitif, afektif, maupun psikomotor. Hal ini perlu diperhatikan agar keluaran 

yang dihasilkan memiliki ketiga aspek domain tujuan tersebut secara utuh. 

Implikasi dari penerapan prinsip ini adalah akan diperoleh kurikulum yang 

sistemik yang memiliki hubungan erat arrtara komponen satu dengan yang 

lainnya, sehingga terjadi konsistensi antara tujuan, bahan, strategi, dan 

evaluasi. Dengan kondisi kurikulum yang demikian memungkinkan kurikulum 

menjadi lebih efektif dan efesien. 

3) Prinsip Kontinuitas 

 
Prinsip kontinuitas dimaksudkan bahwa perlu ada kesinambungan, 

khususnya kesinambungan tujuan dan bahan/ materi kurikulum antara jenis 

dan jenjang program pendidikan. Dalam konteks pendidikan formal, tujuan 

dan bahan/materi kurikulum perlu dikembangan secara berkesinambungan 

mulai dari jenjang Sekoiah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bahkan sampai ke jenjang Pendidikan 

Tinggi. Tujuan dan materi kurikulum harus memiliki hubungan hirarkis 

fungsional. Khusus dalam pengembangan materi kurikulum harus 

diperhatikan minimal dua aspek kesinambungan, yaitu: (1) materi kurikulum 

yang diperlukan pada mata pelajaran setelahnya harus sudah diberikan 

pada mata pelajaran yang ada di bawahnya dan demikian juga (2) materi 

yang sudah diajarkan/diberikan pada mata pelajaran sebelumnya tidak perlu 
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lagi diberikan pada mata pelajaran setelahnya. Dengan demikian dapat 

dihindari adanya pengulangan materi kurikulum, yang dapat mengakibatkan 

kebosanan pada peserta didik dan/atau ketidaksiapan peserta untuk 

memperoleh materi dimana mereka sebelumnya tidak memperoleh materi 

dasar yang memadai. Kontinuitas atau kesinambungan juga perlu 

diperhatikan antara berbagai mata pelajaran. Oleh karena itu, perlu 

diupayakan pula agar tidak terjadi tumpah tindih materi antara mata 

pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. Untuk menghindari hal 

tersebut dapat dilakukan dengan cara menyusun scope dan sequence setiap 

mata pelajaran pada jenis dan jenjang pendidikan. Scope artinya ruang 

lingkup, sedangkan sequence artinya urutan atau sistematika. 

Implikasi dari penerapan prinsip ini adalah isi/bahan/materi kurikulum yang 

dikembangkan akan berkesinambungan dengan baik. Hubungan antara 

materi yang satu dengan materi lainnya, bahkan materi dalam satu kurikulum 

dengan kurikulum lainnya, akan saling terkait dan berkelanjutan. Kondisi 

kurikulum seperti ini memungkinkan peserta didik belajar secara 

runtut/sistematis. Di samping itu tidak akan terjadi pengulangan materi yang 

tidak perlu atau gap yang terlalu jauh antara satu bahasan ke bahasan 

lainnya. 

 
4) Prinsip Fleksibilitas 

 
Fleksibilitas artinya adalah adanya ruang gerak yang memberikan sedikit 

kelonggaran dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan tentang 

suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kurikulum di 

lapangan. Para pengembang kurikulum perlu memikirkan bahwa 

implementasi kurikulum pada kegiatan yang sebenarnya (riil curriculum) 

akan terkait dengan keragaman kemampuan sekolah untuk menyediakan 

tenaga dan fasilitas bagi berlangsungnya suatu kegiatan yang harus 

dilaksanakan. Belum lagi terkait dengan keragaman sumber daya pendidikan 

secara menyeluruh dan perbedaan demografis, geografis, dan faktor-faktor 

pendukung pendidikan lainnya. 
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Fleksibilitas juga perlu diberikan kepada guru, khususnya dalam 

mengembangkan kegiatan pembelajaran, asalkan tidak menyimpang jauh 

dengan apa yang telah digariskan dalam kurikulum. Guru perlu diberikan 

kebebasan dalam menjabarkan tujuan-tujuan, memilih materi yang sesuai, 

memilih strategi dan metode yang dikembangkan dalam suatu kegiatan 

pembelajaran, dan membuat kriteria yang objektif dan rasional dalam 

melakukan dan memberikan penilaian kepada para peserta didik. 

Implikasi dari penerapan prinsip ini adalah akan diperoleh kurikulum luwes, 

mudah dilaksanakan dengan berbagai situasi yang berkembang di lapangan. 

Kurikulum seperti ini juga memungkinkan para guru mengembangkan riil 

kurikulum secara kreatif. Kondisi seperti ini sangat diperlukan untuk 

terciptanya pembelajaran yang kondusif dan efektif. 

2. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK 

a. Latar Belakang 

1) Pengertian Kurikulum 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua 

dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 

Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 memenuhi 

kedua dimensi tersebut.   

2) Rasional Pengembangan Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: 

a) Tantangan Internal 

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan 

dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 

(delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan 
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tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 

Tantangan internal lainnya terkait dengan  perkembangan penduduk 

Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini 

jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak 

dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua 

berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan 

mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya 

mencapai 70%. Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah 

bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif 

yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya 

manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan 

agar tidak menjadi beban. 

b) Tantangan Eksternal 

Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan 

berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan 

teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan 

perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan 

menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan 

tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern 

seperti dapat terlihat di World Trade Organization (WTO), Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) Community, Asia-Pacific Economic 

Cooperation (APEC), dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Tantangan 

eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, 

pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi 

bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan 

Program for International Student Assessment (PISA) sejak tahun 1999 

juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak 

menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS 

dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya materi uji yang 

ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum 

Indonesia.  
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c) Penyempurnaan Pola Pikir 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir 

sebagai berikut. 

(1) Penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 

Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang 

dipelajari dan gaya belajarnya (learning style) untuk memiliki 

kompetensi yang sama; 

(2) Penguatan pola pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta 

didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya);  

(3) Penguatan pola pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat 

menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat 

dihubungi serta diperoleh melalui internet);   

(4) Penguatan pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif 

mencari semakin diperkuat dengan pendekatan pembelajaran 

saintifik); 

(5) Penguatan pola belajar sendiri dan kelompok (berbasis tim); 

(6) Penguatan pembelajaran berbasis multimedia; 

(7) Penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal-massal dengan 

tetap memperhatikan pengembangan potensi khusus yang dimiliki 

setiap peserta didik; 

(8) Penguatan pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak 

(multidisciplines); dan 

(9) Penguatan pola pembelajaran kritis. 

 

d) Penguatan Tata Kelola Kurikulum 

Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut. 

(1) Penguatan tata kerja guru lebih bersifat kolaboratif; 

(2) Penguatan manajeman sekolah melalui penguatan kemampuan 

manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan 

(educational leader); dan 
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(3) Penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen 

dan proses pembelajaran. 

e) Penguatan Materi 

Penguatan materi dilakukan dengan cara pengurangan materi yang 

tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi 

peserta didik.  

 

b. Karakteristik Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. 

1) Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, 

pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai 

situasi di sekolah dan masyarakat;  

2) Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang 

memberikan pengalaman belajar, agar peserta didik mampu 

menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan 

memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; 

3) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 

4) Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk 

kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar 

mata pelajaran; 

5) Mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi 

(organizing elements) kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan 

proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang 

dinyatakan dalam kompetensi inti; 

6) Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, 

saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar-mata 

pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal). 
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c. Tujuan Kurikulum 

Kompetensi Inti Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan 

(SMK/MAK) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik 

SMK/MAK pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti dirancang untuk setiap 

kelas. Melalui kompetensi inti, sinkronisasi horisontal berbagai kompetensi 

dasar antarmata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu 

sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang 

sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula. 

Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut: 

1) Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual; 

2) Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial; 

3) Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan 

4) Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan. 

Uraian tentang Kompetensi Inti untuk jenjang SMK/MAK dapat dilihat 

pada Tabel berikut. 

d. Kompetensi Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

Tabel 2. Kompetensi Inti SMK/MAK 
 

KOMPETENSI INTI  

KELAS X 

KOMPETENSI INTI  

KELAS XI 

KOMPETENSI INTI  

KELAS XII 

1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang 
dianutnya. 

1. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang 
dianutnya.  

a. Menghayati dan 
mengamalkan ajaran 
agama yang 
dianutnya.  

2. Menghayati dan 
mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, 
peduli (gotong 

2. Menghayati dan 
mengamalkan 
perilaku jujur, 
disiplin, 
tanggungjawab, 

b. Menghayati dan 
mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, 
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KOMPETENSI INTI  

KELAS X 

KOMPETENSI INTI  

KELAS XI 

KOMPETENSI INTI  

KELAS XII 

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. 

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. 

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. 

3. Memahami, 
menerapkan dan 
menganalisis 
pengetahuan 
faktual, konseptual, 
dan prosedural 
berdasarkan rasa 
ingin tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya, dan 
humaniora dalam 
wawasan 
kemanusiaan, 
kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
penyebab fenomena 
dan kejadian dalam 
bidang kerja yang 
spesifik untuk 
memecahkan 
masalah. 

3. Memahami, 
menerapkan, dan 
menganalisis 
pengetahuan faktual, 
konseptual, 
prosedural, dan 
metakognitif 
berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya, dan 
humaniora dalam 
wawasan 
kemanusiaan, 
kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
penyebab fenomena 
dan kejadian dalam 
bidang kerja yang 
spesifik untuk 
memecahkan 
masalah. 

c. Memahami, 
menerapkan, 
menganalisis, dan 
mengevaluasi 
pengetahuan faktual, 
konseptual, 
prosedural, dan 
metakognitif dalam 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, 
budaya, dan 
humaniora dengan 
wawasan 
kemanusiaan, 
kebangsaan, 
kenegaraan, dan 
peradaban terkait 
penyebab fenomena 
dan kejadian dalam 
bidang kerja yang 
spesifik untuk 
memecahkan 
masalah. 

4. Mengolah, menalar, 
dan menyaji dalam 
ranah konkret dan 

4. Mengolah, menalar, 
dan menyaji dalam 
ranah konkret dan 

d. Mengolah, menalar, 
menyaji, dan mencipta 
dalam ranah konkret 
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KOMPETENSI INTI  

KELAS X 

KOMPETENSI INTI  

KELAS XI 

KOMPETENSI INTI  

KELAS XII 

ranah abstrak  terkait 
dengan 
pengembangan dari 
yang dipelajarinya di 
sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
melaksanakan tugas 
spesifik di bawah 
pengawasan 
langsung. 

ranah abstrak terkait 
dengan 
pengembangan dari 
yang dipelajarinya di 
sekolah secara 
mandiri, bertindak 
secara efektif dan 
kreatif, dan mampu 
melaksanakan tugas 
spesifik di bawah 
pengawasan 
langsung. 

dan ranah abstrak  
terkait dengan 
pengembangan dari 
yang dipelajarinya di 
sekolah secara 
mandiri, dan mampu 
melaksanakan tugas 
spesifik di bawah 
pengawasan 
langsung. 

 

e. Mata Pelajaran 

Struktur Kurikulum SMK/MAK terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A, 

mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran peminatan kejuruan 

kelompok C. Mata pelajaran peminatan kejuruan kelompok C dikelompokan 

atas mata pelajaran Dasar Bidang Keahlian (kelompok C1), mata pelajaran 

Dasar Program Keahlian (kelompok C2), dan mata pelajaran Paket Keahlian 

(kelompok C3). Khusus untuk MAK, dapat ditambah dengan mata pelajaran 

keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama. 

SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas X 

(sepuluh), kelas XI (sebelas), dan kelas XII (dua belas), atau terdiri atas 4 

(empat) tingkatan kelas yaitu kelas X (sepuluh), kelas XI (sebelas), kelas XII 

(dua belas), dan kelas XIII (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 

SMK/MAK yang menyelenggarakan program pendidikan 4 (empat) tingkatan 

kelas diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.  

Struktur kurikulum SMK/MAK adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. Struktur Kurikulum SMK/MAK 

MATA PELAJARAN 

ALOKASI WAKTU PER MINGGU 

X XI XII 

KELOMPOK A (UMUM) 

1. Pendidikan Agama  dan Budi 
Pekerti 

3 3 3 

2. Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan  

2 2 2 

3. Bahasa Indonesia  4 4 4 

4. Matematika  4 4 4 

5. Sejarah Indonesia 2 2 2 

6. Bahasa Inggris  2 2 2 

KELOMPOK B (UMUM) 

7.  Seni Budaya 2 2 2 

8.  Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan Kesehatan  

3 3 3 

9.  Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 

Jumlah jam pelajaran kelompok A 
dan B per minggu 

24 24 24 

KELOMPOK C (PEMINATAN) 

Mata pelajaran peminatan 
kejuruan 

24 24 24 

Jumlah jam pelajaran kelompok A, 
B, dan C per minggu 

48 48 48 

 

Keterangan: 

a. Mata pelajaran Kelompok A dan C merupakan kelompok mata 

pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.  
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b. Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran 

yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat 

dilengkapi dengan muatan/konten lokal. 

c. Mata pelajaran Kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan 

lokal yang berdiri sendiri. 

d. Muatan lokal dapat memuat Bahasa Daerah 

e. Satu jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 45 menit.  

f. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri, 

maksimal 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang 

bersangkutan. 

g. Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu 

sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan 

akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting, 

namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua) 

jam/minggu. 

h. Untuk Mata Pelajaran Seni Budaya dan Mata Pelajaran Prakarya 

dan Kewirausahaan, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan 

minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Peserta didik 

mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester, 

aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya. Salah satu 

aspek mata pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan program 

keahlian yang diikutinya, dalam rangka memperkaya dan 

meningkatkan kualitas keahlian yang sesuai dengan tuntutan 

lapangan kerja. 

i. Praktek kerja lapangan dapat dilaksanakan menggunakan sistem 

blok selama setengah semester (sekitar 3 bulan); dapat pula 

dengan cara masuk 3 hari dalam seminggu, setiap hari 8 jam 

selama 1 semester.  

j. Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran kelompok A dan B dapat 

dilakukan di satuan pendidikan dan/atau industri (terintegrasi 

dengan Praktik Kerja Lapangan) dengan Portofolio sebagai 

instrumen utama penilaian.  

k. SMK/MAK menyelenggarakan program Pendidikan Sistem Ganda 

(PSG) bersama dengan institusi pasangan, yang memadukan 
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secara sistematis dan sistemik program pendidikan di sekolah 

dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui 

bekerja langsung di institusi pasangan, terarah ubtuk mencapai 

suatu tingkat keahlian profesional tertentu. 

l. Khusus untuk Madrasah Aliyah Kejuruan struktur kurikulum dapat 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh 

Kementerian Agama. 

m. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas Pendidikan Kepramukaan 

(wajib), usaha kesehatan sekolah (UKS), palang merah remaja 

(PMR), dan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi  masing-

masing satuan pendidikan. 

 
3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK 

a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh setiap satuan 

pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, daerah, dan 

satuan pendidikan serta sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan 

peserta didik. 

Kurikulum T i n g k a t  Satuan Pendidikan setiap sekolah tidak harus sama 

karena potensi dan kondisi setiap sekolah berbeda baik sarana prasarana, 

sumber daya, kebutuhan peserta didik, keunggulan daerah, dan lain-lain, 

sehingga setiap sekolah harus mengembangkan KTSP-nya agar bisa 

diimplementasikan sesuai dengan kondisi sekolah.  

b. Acuan Konseptual  

Acuan konseptual pengembangan KTSP meliputi:  

1) Peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia; 

2) Toleransi dan kerukunan umat beragama; 

3) Persatuan Nasional dan nilai-nilai kebangsaan; 

4) Peningkatan potensi, kecerdasan, bakat, dan minat sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik; 

5) Kesetaraan warga negara memperoleh pendidikan bermutu; 
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6) Kebutuhan kompetensi masa depan; 

7) Tuntutan dunia kerja; 

8) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

9) Keragaman potensi dan karakteristik daerah serta lingkungan; 

10) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 

11) Dinamika perkembangan global, dan 

12) Karakteristik satuan pendidikan. 

c. Komponen Kurikulum KTSP 

Berdasarkan lampiran Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pengembangan KTSP, komponen KTSP meliputi 3 Dokumen 

sebagai berikut. 

1) Dokumen 1 

a). Dokumen 1 disebut BUKU I KTSP. 

b). Dokumen ini sekurang-kurangnya berisi tentang visi, misi, tujuan, 

muatan, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. 

c). Dokumen ini dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah 

tanggung jawab Kepala Sekolah. 

2) Dokumen 2 

a) Dokumen 2 disebut Buku II KTSP. 

b) Dokumen ini berisi silabus yang sudah disusun oleh Pemerintah, 

dan merupakan kumpulan silabus semua mata pelajaran kelompok 

A, Kelompok B dan kelompok C (Peminatan). 

c) Silabus merupakan lampiran dari Permendikbud Nomor 60 Tahun 

2014, dan Keputusan Dirjen Dikmen No 1769/D3.3/KEP/KP/2014. 

Sekolah dapat melakukan analisis silabus yang hasilnya dapat 

dimasukkan menjadi bagian dari buku II KTSP. 

3) Dokumen 3 

a). Dokumen 3 disebut buku III KTSP. 

b). Dokumen ini berisi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang disusun sesuai potensi, minat, bakat, dan kemampuan 

peserta didik di lingkungan belajar. 
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c). RPP disusun oleh guru dari satuan pendidikan yang terdiri atas 

kumpulan RPP semua mata pelajaran kelompok A, mata pelajaran 

kelompok B, dan mata pelajaran kelompok C (Peminatan). 

d). Penyusunan RPP dilakukan di awal tahun pembelajaran dan dapat 

dilakukan revisi sesuai kebutuhan guru dalam pembelajaran. 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Lakukan tugas yang ada dibawah ini sesuai dengan langkah-langkahnya 

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

2. Diskusikan “Identifikasi perbedaan antara kurikulum 2006 dengan kurikulum 

2013! 

3. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas! 

4. Perbaiki hasil diskusi berdasarkan masukan pada saat presentasi ! 

5. Kumpulkan hasil perbaikan pada fasilitator ! 

E. Latihan / Tugas 

Petunjuk pengerjaan soal 

1. Bacalah secara cermat terlebih dahulu soal-soal berikut dalam mengerjakan . 

2. Silanglah pada pilihan jawaban yang anda anggap paling tepat dari 4 item 

pilihan jawaban (A, B, C, D) dari soal di bawah. 

3. Bila hendak mengganti pilihan jawaban yang anda sudah tersilang 

meragukan, maka lingkarilah jawaban tersebut dan silanglah dengan pilihan 

jawaban yang baru, contoh sebagai berikut: A , B , C , D. 

4. Waktu 20 menit 
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SOAL 

1. Kurikulum dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran, 

baik dalam perumusan tujuan, penentuan bahan pelajaran, metode dan 

media, serta cara penilaian. Pernyataan tersebut merupakan kegunaan 

kurikulum bagi : 

 a. Guru 

 b. Kepala Sekolah 

 c. Pengawas 

 d. Pengguna Lulusan 

 

2. Kurikulum sebagai suatu sistem. Artinya, kurikulum itu terdiri dari banyak 

komponen yang saling terkait dan bekerjasama untuk mencapai tujuan 

kurikulum. Menurut H.H. Giles bahwa komponen kurikulum terdiri dari: 

 a. Komponen Tujuan,  materi, bahan, dan komponen evaluasi 

 b. Komponen Tujuan,  materi, bahan, dan komponen strategi 

pembelajaran 

 c. Komponen tujuan,  materi/lsi/bahan, strategi dan komponen evaluasi 

 d. Komponen Tujuan, strategi dan komponen evaluasi 

 

3. Kurikulum harus relevan dengan tuntutan masyarakat, kebutuhan peserta 

didik, tuntutan dunia kerja, dan tentunya dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek). Pernyataan tersebut merupakan  

 a. Prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum 

 b. Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum 

 c. Prinsip kontinuitas  dalam pengembangan kurikulum 

 d. Prinsip berorientasi pada tujuan  dalam pengembangan kurikulum 
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4. Kurikulum sebagai suatu rencana pendidikan memiliki peran yang 

sangat strategis dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, sehingga 

penyusunan/pengembangannya harus dilakukan secara cermat dan 

sempurna yang didasari pada azas-azas tertentu sebagai 

penopangnya. Berkaitan dengan hal tersebut sedikitnya ada empat 

azas yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yaitu  

 a. Azas filosofis, psikologis, sosiologis, dan fleksibilitas 

 b. Azas filosofis, psikologis, sosiologis, dan organisatoris 

 c. Azas psikologis, sosiologis organisatoris, dan kontinuitas   

 d. Azas psikologis, sosiologis, organisatoris  dan fleksibilitas 

 

5. Model pengembangan kurikulum yang dikembangkan dari atas ke bawah, 

dimana gagasan pengembangan kurikulum datang dari para 

administrator pendidikan dan dengan menggunakan prosedur 

administrasi yang bersifat sentralistik disebut dengan  

 a. Model Grass-Roots  

 b. Model Adminstratif 

 c. Model From the Bottom Up 

 d. Model Desentralistik 

 

6. Menurut Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003 dinyatakan bahwa kurikulum adalah. 

 a. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu 

 b. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu 

 c. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan isi serta 

bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu 

 d. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu 



34 
 

7. Kurikulum SMK dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: 

 a. Tantangan internal, tantangan eksternal, penyempurnaan pola pikir, 

penguatan tata kelola kurikulum, dan penguatan materi. 

 b. Tantangan internal, tantangan eksternal, penyempurnaan pola pikir, 

penguatan tata kelola kurikulum, dan penguatan metodologi. 

 c. Tantangan internal, penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola 

kurikulum, penguatan materi dan penguatan metodologi 

 d. Tantangan internal, tantangan eksternal, penyempurnaan pola pikir, 

penguatan materi,  dan penguatan metodologi. 

 

8. Tantangan yang berkaitan dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan 

tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional 

Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi 

lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar 

penilaian pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan rasional 

pengembangan kurikulum berdasarkan pada faktor : 

 a. Penguatan Tata Kelola Kurikulum  

 b. Penyempurnaan Pola Pikir 

 c. Tantangan Internal 

 d. Tantangan Eksternal 

 

9. Tantangan yang berkaitan dengan penguatan pola pembelajaran yang 

berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan 

terhadap materi yang dipelajari dan gaya belajarnya (learning style) untuk 

memiliki kompetensi yang sama. Hal tersebut merupakan rasional 

pengembangan kurikulum berdasarkan pada faktor  

 a. Penguatan Tata Kelola Kurikulum 

 b. Penyempurnaan Pola Pikir 

 c. Tantangan Internal 

 d. Tantangan Eksternal 
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10 Landasan Pengembangan Kurikulum SMK 2013 Adalah : 

 a. Landasan Filosofis, Sosiologis, Psikopedagogis, dan Landasan 

Yuridis 

 b Landasan Filosofis, Psikopedagogis, Teoritis dan Landasan 

Yuridis 

 c. Landasan Filosofis, Psikopedagogis, Teoritis dan Landasan 

Yuridis 

 d. Landasan Filosofis, Sosiologis, Psikopedagogis, Teoritis dan 

Landasan Yuridis 

F. Rangkuman 

Kurikulum sebagai suatu system, artinya, kurikulum itu terdiri dari banyak 

komponen yang saling terkait dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kurikulum. 

Menurut  H.H. Giles et.al bahwa komponen kurikulum terdiri dari komponen tujuan, 

materi/isi/bahan, strategi, dan komponen evaluasi. Masing-masing komponen 

memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam rangka mencapai tujuan.  

Dalam pengembangan kurikulum, biasanya menggunakan beberapa prinsip yang 

dipegangnya sebagai acuan agar kurikulum yang dihasilkan memenuhi harapan 

peserta didik, pihak sekolah, pimpinan, masyarakat pengguna, dan tentunya 

pemerintah. Beberapa prinsip yang umum digunakan dalam pengembangan 

kurikulum, antara lain; prinsip relevansi, berorientasi pada tujuan, kontinuitas, dan 

fleksibilitas. Kurikulum sebagai suatu rencana pendidikan memiliki peran yang 

sangat strategis dalam keseluruhan kegiatan pendidikan, sehingga 

penyusunan/pengembangannya harus dilakukan secara cermat dan sempurna 

yang didasari pada azas-azas tertentu sebagai penopangnya. Berkaitan dengan 

hal tersebut sedikitnya ada empat azas yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan kurikulum, yaitu azas filosofis, psikologis, sosiologis, dan 

organisatoris. Selain itu boleh juga dimasukkan azas iptek.  

Pengembangan kurikulum dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu 

pengembangan secara sistemik dan secara pragmentaris. Pengembangan 

kurikulum dalam bentuk sistemik dilakukan dengan cara mengembangkan semua 

komponen kurikulum. Pengembangan dalam bentuk ini biasanya terjadi apabila 
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terjadi perubahan pada komponen tujuan. Karena apabila komponen tujuan 

berubah maka seluruh komponen akan berubah. Sementara pengembangan 

kurikulum secara pragmentaris terjadi apabila pengembangan kurikulum hanya 

terjadi pada sebagian komponen kurikulum. Pengembangan dalam bentuk ini 

biasanya tidak terjadi perubahan dalam komponen tujuan. Pengembangan 

Kurikulum dapat dilakukan dengan Model Adminstratif (From the Top down) dan 

Model Grass-Roots (From the Bottom Up). Secara umum langkah-langkah 

pengembangan kurikulum itu terdiri atas: diagnosis kebutuhan, perumusan 

kompetensi dan tujuan, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan dan 

pengorganisasian pengalaman belajar, dan pengembangan alat evaluasi.  

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.  

Kurikulum SMK 2013 dikembangkan berdasarkan faktor : tantangan internal, 

tantangan eksternal, penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, 

dan penguatan materi. 

Landasan Pengembangan kurikulum 2013 adalah landasan filosofis, landasan 

sosiologis, landasan psikopedagogis, landasan teoritis, dan landasan yuridis.  

Struktur Kurikulum SMK terdiri dari kelompok A (umum), kelompok B (umum), 

kelompok C (Peminatan), terdiri dari C1. Dasar Bidang Keahlian, C2. Dasar 

Program Keahlian dan C3. Paket Keahlian.  

Untuk mengimplementasikan kurikulum SMK 2013 disekolah, pemerintah telah 

meyiapkan  peraturan-peraturan yang terkait dengan implementasi kurikulum 

2013, sehingga orang yang terlibat dalam pendidikan dapat mempelajari dan 

menerapkannya di sekolah. Salah satu peraturan tersebut adalah Permendikbud 

nomer 61 tahun 2013. Dalam Permendikbud tersebut dibahas tentang KTSP yang 

terdiri dari 3 dokumen. Dokumen 1 yang disebut dengan Buku I KTSP berisi 

sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar, dan 

kalender pendidikan. Dokumen 2 yang disebut dengan Buku II KTSP berisi silabus, 
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dan dokumen 3 yang disebut dengan Buku III KTSP berisi rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang disusun sesuai potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta 

didik di lingkungan belajar. Penyusunan Buku I KTSP menjadi tanggung jawab 

kepala sekolah/madrasah, sedangkan penyusunan Buku III KTSP menjadi 

tanggung jawab masing-masing tenaga pendidik. Buku II KTSP sudah disusun 

oleh Pemerintah.  

Prosedur operasional pengembangan KTSP terdiri dari tahap persiapan, tahap 

analisis, tahap pengembangan, tahap penetapan, tahap pengesahan dan tahap 

implementasi. 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran prinsip 

pengembangan kurikulum? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan 

pembelajaran prinsip pengembangan kurikulum? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan kegiatan pembelajaran prinsip pengembangan kurikulum 

agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari kegiatan pembelajaran 1 ini 

apabila telah mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam kegiatan 

pembelajaran 1 ini, tanpa melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 80. 

Bagi yang belum mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat 

mendalami lagi sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: MENENTUKAN 
TUJUAN PEMBELAJARAN 

 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat;  

1. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang diampu 

2. Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu 

 

B. Indikator pencapaian Kompetensi 

Indikator pencapaian kompetensi dalam kegiatan pembelajaran 2 ini adalah : 

1. Konsep penyusunan tujuan pembelajaran dijelaskan dengan benar.  

2. Rumusan tujuan pembelajaran disusun berdasarkan indikator dengan 

kriteria audience, behaviour, condition dan degree 

 

C. Uraian materi 

Materi yang berkaitan dengan penentuan tujuan pembelajaran terurai dalam 

tiga sub materi, yaitu: (1) pengertian, fungsi, dan manfaat tujuan pembelajaran, 

(2) taksonomi tujuan pembelajaran, dan (3) rumusan tujuan pembelajaran 

 
1. Pengertian, Fungsi, dan Manfaat Tujuan Pembelajaran 

a. Pengertian Tujuan Pembelajaran 

Mencermati pengertian tujuan pembelajaran, terdapat banyak pemikiran 

yang telah dikemukakan oleh para praktisi pendidikan. namun dari 

keseluruhannya secara umum memiliki kesamaan makna. 

1) Menurut Dejnozka dan Kavel, tujuan pembelajaran merupakan 

pernyataan spefisik tentang perilaku dalam bentuk tulisan untuk 

menggambarkan hasil belajar yang diharapkan.  

2) Menurut Percival dan Ellington, tujuan instruksional adalah pernyataan 

tentang penampilan/keterampilan yang diharapkan sebagai hasil dari 

proses belajar. 
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b. Fungsi Tujuan Pembelajaran 

Rumusan tujuan pembelajaran memiliki beberapa fungsi, seperti yang telah 

dituliskan di bawah ini. Pengertian, Fungsi dan Manfaat Tujuan 

Pembelajaran 

1) Acuan bagi guru untuk merancang pengembangan kegiatan 

pembelajaran, sehingga semua kegiatan yang akan dilakukan dalam 

rangka menyederhanakan dan mempermudah substansi ajar tidak 

menyimpang dari tujuan yang akan dicapai. 

2) Acuan bagi guru untuk melaksanakan evaluasi, agar substansi evaluasi 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

3) Acuan bagi guru untuk menentukan media pembelajaran, sehingga 

media pembelajaran yang dipilih sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai. 

4) Acuan guru untuk melakukan tindakan perbaikan, karena tindakan 

perbaikan 

 
c. Manfaat tujuan pembelajaran 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari rumusan tujuan pembelajaran 

adalah: 

1) Kegiatan pembelajaran lebih terarah, karena penyelenggaraannya  telah 

dikendalikan oleh rumusan tujuan yang akan dicapai. 

2) Memudahkan pengukuran keberhasilan pembelajaran, karena 

keberhasilan pembelajaran merupakan perbandingan antara hasil 

belajar dengan tujuan pembelajaran. 

3) Pemusatan perhatian siswa pada sunstansi ajar, karena dengan 

mengetahui tujuan pembelajaran, siswa akan lebih berkonsentrasi pada 

substansi ajar terkait. 

4) Menjadi sarana siswa untuk melakukan penilaian diri, karena dengan 

mengetahui tujuan pembelajaran, akan memudahkan siswa untuk 

mengukur ketercapaian hasil belajarnya. 
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2. Taksonomi Tujuan Pembelajaran 

Taksonomi merupakan klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri 

tertentu. Dalam bidang pendidikan taksonomi digunakan untuk mengklasifikasi 

tujuan pembelajaran. Ada tiga klasifikasi umum tujuan pembelajaran, yaitu ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

a. Ranah Kognitif 

Telah dikenal banyak orang tentang taksonomi kognitif yang dikemukakan 

oleh Bloom, namun pada tahun 2001 terbit sebuah buku A Taxonomy for 

Learning, Teaching, and Assesing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of 

Educatioanl Objectives yang disusun oleh Lorin W. Anderson dan David R. 

Krathwohl. Buku ini merupakan revisi terhadap Taksonomi kognitif yang 

dikembangkan oleh Bloom. Dalam buku ini dikemukakan dimensi 

pengetahuan dan dimensi proses kognitif. 

1) Dimensi Pengetahuan 

Dimensi pengetahuan dibedakan dalam empat tingkatan, yaitu: pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dari pengetahuan konkret 

sampai dengan pengetahuan abstrak, yang digambarkan pada tabel di 

bawah ini. 

a) Pengetahuan faktual meliputi elemen-elemen dasar yang digunakan 

oleh para pakar dalam menjelaskan, memahami, dan secara 

sistematis menata disiplin ilmu mereka. 

b) Pengetahuan konseptual mencakup pengetahuan tentang kategori, 

klasifikasi, dan hubungan antara dua atau lebih kategori 

pengetahuan yang lebih kompleks dan tertata. 

c) Pengetahuan prosedural adalah “pengetahuan tentang cara” 

melakukan sesuatu. Pengetahuan ini mencakup pengetahuan 

tentang keterampilan, algoritma, teknik, dan metode, yang 

semuanya disebut dengan prosedur 

d) Pengetahuan metakognitif merupakan pengetahuan pengembangan 

dari apa yang pernah dipelajari oleh siswa, menjadi pengetahuan 

stategis, kontekstual, dan kondisional yang melibatkan kesadaran 

atas pengetahuan diri. 
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Tabel 4. Dimensi Pengetahuan 

 

2) Dimensi Proses Kognitif 

Taksonomi Bloom pada ranah kognitif yang telah direvisi Anderson dan 

Krathwohl (2001:66-88) meliputi: mengingat (remember), 

memahami/mengerti (understand), menerapkan (apply), menganalisis 

(analyze), mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan (create). 

a) Mengingat adalah upaya mendapatkan kembali pengetahuan dari 

memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang baru didapatkan 

maupun yang sudah lama didapatkan. 

b) Memahami/mengerti berkaitan dengan membangun pengertian dari 

berbagai sumber seperti pesan, bacaan dan komunikasi. 

c) Menerapkan menunjuk pada proses kognitif memanfaatkan atau 

mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan 

atau menyelesaikan permasalahan. 

d) Menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan 

dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan 

Pengetahuan Nyata                                                   Pengetahuan Abstrak                                                                                                               

Faktual Konseptual Prosedural Metakognitif 

 Pengetahuan 
tentang 
terminologi 

 Pengetahuan 
tentang 
detail dan 
elemen 
khusus  

 Pengetahuan 
tentang 
klasifikasi 
dan kategori  

 Pengetahuan 
prinsip-
prinsip dan 
generalisasi  

 Pengetahuan 
tentang teori-
teori , model, 
dan struktur. 

 Pengetahuan 
tentang pelajaran 
keterampilan 
khusus dan 
algoritma 

 Pengetahuan 
tentang pelajaran 
teknik-teknik 
khusus dan 
metode 

 Pengetahuan 
tentang kriteria 
untuk 
menentukan, 
kapan 
menggunakan 
prosedur yang 
tepat/sesuai  

 Pengetahuan 
strategis 

 Pengetahuan 
tentang tugas-
tugas kognitif, 
mencakup 
pengetahuan 
kontekstual dan 
kondisional 

 Pengetahuan diri  
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mencari keterkaitan dari tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu 

bagaimana keterkaitan tersebut dapat menimbulkan permasalahan. 

e) Evaluasi berkaitan dengan proses kognitif memberikan penilaian 

berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Kriteria yang 

digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. 

f) Menciptakan mengarah pada proses kognitif meletakkan unsur-

unsur secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang 

koheren dan mengarahkan siswa untuk menghasilkan suatu produk 

baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk 

atau pola yang berbeda dari sebelumnya. 

Tabel 5. Dimensi Proses Kognitif 

Tingkatan Berpikir Tingkat Tinggi 

Spektrum 
Komunikasi 

(communication 
spectrum) 

Menciptakan 
(Creating)  

Menggeneralisasikan 
(generating), merancang 
(designing), memproduksi 
(producing), 
merencanakan kembali 
(devising)  
 

Negosiasi 
(negotiating), 
memoderatori 
(moderating), 
kolaborasi 
(collaborating) 

Mengevaluasi 
(Evaluating)  

Mengecek (checking), 
mengkritisi (critiquing), 
hipotesa (hypothesising), 
eksperimen 
(experimenting)  

Bertemu dengan 
jaringan/mendiskusikan 
(net meeting), 
berkomentar 
(commenting), 
berdebat (debating) 

Menganalisis 
(Analyzing)  

Memberi atribut 
(attributeing), 
mengorganisasikan 
(organizing), 
mengintegrasikan 
(integrating), 
mensahihkan (validating)  

Menanyakan 
(Questioning), 
meninjau ulang 
(reviewing) 
 
 
 
 
 

Menerapkan 
(Applying)  

Menjalankan prosedur 
(executing), 
mengimplementasikan 
(implementing), 
menyebarkan (sharing),  

Posting, blogging, 
menjawab (replying) 
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Memahami/ 
mengerti 
(Understanding)  

Mengklasifikasikan 
(classification), 
membandingkan 
(comparing), 
menginterpretasikan 
(interpreting), 
berpendapat (inferring)  

Bercakap (chatting), 
menyumbang 
(contributing), jejaring 
(networking) 

Mengingat 
(Remembering)  

Mengenali (recognition), 
memanggil kembali 
(recalling), 
mendeskripsikan 
(describing), 
mengidentifikasi 
(identifying)  

Menulis teks (texting), 
mengirim pesan 
singkat (instant 
messaging), berbicara 
(twittering) 

 
Berpikir Tingkat Rendah 

 

 

b. Ranah Afektif 

Krathwohl, Bloom, Masia, (1973) mengembangkan taksonomi tujuan yang 

berorientasi pada emosi/perasaan, nilai-nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi 

dan sikap. Ada lima kategori yang dikemukakan, yaitu: penerimaan, 

pemberian respon, penghargaan, pengorganisasian dan internalisasi. 

1) Penerimaan (receiving) terjadi ketika siswa melihat atau menerima 

rangsangan dari luar (misal: anjuran mematuhi rambu-rambu lalulintas, 

traffic light) 

2) Tanggapan (responding) terjadi jika siswa menanggapi apa yang dilihat 

atau rangsangan dari luar (misal: mengikuti atau menolak) 

3) Penghargaan (valuing) terjadi ketika respon positif didukung, maka 

siswa akan mulai menilai kelebihan dan keburukan jika tidak melanggar 

rambu-rambu lalulintas. 

4) Pengorganisasian (organization) terjadi ketika siswa dihadapkan pada 

beberapa pilihan yang sama beratnya (misal: siswa sudah terbiasa 

patuh lalu diajak melanggar oleh teman dekatnya, maka akan terjadi 

perang batin antara ya dan tidak, sehingga perlu pengorganisasian 

sikap/perilaku. 
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5) Internalisasi (characterization) terjadi jika sikap/perilaku positif/negatif 

menang pada tingkat pengorganisasian maka perilaku patuh pada 

rambu-rambu lalulintas dapat diinternalisasi atau menjadi kebiasaan. 

c. Ranah Psikomotor 

Dave’s (1975) membagi domain psikomotor menjadi lima sub domain yaitu: 

imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi dan naturalisasi. Perumusan tujuan dan 

pengamatan perilaku masing-masing sub domain dijelaskan pada paparan 

berikut ini. 

1) Imitation (peniruan): menirukan pola perilaku yang telah diamati dari 

orang lain. Kinerja masih berkualitas rendah. 

2) Manipulation (manipulasi): melakukan tindakan tertentu dengan 

mengikuti petunjuk dan berlatih tanpa bantuan visual dari orang lain. 

3) Precision (presisi): bekerja dengan cepat dan tepat dengan sedikit 

kesalahan tanpa menggunakan petunjuk visual maupun tertulis. Kata 

sifat yang menunjukkan tingkat presisi antara lain: “dengan tepat, 

dengan lancar, tanpa kesalahan” 

4) Articulation (artikulasi): menunjukkan serangkaian gerakan yang akurat, 

sesuai prosedur, cepat dan tepat. Gerakan ini memerlukan koordinasi 

serangkaian tindakan, untuk mencapai keselarasan dan konsistensi 

internal 

5) Naturalization (naturalisasi): melakukan gerakan secara spontan atau 

otomatis. Memiliki performa tingkat tinggi secara alami, mempunyai 

bakat alam tanpa perlu berpikir atau belajar banyak tentang hal itu. 

Contoh kata sifat yang sesuai antara lain: “ dengan otomatis, dengan 

lancar, dengan sempurna, dan lain sebagainya. 

 
3. Rumusan Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu: tujuan pembelajaran umum 

dan tujuan pembelajaran khusus. Rumusan tujuan pembelajaran umum merujuk 

pada kompetensi dasar, sedangkan tujuan pembelajaran khusus merujuk pada 

indikator keberhasilan. Tujuan pembelajaran sebagai pernyataan spesifik tentang 

perubahan perilaku yang diharapkan, memiliki empat persyaratan yang harus 

dipenuhi. 
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a. Persyaratan perumusan tujuan pembelajaran 

Secara umum terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam perumusan 

tujuan pembelajaran, yaitu: audience (sasaran pembelajaran), behaviour 

(perubahan perilaku), conditions (kondisi), dan degree (ukuruan 

keberhasilan). 

1) Audience (sasaran pembelajaran) adalah seseorang yang menjadi 

subyek dalam pembelajaran, untuk di sekolah adalah siswa. Misal: 

siswa dapat … 

2) Behaviour (perubahan perilaku) merupakan perubahan kemampuan 

yang harus dimiliki oleh siswa setelah berlangsungnya pembelajaran. 

Misal: menjelaskan   , membedakan …, mendemonstrasikan …, 

menguraikan …, …) 

3) Conditions (kondisi) adalah persyaratan yang harus dipenuhi, agar 

siswa dapat menunjukkan kemampuan yang diharapkan. Persyaratan ini 

dapat berupa alat, bahan atau situasi/kedaan yang mengiringi proses 

siswa saat menunjukkan kemampuannya. Misal: dengan peralatan …, 

dengan bahan …, melalui pengamatan langsung di lapangan, melalui 

diskusi dengan teman, … 

4) Degree (ukuruan keberhasilan) adalah pernyataan yang menunjukkan 

kriteria perubahan perilaku yang akan dinilai. Kriteria dapat dinyatakan 

dalam angka, batasan waktu, batasan toleransi, urutan langkah-langkah, 

acuan sistem dan jenis. Misal: minimal 4 butir, maksimal 15 menit, 

dengan toleransi maksimal 0,01 mm, secara berurutan, sesuai dengan 

sistem …, berdasarkan jenisnya. 

 

Contoh: tujuan pembelajaran khusus, 

Melalui tiga palu yang disediakan guru, siswa dapat menjelaskan fungsi dari 

palu berdasarkan jenisnya. 

Audience (sasaran pembelajaran)  : siswa dapat 

Behaviour (perubahan perilaku)  : menjelaskan fingsi dari palu 

Conditions (kondisi)  : melalui tiga palu yang disediakan guru 

Degree (ukuran keberhasilan)  : berdasarkan jenisnya. 

Rumusan tujuan pembelajaran harus memenuhi minimal tiga persyaratan, 

yaitu: audience (sasaran pembelajaran), behaviour (perubahan perilaku), 
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dan conditions (kondisi) atau audience (sasaran pembelajaran), behaviour 

(perubahan perilaku), dan degree (ukuran keberhasilan). Namun akan lebih 

baik kalau diusahakan untuk memenuhi keempat persyaratan. Kata kerja 

yang digunakan untuk rumusan tujuan pembelajaran, harus menggunakan 

kata kerja operasional. 

b. Daftar Kata Kerja Operasional 

Beberapa kata kerja operasonal ditampilkan di bawah ini untuk digunakan 

sebaagai acuan dalam pembuatan tujuan pembelajaran 

 
Tabel 6. Ranah Kognitif 

Mengingat (C1) Mengenali 
Mengingat kembali 
Membaca 
Menyebutkan 
Melafalkan 
Menuliskan 
Menghafal 

Memahami  (C2) Menjelaskan 
Mengartikan 
Menginterpretasikan 
Menceritakan 
Menampilkan 
Memberi contoh 
Merangkum 
Menyimpulkan 
Membandingkan 
Mengklasifikasikan 
Menunjukkan 
Menguraikan 
Membedakan 
Mengidentifikasikan 
 

Menerapkan (C3) Melaksanakan 
Mengimplementasikan 
Menggunakan 
Mengonsepkan 
Menentukan 
Memproseskan 

Menganalisis (C4) Mendiferensiasikan 
Mengorganisasikan 
Mengatribusikan 
Mendiagnosis 
Memerinci 
Menelaah 
Mendeteksi 
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Mengaitkan 
Memecahkan 
Menguraikan 

Mengevaluasi (C5) Mengcek 
Mengkritik 
Membuktikan 
Mempertahankan 
Memvalidasi 
Mendukung 
Memproyeksikan 

Menciptakan (C6) Membangun 
Merencanakan 
Memproduksi 
Mengkombinasikan 
Merangcang 
Merekonstruksi 
Membuat 
Menciptakan 
Mengabstraksi 

 

Tabel 7. Ranah Afektif 

Menerima (A1) Mengikuti 
Menganut 
Mematuhi 
Meminati 

Merespon (A2) Mengompromikan 
Menyenangi 
Menyambut 
Mendukung 
Menyetujui 
Menampilkan 
Melaporkan 
Memilih 
Mengatakan 
Memilah 
Menolak 

Menghargai (A3) Mengasumsikan 
Meyakini 
Meyakinkan 
Memperjelas 
Memprakarsai 
Mengimani 
Menekankan 
Menyumbang 

Mengorganisasikan (A4) Mengubah 
Menata 
Mengklasifikasikan 
Mengombinasikan 
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Mempertahankan 
Membangun 
Membentuk pendapat 
Memadukan 
Mengelola 
Menegosiasi 
Merembuk 

Karakterisasi  (A5) Membiasakan 
Mengubah perilaku 
Berakhlak mulia 
Mempengaruhi 
Mengkualifikasi 
Melayani 
Membuktikan 
Memecahkan 

 

Tabel 8. Ranah Psikomotorik 

Meniru (P1) Menyalin  
Mengikuti 
Mereplikasi 
Mengulangi 
Mematuhi 

Manipulasi (P2) Kembali membuat 
Membangun 
Melakukan 
Melaksanakan 
Menerapkan 

Presisi (P3) Menunjukkan  
Melengkapi  
Menunjukkan 
Menyempurnakan  
Mengkalibrasi  
Mengendalikan 

Artikulasi (P4) Membangun 
Mengatasi  
Menggabungkan  
Koordinat  
Mengintegrasikan  
Beradaptasi  
Mengembangkan  
Merumuskan 
Memodifikasi 
Master 

Naturalisasi (P5) Mendesain 
Menentukan 
Mengelola 
Menciptakan 
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D. Aktivitas Pembelajaran 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di 

bawah ini. 

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 

2. Kelompok 1 dan 2 membahas Pengertian, Fungsi dan Manfaat tujuan 

Pembelajaran 

3. Kelompok 3 dan 4 membahas Taksonomi Tujuan Pembelajaran 

4. Kelompok 5 dan 6 membahas Rumusan Tujuan Pembelajaran 

5. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain 

6. Waktu pembahasan 30 menit 

 

E. Latihan / Tugas 

Anda diminta membuat rumusan tujuan pembelajaran yang terkait dengan mata 

pelajaran atau paket keahlian yang diampu. Satu rumusan tujuan untuk materi 

pembelajaran teori dan satu rumusan tujuan untuk materi pembelajaran praktik. 

Rumusan tujuan harus memenuhi empat syarat: Audience (sasaran 

pembelajaran), Behaviour (perubahan perilaku), Conditions (kondisi), dan Degree 

(ukuruan keberhasilan). 

 

F. Rangkuman 

Tujuan pembelajaran dibedakan dalam dua kategori, yaitu: tujuan pembelajaran 

umum dan tujuan pembelajaran khusus. Rumusan tujuan pembelajaran umum 

merujuk pada kompetensi dasar, sedangkan tujuan pembelajaran khusus 

merujuk pada indikator keberhasilan. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan 

dengan jelas agar persepsi yang muncul selaras dengan apa yang terkandung 

dalam rumusan tujuan tersebut. Tujuan pembelajaran sebagai pernyataan 

spesifik tentang perubahan perilaku yang diharapkan, memiliki empat 

persyaratan yang harus dipenuhi. Empat syarat tersebut meliputi: Audience 

(sasaran pembelajaran), Behaviour (perubahan perilaku), Conditions (kondisi), 

dan Degree (ukuran keberhasilan). 

 

 



50 
 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran 

penentuan tujuan pembelajaran ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan 

pembelajaran penentuan tujuan pembelajaran ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan kegiatan pembelajaran penentuan tujuan pembelajaran 

agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari kegiatan pembelajaran 2 ini 

apabila telah mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam kegiatan 

pembelajaran 2 ini, tanpa melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 

80. Bagi yang belum mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat 

mendalami lagi sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3: PENENTUAN 

PENGALAMAN BELAJAR 

 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat;  

1. Menjelaskan pengalaman yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

2. Menentukan pengalaman yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diampu 

B. Indikator pencapaian Kompetensi 

Indikator pencapaian kompetensi dalam kegiatan pembelajaran 3 ini adalah : 

1. Pengalaman belajar diidentifikasi sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

2. Pengalaman belajar ditentukan berdasarkan hasil identifikasi. 

C. Uraian materi 

1. Pengertian Pengalaman Belajar 
 

Para ahli psikologi banyak mengemukakan tentang pengertian belajar, pada 

hakekatnya belajar merupakan suatu masalah yang dihadapi sepanjang sejarah 

manusia dan dialami oleh setiap manusia. Hampir semua kecakapan, 

keterampilan, pengetahuan, kebiasaan dan sikap berkembang karena belajar. 

Belajar merupakan suatu proses, dimana kata proses mengandung pengertian 

bahwa perbuatan belajar  itu sendiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan 

individu secara berkesinambungan. Proses belajar dapat berlangsung melalui 

pengalaman atau latihan secara formal ataupun dari pengalaman-pengalaman 

lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Sudjana, (2000: 28) bahwa: “Belajar ialah 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu 

itu sendiri”.  

Penyelenggaraan pembelajaran merupakan salah satu tugas utama guru dalam  

mendidik siswa. Mendidik sendiri pada hakikatnya adalah suatu proses bantuan 
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untuk mencapai perkembangan dalam mewujudkan cita-cita dirinya tanpa 

mengabaikan lingkungannya. Dalam hal ini seseorang akan semakin aktif 

berkontribusi dan terikat norma lingkungan sosialnya, maka  akan meningkatkan 

aspirasinya untuk mewujudkan kepentingan demi mencapai cita-cita diri. Dari 

sinilah terlihat pentingnya sebuah pendekatan pembelajaran yang mampu 

mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran dalam diri seseorang dalam 

mewujudkan dirinya. 

Dalam proses perkembangan pembelajaran, seseorang biasanya memperoleh 

suatu pengalaman terhadap suatu masalah yang dihadapi sepanjang hidupnya. 

Hal ini juga sesuai seperti pendapat Sudjana (2000: 29), belajar merupakan 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu 

itu sendiri. Sedangkan definisi dari pengalaman belajar adalah interaksi antara 

siswa dengan sesuatu di luar dirinya dengan yang ada pada lingkungannya 

sehingga memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat. Jadi, merupakan 

aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama pembelajaran. 

Dalam proses pengalaman belajar, setidaknya siswa memperoleh pengalaman 

belajar yang berkesan. Pengalaman belajar perlu diciptakan agar antusiasme 

siswa dalam mencari pengalaman belajar meningkat sehingga bermafaat bagi 

dirinya. Ragam pengalaman belajar yang diberikan guru kepada siswa 

berdasarkan Balitbang Depdiknas (2003) yaitu: 

a. Pengalaman Mental 

Pada pengalaman belajar mental, siswa biasanya hanya memperoleh 

informasi melalui indera dengar dan lihat. Beberapa bentuk pengalaman 

mental antara lain membaca buku, mendengarkan ceramah, mendengarkan 

berita di radio, dan lain sebagainya. 

b. Pengalaman Fisik 

Pengalaman belajar jenis ini siswa dapat memanfaatkan seluruh inderanya 

ketika menggali informasi. Siswa dapat melakukan pengamatan, percobaan, 

dan kunjungan. 
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c. Pengalaman Sosial 

Bentuk pengalaman belajar ini antara lain diskusi, kerja kelompok, 

mendemonstrasikan, berkomentar, dan sebagainya. 

Pendapat tersebut menjelaskan pengalaman belajar yang didapat siswa 

yaitu pengalaman mental, pengalaman fisik dan pengalaman sosial. 

Pengalaman mental yaitu didapat dari pesan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru ketika penyampaian materi atau bahan ajar sebagai 

salah satu pengalaman yang didapat oleh siswa. Pengalaman fisik tercipta 

jika di dalam proses pembelajaran terjadi aktivitas berupa pengamatan atau 

percobaan berdasarkan materi pembelajaran. Pengalaman fisik dapat 

menumbuhkan ketrampilan siswa dalam menghadapi sebuah masalah. 

Pengalaman sosial dapat diciptakan dalam pembelajaran jika guru di dalam 

kelas memberikan arahan kepada siswa untuk diskusi, bekerja sama, 

ataupun tanya jawab sesama siswa. 

Siswa belajar secara aktif ketika mereka terlibat secara terus-menerus baik 

mental maupun fisik. Keterlibatan fisik dapat diamati diantaranya dalam 

bentuk kegiatan membaca, menulis, memperagakan, dan mengukur. 

Perhitungan, pengumpulan, dan pengolahan data adalah termasuk 

didalamnya. Sedangkan keterlibatan mental adalah kegiatan yang 

mengingat kembali isi pelajaran pertemuan sebelumnya, menggunakan 

khazanah yang dimiliki untuk memecahkan masalah yang dihadapi, 

menyimpulkan hasil eksperimen, membandingkan satu konsep dengan 

konsep lainnya. 

Keterlibatan mental juga dapat berbentuk pengamatan terhadap suatu fakta 

peristiwa dan memberi peluang terjadinya asimilasi dan atau akomodasi 

kognitif terhadap pengetahuan baru tersebut. Selain itu terjadi keterlibatan 

secara emosional yang berbentuk penghayatan terhadap perasaan, nilai, 

dan sikap. Lalu membentuk latihan keterampilan intelektual seperti 

menyusun suatu rencana atau program dan menyatakan gagasan. Implikasi 

mental-intelektual-emosional yang semaksimal mungkin dalam kegiatan 

belajar mengajar akan mampu menimbulkan nilai yang berharga dan 

meningkatkan gairah belajar. 
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Gambar 3.1. Kerucut Pengalaman Dale 

 

Kerucut pengalaman Dale tidak hanya mampu menyajikan keefektifan 

pembelajaran yang disampaikan melalui media akan tetapi lebih pada 

bagaimana suatu proses pembelajaran disajikan dalam metode 

pempelajaran yang tepat. Dalam gambaran kerucut tersebut, Edgar Dale 

menggambarkan pentingnya visualisasi dan verbalistis dalam pengalaman 

pembelajaran. Disini dikemukakan bahwa ada suatu kontinuum dari konkrit 

ke abstrak antara pengalaman langsung, visual, dan verbal dalam 

menanamkan suatu konsep. 

Dari konsep kerucut Dale, dapat dijelaskan bahwa ingatan atau retensi 

seseorang dapat diperoleh melalui kegiatan pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 
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1) 10% dari apa yang mereka baca, di dalam kerucut Dale yaitu 

penerimaan verbal yang dibaca. 

2) 20% dari apa yang mereka dengar, didapat melalui pendengaran kata-

kata. 

3) 30% dari apa yang mereka lihat, didapat melalui kegiatan melihat 

gambar, memperhatikan gambar visual yang bergerak, dan melihat 

pameran. 

4) 50% dari apa yang mereka dengar dan lihat, diperoleh melalui kegiatan 

demonstrasi. 

5) 70% dari apa yang mereka kunjungi, kegiatan kunjungan meliputi 

berbicara, dramatisasi (mendengar, menulis, mengatakan, dan melihat). 

6) 90% dari apa yang disimulasikan melalui pengalaman nyata, 

pengalaman ini diperoleh langsung dengan melihat, meraba, merasakan 

sesuatu benda yang nyata. 

 
Dengan penjelasan berdasarkan kerucut pengalaman Edgar Dale, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku 

yang dipengaruhi berbagai faktor seperti kegiatan membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru, dan melakukan apa yang diinstruksikan. Seseorang 

dapat dikatakan belajar apabila terjadi perubahan tertentu dalam dirinya, 

yaitu proses belajar yang merupakan proses berubahnya tingkah laku 

tertentu secara relatif tetap. Perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya 

sejumlah pengalaman yang disebabkan adanya interaksi individu dengan 

lingkungannya. 

Perubahan akibat dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai 

bentuk, seperti kecakapan, sikap, pengertian, dan apresiasi (penghargaan). 

Perubahan tersebut dapat meliputi keadaan dirinya, pengetahuan, atau 

perbuatannya. Perubahan pada diri siswa dapat berupa perubahan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan pengetahuan dan 

keterampilan yang semakin berkembang dari sebelumnya dapat terjadi 

karena interaksi antara pengalaman baru dengan pengalaman yang pernah 

dialami sebelumnya.  
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Menurut Bruner dalam Arsyad (2002:7) terdapat tiga tingkatan modus 

belajar, yaitu pengalaman langsung (enactive), pengalaman piktorial/gambar 

(iconic), dan pengalaman abstrak. Pengalaman langsung adalah 

mengerjakan, misalnya arti kata simpul dipahami dengan langsung dengan 

membuat simpul.  

Pada tingkatan kedua yang diberi label iconic, kata simpul dipelajari dari 

gambar, lukisan, foto, atau film. Meskipun siswa belum pernah mengikat tali 

untuk membuat simpul, mereka dapat mempelajari dan memahaminya dari 

lukisan, gambar, dan foto. Selanjutnya pada tingkatan ketiga, tingkatan 

simbol, siswa membaca (atau mendengar) kata simpul dan mencoba 

mencocokkannya dengan pengalamanannya membuat simpul. Ketiga 

tingkatan pengalaman ini saling berinteraksi dalam upaya memperoleh 

pengalaman (pengetahuan, keterampilan, atau sikap) yang baru. 

Klasifikasi pengalaman tersebut diikuti secara luas oleh kalangan pendidik 

dalam menentukan alat bantu apa yang seharusnya sesuai untuk 

pengalaman belajar tertentu.  

Ada 9 macam klasifikasi media pembelajaran yang digunakan, yaitu: 

1) Pengalaman langsung dan bertujuan 

2) Pengalaman tiruan. 

3) Pengalaman melalui dramatisasi. 

4) Pengalaman melalui karyawisata. 

5) Pengalaman gambar hidup pameran. 

6) Pengalaman melalui televisi. 

7) Pengalaman melalui gambar diam, rekaman radio. 

8) Pengalaman melalui lambang visual.  

9) Pengalaman melalui lambang kata.  

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Diskusikan dalam kelompok kecil Pengalaman Belajar menurut para ahli 

psikologi, mana yang paling sesuai untuk proses pembelajaran di sekolah 

menurut kelompok saudara. Masing-masing kelompok boleh menggunakan 
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metode pemecahan masalah yang berbeda, boleh menggunakan pendekatan 

problem based learning, project based learning atau discovery learning. Diskusi 

kelompok harus mengarah kepada pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan saintifik di sekolah yaitu : mengamati, menanya, 

mencoba/eksperimen, menalar/mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. 

Setelah selesai diskusi, buatlah slides/power points untuk dipresentasikan.  

 

E. Latihan / Tugas 

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat & jelas ! 

1. Mengapa cara memperoleh pengalaman belajar perlu kita identifikasi?, coba 

saudara jelaskan secara singkat menurut pengalaman mental, fisik, dan 

pengalaman social ! 

2. Jelaskan bagaimana prosentase pemahaman belajar pada area modus 

verbal, modus visual, dan modus berbuat berbeda menurut kerucut 

pengalaman belajar? 

3. Jelaskan secara ringkas kerucut pengalaman belajar yang dikemukakan oleh 

Edgar Dale ! 

4. Bandingkan pengalaman belajar yang dikemukakan oleh Bruner dengan 

pengalaman belajar yang saudara alami selama ini ! 

5. Klasifikasikan pengalaman belajar dari sudut pandang pada situasi nyata 

(konkret) dan pada situasi buatan (abstract) sesuai dengan karekteristik 

mata pelajaran yang saudara  ampu ! 

F. Rangkuman 

Hampir semua kecakapan, keterampilan, pengetahuan, kebiasaan dan sikap 

berkembang karena belajar. Belajar merupakan suatu proses, dimana kata 

proses mengandung pengertian bahwa perbuatan belajar itu sendiri atas 

serangkaian kegiatan yang dilakukan individu secara berkesinambungan. Dalam 

proses perkembangan pembelajaran, seseorang biasanya memperoleh suatu 

pengalaman terhadap suatu masalah yang dihadapi sepanjang hidupnya. 

Sedangkan definisi dari pengalaman belajar adalah interaksi antara siswa 

dengan sesuatu di luar dirinya dengan yang ada pada lingkungannya sehingga 
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memberikan pengetahuan baru yang bermanfaat. Ragam pengalaman belajar 

yaitu : Pengalaman Mental, Pengalaman Fisik, dan Pengalaman Sosial. 

Siswa belajar secara aktif ketika mereka terlibat secara terus-menerus baik 

mental, fisik, maupun sosial. Keterlibatan fisik dapat diamati diantaranya dalam 

bentuk kegiatan membaca, menulis, memperagakan, dan mengukur. Sedangkan 

keterlibatan mental adalah kegiatan yang mengingat kembali isi pelajaran 

pertemuan sebelumnya, menggunakan khazanah yang dimiliki untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi, menyimpulkan hasil eksperimen, 

membandingkan satu konsep dengan konsep lainnya. Keterlibatan mental juga 

dapat berbentuk pengamatan terhadap suatu fakta peristiwa dan memberi 

peluang terjadinya asimilasi atau akomodasi kognitif terhadap pengetahuan baru 

tersebut. Selain itu terjadi keterlibatan secara emosional yang berbentuk 

penghayatan terhadap perasaan, nilai, dan sikap. Lalu membentuk latihan 

keterampilan intelektual seperti menyusun suatu rencana atau program dan 

menyatakan gagasan. Implikasi mental-intelektual-emosional yang semaksimal 

mungkin dalam kegiatan belajar mengajar akan mampu menimbulkan nilai yang 

berharga dan meningkatkan gairah belajar. 

Kerucut pengalaman Dale tidak hanya mampu menyajikan keefektifan 

pembelajaran yang disampaikan melalui media akan tetapi lebih pada 

bagaimana suatu proses pembelajaran disajikan dalam metode pempelajaran 

yang tepat. Dalam gambaran kerucut tersebut, Edgar Dale menggambarkan 

pentingnya visualisasi dan verbalisasi dalam pengalaman pembelajaran. Disini 

dikemukakan bahwa ada suatu kontinuum dari konkrit ke abstrak antara 

pengalaman langsung, visual, dan verbal dalam menanamkan suatu 

konsep,yaitu 10% dari apa yang mereka baca, 20% dari apa yang mereka 

dengar,30% dari apa yang mereka lihat, 50% dari apa yang mereka dengar dan 

lihat, 70% dari apa yang mereka kunjungi, meliputi berbicara, mendengar, 

menulis, mengatakan, dan melihat, 90% dari apa yang disimulasikan melalui 

pengalaman nyata yang diperoleh langsung dengan melihat, meraba, merasakan 

sesuatu benda yang nyata. 

Dengan penjelasan berdasarkan kerucut pengalaman Edgar Dale, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang 
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dipengaruhi berbagai faktor seperti kegiatan membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru, dan melakukan apa yang diinstruksikan. Seseorang 

dapat dikatakan belajar apabila terjadi perubahan tertentu dalam dirinya, yaitu 

proses belajar yang merupakan proses berubahnya tingkah laku tertentu secara 

relatif tetap. Perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya sejumlah 

pengalaman yang disebabkan adanya interaksi individu dengan lingkungannya. 

Perubahan akibat dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, 

seperti kecakapan, sikap, pengertian, dan apresiasi (penghargaan). Perubahan 

tersebut dapat meliputi keadaan dirinya, pengetahuan, atau perbuatannya. 

Perubahan pada diri siswa dapat berupa perubahan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Perubahan pengetahuan dan keterampilan yang semakin 

berkembang dari sebelumnya dapat terjadi karena interaksi antara pengalaman 

baru dengan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya.  

Menurut Bruner dalam Arsyad (2002:7) terdapat tiga tingkatan modus belajar, 

yaitu pengalaman langsung (enactive), pengalaman piktorial/gambar (iconic), dan 

pengalaman abstrak. Klasifikasi pengalaman tersebut diikuti secara luas oleh 

kalangan pendidik dalam menentukan alat bantu apa yang seharusnya sesuai 

untuk pengalaman belajar tertentu.  

Ada 9 macam klasifikasi media pembelajaran yang digunakan, 

yaitu:1.Pengalaman langsung dan bertujuan, 2. Pengalaman tiruan, 3. 

Pengalaman melalui dramatisasi, 4. Pengalaman melalui karyawisata, 5. 

Pengalaman gambar hidup pameran,6.pengalaman melalui televisi, 7. 

Pengalaman melalui gambar diam, rekaman radio, 8. Pengalaman melalui 

lambang visual, 9.Pengalaman melalui lambang kata.  

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran penentuan 

pengalaman belajar? 
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b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan 

pembelajaran penentuan pengalaman belajar? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan kegiatan pembelajaran penentuan pengalaman belajar agar 

kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

 
2. Tindak Lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari kegiatan pembelajaran 3 ini 

apabila telah mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam kegiatan 

pembelajaran 3 ini, tanpa melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 80. 

Bagi yang belum mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat 

mendalami lagi sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4: MEMILIH MATERI 

TERKAIT DENGAN PENGALAMAN BELAJAR DAN 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta dapat;  

1. Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman 

belajar dan tujuan pembelajaran 

2. Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang 

dipilih dan karakteristik peserta didik 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator pencapaian kompetensi dalam kegiatan pembelajaran 4 ini adalah : 

1. Kriteria pemilihan materi pembelajaran dijelaskan dengan benar.  

2. Materi pembelajaran diidentifikasi sesuai dengan tujuan pembelajaran dan 

pengalaman belajar  

3. Materi pembelajaran dipilih berdasarkan hasil identifikasi.  

4. Materi pembelajaran disusun kesesuaiannya dengan sintak pendekatan 

ilmiah. 

5. Materi pembelajaran ditata kesesuaiannya dengan karakteristik peserta 

didik. 

C. Uraian Materi 

1. Kriteria Pemilihan Materi Pembelajaran  

a. Pengertian pemilihan materi pembelajaran 

Pemilihan materi pembelajaran adalah memilih bahan ajar yang akan 

disajikan atau disampaiakan dalam interaksi belajar, terdiri dari 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dikembangkan berdasarkan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL),  Kompetensi  Inti (KI), dan Kompetensi 

Dasar (KD) pada standar isi yang harus dipelajari oleh siswa dalam rangka 

mencapai kompetensi yang telah ditentukan. 
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Contoh materi pembelajaran untuk Kompetensi Dasar (KD) 3.2. Menerapkan 

pengetahuan pengelolaan informasi digital melalui pemanfaatan komunikasi 

daring (online).  

Materi pembelajaran yang berkaitan dengan KD ini meliputi pengertian 

komunikasi daring, pelaksanaan komunikasi daring asinkron, pelaksanaan 

komunikasi daring sinkron, dan kewargaan digital. Namun, seberapa dalam 

dan seberapa luas materi pembelajaran ini untuk peserta didik kita, dari 

mana saja sumber materi pembelajaran ini dapat kita peroleh, dan 

bagaimana mengemas materi pembelajaran ini, tentu saja memerlukan 

pemahaman yang lebih dalam tentang pengembangan materi pembelajaran. 

Pemilihan bahan ajar terkait erat dengan pengembangan silabus, yang di 

dalamnya terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar, materi pokok, 

pengalaman belajar, metoda, evaluasi dan sumber. Selaras dengan 

pengembangan silabus maka materi pembelajaran yang akan dikembangkan 

tetap memperhatikan pencapaian Kompetensi Inti dan kompetensi dasar, 

kesesuaian dengan materi pokok yang diajarkan, mendukung pengalaman 

belajar, ketepatan metoda dan media pembelajaran, dan sesuai dengan 

indikator untuk mengembangkan asesmen.  

b. Pedoman pemilihan materi pembelajajaran ini merupakan rambu-rambu 

yang perlu diperhatikan ketika mengembangkan bahan ajar. Sejumlah 

manfaat yang dapat dipetik dari pedoman pemilihan bahan ajar bagi para 

pengembang bahan ajar  (dalam hal ini adalah guru) di antaranya adalah 

untuk: 

1) Memperoleh gambaran tentang cara menganalisis bahan ajar  yang 

akan diajarkan; 

2)  Memperoleh gambaran tentang cara-cara analisis pedagogik yang akan 

diterapkan dalam pembelajaran; 

3) Dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelola bahan ajar; 

4) Lebih kritis menyesuaikan bahan ajar  yang dikembangkannya dengan 

karakteristik siswa; 

5) Dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengembangkan 

kurikulum sekolah; 
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6)  Berpeluang menjadi guru yang profesional terkait  dengan kompetensi 

pedagogis, kompetensi profesi, kompetensi kepribadian, dan 

kompetensi sosial. 

c.  Pemilihan materi pembelajaran yang diampu dibagi menjadi 3 (tiga) 

berdasarkan ranah yaitu:  

1) Pengetahuan sebagai Materi Pembelajaran 

Isi materi pembelajaran yang berupa pengetahuan meliputi fakta, konsep, 

prinsip, dan prosedur. Kadang-kadang kita sulit memberi pengertian pada 

keempat materi pembelajaran tersebut. Oleh sebab itu, perhatikan 

perbedaan-perbedaan pada tabel kualifikasi isi materi pembelajaran di 

bawah ini. 

Tabel 9. Klasifikasi isi materi pembelajaran dalam ranah pengetahuan 
 

No Jenis Pengertian 

1 Fakta Mudah dilihat, menyebutkan nama, jumlah, 

dan bagian-bagiannya. 

Contoh: 

Ruang kelas belajar teori; Over Heat Proyektor 

(OHP); Bengkel kerja bangku berkapasitas 12 

Siswa; Peratan bengkel ditempatkan di 

gudang. 

2 Konsep Definisi, identifikasi, klasifikasi, ciri-ciri khusus 

Contoh: 

Hukum ialah peraturan yang harus dipatuh-

taati, dan jika dilanggar dikenai sanksi berupa 

denda atau pidana.  

3 Prinsip Penerapan dalil, hukum, rumus, (diawali 

dengan jika …., maka …. ) 

Contoh: 
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Hukum permintaan dan penawaran (Jika 

penawaran tetap permintaan naik, maka harga 

akan naik). 

4 Prosedur  Bagan arus atau bagan alur (flowchart), 

alogaritma langkah-langkah mengerjakan 

sesuatu secara urut 

Contoh: 

Langkah-langkah menjumlahkan pecahan 

ialah: 

1. Menyamakan penyebut 

2. Menjumlahkan pembilang dengan dengan 

pembilang dari penyebut yang telah 

disamakan. 

3. Menuliskan dalam bentuk pecahan hasil 

penjumlahan pembilang dan penyebut yang 

telah disamakan. 

5 Nilai 1. Mengukur ketercapaian kompetensi 

2. Membuat rubrik penilaian 

 

2) Keterampilan sebagai Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang berhubungan dengan keterampilan antara lain 

kemampuan mengembangkan ide, memilih, menggunakan bahan, 

menggunakan peralatan, dan teknik kerja. Ditinjau dari level terampilnya 

seseorang, aspek keterampilan dapat dibedakan menjadi gerak awal, semi 

rutin, dan rutin (terampil). Keterampilan perlu disesuaikan dengan kebutuhan 

siswa/peserta didik dengan memperhatikan aspek bakat, minat, dan harapan 

siswa itu agar mampu mencapai penguasaan keterampilan bekerja (pre – 

vocational skill) yang secara integral ditunjang oleh keterampilan hidup (life 

skill). 
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3) Sikap sebagai Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang tergolong sikap atau nilai adalah materi yang 

berkenaan dengan sikap ilmiah, antara lain: 

a) Nilai–nilai kebersamaan, mampu bekerja berkelompok dengan orang lain 

yang berbeda suku, agama, dan strata sosial; 

b) Nilai kejujuran, mampu jujur dalam melaksanakan observasi, eksperimen, 

tidak memanipulasi data hasil pengamatannya; 

c)  Nilai kasih sayang, tak membeda-bedakan orang lain yang mempunyai 

karakter sama dan kemampuan sosial ekonomi yang berbeda semua 

sama-sama makhluk Tuhan. 

2.  Memilih Materi Terkait Dengan Pengalaman Dan Tujuan Pembelajaran 

Pengertian Pengalaman dan Tujuan Pembelajaran 

Pengalaman belajar adalah interaksi antara pebelajar dengan kondisi 

eksternalnya, pengalaman belajar dimiliki siswa setelah ia mengikuti kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran di sekolah itu sendiri mengacu 

pada kompetensi dasar yang tertulis di dalam RPP. Sehingga hubungan antara 

kompetensi dasar dengan pengalaman belajar adalah pengalaman belajar siswa 

terbentuk dari proses pembelajaran di sekolah, proses pembelajaran tersebut 

mengacu pada kompetensi dasar. 

Contoh: Kompetensi dasar dalam mata pelajaran pemesinan adalah menjelaskan 

pengertian dan fungsi bagian-bagian mesin bubut. Maka pemberian materi oleh 

guru kepada siswa mengacu pada kompetensi dasar ini yaitu memberikan materi 

tentang pengertian bagian-bagian mesin bubut. Secara otomatis peserta didik 

akan mengalami pengalaman belajar sesuai dengan materi yang disampaikan 

guru tersebut. 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

Tugas I . Diskusi  Dalam dkelompok 

1. Lakukan identifikasi pemilihan materi pembelajaran yang meliputi tiga ranah: 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap ! 

2. Hasil dari identifikasi buatkan paparan presentasi/Power Poin ! 

3. Hasinya dipresentasikan  dalam kurun waktu 30 ‘ ! 

Tugas II. Diskusi Dalam Kelompok 

1. Rumuskan tujuan pembelajaran, dengan mengacu pada 1 (satu) kompetensi 

Dasar 

2. Tentukan pengalaman-pengalaman belajar terkait untuk pencapaian tujuan 

pembelajaran 

3. Hasil rumusan tujuan dan pengalaman belajar, buatkan paparan 

presentasi/power poin 

4. Hasilnya dipresentasikan dalam kurun waktu 30’ 

 

E. Latihan / Tugas 

Petunjuk pengerjaan soal 

1. Bacalah secara cermat terlebih dahulu soal-soal berikut dalam mengerjakan  

2. Silanglah pada pilihan jawaban yang anda anggap paling tepat dari 4 item 

pilihan jawaban (A, B, C, D) dari soal di bawah. 

3. Bila hendak mengganti pilihan jawaban yang anda sudah tersilang 

meragukan, maka lingkarilah jawaban tersebut dan silanglah dengan pilihan 

jawaban yang baru, contoh sebagai berikut :  A , B , C , D. 

4. Waktu 20 menit 
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SOAL : 

1. Dalam pemilihan materi pembelajaran hal-hal yang harus diperhatikan 

adalah . . . . 

A. isi 

B. spek 

C. Kriteria 

D. materi 

 

2. Materi pembelajaran keterampilan dapat berupa . . . . 

A. menggunakan bahan 

B. menggunakan daftar isi 

C. menggunakan kata 

D. menggunakan peralatan 

 

3. Untuk mencapai pembelajaran unsure yang didak boleh ditinggalkan adalah 

sikap, yang terkandung adalah . . . . 

A. belajar mandiri 

B. gotong royong 

C. menyelesaikan tugas 

D. membersihkan rumah 

 

4. Budi adalah seorang mekanik otomotif, untuk menditeksi sebuah traubel 

harus menggunakan pendekatan procedural, hal tersebut katagori materi. . .  

A. keterampilan 

B. sikap 

C. pengetahuan 

D. konsep 

 

5. Dalam memilih kriteria materi pembelajaran yang termsuk materi sikap 

adalah. . . .  

A. Percaya diri 

B. Keputusan yang tepat 

C.  peluang bagi orang lain 

D. Kejujuran 
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F. Rangkuman 

Kriteria pemilihan materi pembelajaran merupakan rambu-rambu yang harus 

dilalui untuk pemilihan bahan ajar yang diampu dalam rangka persiapan 

mengajar, materi yang dipilih meliputi ranah: 

1. Pengetahuan sebagai materi pembelajaran 

Isi materi pembelajaran yang berupa pengetahuan meliputi fakta, konsep, 

prinsip, dan prosedur 

2. Keterampilan sebagai materi pembelajaran 

Materi pembelajaran yang berhubungan dengan keterampilan antara lain 

kemampuan mengembangkan ide, memilih, menggunakan bahan, 

menggunakan peralatan, dan teknik kerja 

3. Sikap sebagai materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang tergolong sikap atau nilai adalah materi yang 

berkenaan dengan sikap ilmiah, antara lain: 

a. Nilai–nilai kebersamaan, mampu bekerja berkelompok dengan orang lain 

yang  yang tidak membedakan ras; 

b. Nilai kejujuran, mampu jujur dalam melaksanakan observasi, eksperimen, 

tidak memanipulasi data apapun; 

c. Nilai kasih sayang, tak membeda-bedakan orang lain yang mempunyai 

karakter sama dan kemampuan sosial ekonomi yang berbeda semua 

sama-sama makhluk Tuhan 

4. Pengalaman belajar adalah interaksi antara pebelajar dengan kondisi 

eksternalnya, pengalaman belajar dimiliki siswa setelah ia mengikuti 

kegiatan pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran di sekolah itu 

sendiri mengacu pada kompetensi dasar yang tertulis di dalam RPP. 

Sehingga hubungan antara kompetensi dasar dengan pengelaman belajar 

adalah pengalaman belajar peserta didik terbentuk dari proses pembelajaran 

di sekolah, proses pembelajaran tersebut mengacu pada kompetensi dasar. 

Contoh: Kompetensi dasar dalam mata pelajaran pemesinan  adalah 

menjelaskan pengertian dan fungsi bagian-bagian mesin bubut. Maka 

pemberian materi oleh guru kepada siswa mengacu pada kompetensi dasar 

ini yaitu memberikan materi tentang pengertian bagian-bagian mesin bubut. 
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Secara otomatis siswa akan mengalami pengalaman belajar sesuai dengan 

materi yang disampaikan guru tersebut. 

5. Tujuan belajar merupakan proses internal yang kompleks, yang terlibat 

dalam proses internal tersebut adalah seluruh mental, yang meliputi ranah-

ranah kognitif, afekif, dan psikomotorik. Proses belajar yang 

mengaktualisasikan ranah-ranah tersebut tertuju pada bahan belajar 

tertentu. Sebagai ilustrasi, siswa kelas XI SMK menggunakan ranah kognitif, 

tingkat aplikasi dalam memecahkan soal matematika.  

Hal tersebut terwujud pada penggunaan rumus kuadrat, dan pada saat lain 

siswa tersebut menggunakan ranah afektif tingkat penilaian dalam 

apresisiasi Sastra Indonesia. Hal tersebut dapat terujud dalam membaca 

buku. 

6. Sumber Materi pembelajaran   

Agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diharapkan 

diperlukan sumber belajar yang memadahi sebagai berikut: 

a. Buku teks 

b. Laporan hasil penelitian 

c. Jurnal 

d. Pakar bidang studi 

e. Profesional 

f. Standar Isi 

g. Penerbitan berkala 

h. Media Audio visual 

i. Lingkungan 

7. Pengemasan Materi Pembelajaran 

Pengemasan materi pembelajaran dapat dilaksanakan  dalam bentuk: 

a. Buku teks utama dan pelengkap 

b. Modul 
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

 
1. Umpan Balik 

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran memilih 

materi terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan kegiatan 

pembelajaran memilih materi terkait dengan pengalaman belajar dan 

tujuan? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan kegiatan pembelajaran memilih materi terkait dengan 

pengalaman belajar dan tujuan agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih 

berhasil ? 

 
2. Tindak Lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari kegiatan pembelajaran 4 ini 

apabila telah mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam kegiatan 

pembelajaran 4 ini, tanpa melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 80. 

Bagi yang belum mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat 

mendalami lagi sehingga dapat memperoleh nilai minimal 80 
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KUNCI JAWABAN 

 
A. KUNCI JAWABAN KEGIATAN PEMBELAJARAN  1 : PRINSIP 

PENGEMBANGAN KURIKULUM 

 

NO JAWABAN  NO JAWABAN 

1. A  9. B 

2. C  10. D 

3. A  11. B 

4. B  12. A 

5. B  13 D 

6. D  14. D 

7. A  15. C 

8. C    

 
 
B. KUNCI JAWABAN KEGIATAN PEMBELAJARAN  2 : PENENTUAN 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Soal 

Anda diminta membuat rumusan tujuan pembelajaran yang terkait dengan 

mata pelajaran atau paket keahlian yang diampu. Satu rumusan tujuan 

untuk materi pembelajaran teori dan satu rumusan tujuan untuk materi 

pembelajaran praktik. Rumusan tujuan harus memenuhi empat syarat: 

Audience (sasaran pembelajaran), Behaviour (perubahan perilaku), 

Conditions (kondisi), dan Degree (ukuruan keberhasilan). 
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2. Rubrik Penilaian 

No. Alternatif Jawaban Skor 
Maks. 

Skor 
Perolehan 

1 Rumusan tujuan pembelajaran pengetahuan 50  

Memenuhi persyaratan: (skor @ 12,5) 
a. Audience (sasaran pembelajaran) 
b. Behaviour (perubahan perilaku) 
c. Conditions (kondisi) 
d. Degree (ukuran keberhasilan) 

Minimal memenuhi dua persyaratan, kurang 
dari dua persyaratan tidak dinilai. 

2 Rumusan tujuan pembelajaran keterampilan 50  

Memenuhi persyaratan: (skor @ 12,5) 
a. Audience (sasaran pembelajaran) 
b. Behaviour (perubahan perilaku) 
c. Conditions (kondisi) 
d. Degree (ukuran keberhasilan) 

Minimal memenuhi dua persyaratan, kurang 
dari dua persyaratan tidak dinilai. 

 ∑ Skor Perolehan  

 

C. KUNCI JAWABAN KEGIATAN PEMBELAJARAN  3 : PENENTUAN 

PENGALAMAN BELAJAR 

a. Soal  

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat & jelas ! 

1. Mengapa cara memperoleh pengalaman belajar perlu kita identifikasi, 

coba saudara jelaskan secara singkat menurut pengalaman mental, 

fisik, dan pengalaman social? 

2. Jelaskan prosentase pemahaman belajar pada area modus verbal, 

modus visual, dan modus berbuat menurut kerucut pengalaman belajar ! 

3. Jelaskan secara ringkas kerucut pengalaman belajar yang dikemukakan 

oleh Edgar Dale. 

4. Bandingkan pengalaman belajar yang dikemukakan oleh Bruner dengan 

pengalaman belajar yang saudara alami selama ini. 

5. Klasifikasikan pengalaman belajar dari sudut pandang pada situasi 

nyata (konkret) dan pada situasi buatan (abstract) sesuai dengan 

karekteristik mata pelajaran yang saudara  ampu.  
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b. Jawaban 

1. Mengapa cara memperoleh pengalaman belajar perlu kita 

identifikasi, coba saudara jelaskan secara singkat menurut 

pengalaman mental, fisik, dan pengalaman social? 

Karena siswa belajar secara aktif ketika mereka terlibat secara terus-

menerus baik mental, fisik, maupun sosial. Keterlibatan fisik dapat 

diamati diantaranya dalam bentuk kegiatan membaca, menulis, 

memperagakan, dan mengukur. Sedangkan keterlibatan mental adalah 

kegiatan yang mengingat kembali isi pelajaran pertemuan sebelumnya, 

menggunakan khazanah yang dimiliki untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi, menyimpulkan hasil eksperimen, membandingkan satu konsep 

dengan konsep lainnya. Keterlibatan mental juga dapat berbentuk 

pengamatan terhadap suatu fakta peristiwa dan memberi peluang 

terjadinya asimilasi atau akomodasi kognitif terhadap pengetahuan baru 

tersebut. Selain itu terjadi keterlibatan secara emosional yang berbentuk 

penghayatan terhadap perasaan, nilai, dan sikap. Lalu membentuk 

latihan keterampilan intelektual seperti menyusun suatu rencana atau 

program dan menyatakan gagasan. Implikasi mental-intelektual-

emosional yang semaksimal mungkin dalam kegiatan belajar mengajar 

akan mampu menimbulkan nilai yang berharga dan meningkatkan 

gairah belajar. 

2. Jelaskan prosentase pemahaman belajar pada area modus verbal, 

modus visual, dan modus berbuat menurut kerucut pengalaman 

belajar ! 

Kerucut pengalaman Dale tidak hanya mampu menyajikan keefektifan 

pembelajaran yang disampaikan melalui media akan tetapi lebih pada 

bagaimana suatu proses pembelajaran disajikan dalam metode 

pempelajaran yang tepat. Dalam gambaran kerucut tersebut, Edgar 

Dale menggambarkan pentingnya visualisasi dan verbalisasi dalam 

pengalaman pembelajaran. Disini dikemukakan bahwa ada suatu 

kontinuum dari konkrit ke abstrak antara pengalaman langsung, visual, 

dan verbal dalam menanamkan suatu konsep,yaitu 10% dari apa yang 

mereka baca, 20% dari apa yang mereka dengar,30% dari apa yang 
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mereka lihat, 50% dari apa yang mereka dengar dan lihat, 70% dari apa 

yang mereka kunjungi, meliputi berbicara, mendengar, menulis, 

mengatakan, dan melihat, 90% dari apa yang disimulasikan melalui 

pengalaman nyata yang diperoleh langsung dengan melihat, meraba, 

merasakan sesuatu benda yang nyata. 

 

3.  Jelaskan secara ringkas kerucut pengalaman belajar yang 

dikemukakan oleh Edgar Dale 

Dengan penjelasan berdasarkan kerucut pengalaman Edgar Dale, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah 

laku yang dipengaruhi berbagai faktor seperti kegiatan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru, dan melakukan apa yang 

diinstruksikan. Seseorang dapat dikatakan belajar apabila terjadi 

perubahan tertentu dalam dirinya, yaitu proses belajar yang merupakan 

proses berubahnya tingkah laku tertentu secara relatif tetap. Perubahan 

tingkah laku diakibatkan oleh adanya sejumlah pengalaman yang 

disebabkan adanya interaksi individu dengan lingkungannya. 

Perubahan akibat dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai 

bentuk, seperti kecakapan, sikap, pengertian, dan apresiasi 

(penghargaan). Perubahan tersebut dapat meliputi keadaan dirinya, 

pengetahuan, atau perbuatannya. Perubahan pada diri siswa dapat 

berupa perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan 

pengetahuan dan keterampilan yang semakin berkembang dari 

sebelumnya dapat terjadi karena interaksi antara pengalaman baru 

dengan pengalaman yang pernah dialami sebelumnya. 

 

4. Bandingkan pengalaman belajar yang dikemukakan oleh Bruner 

dengan pengalaman belajar yang saudara alami selama ini. 

Menurut Bruner dalam Arsyad (2002:7) terdapat tiga tingkatan modus 

belajar, yaitu pengalaman langsung (enactive), pengalaman 

piktorial/gambar (iconic), dan pengalaman abstrak. Klasifikasi 

pengalaman tersebut diikuti secara luas oleh kalangan pendidik dalam 
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menentukan alat bantu apa yang seharusnya sesuai untuk pengalaman 

belajar tertentu 

5. Klasifikasikan pengalaman belajar dari sudut pandang pada situasi 

nyata (konkret) dan pada situasi buatan (abstract) sesuai dengan 

karekteristik mata pelajaran yang saudara ampu! 

Klasifikasi media pembelajaran yang digunakan, yaitu: 

a. Pengalaman langsung dan bertujuan 

b. Pengalaman tiruan, 

c. Pengalaman melalui dramatisasi, 

d. Pengalaman melalui karyawisata, 

e. Pengalaman gambar hidup pameran, 

f. pengalaman melalui televisi, 

g. Pengalaman melalui gambar diam, rekaman radio, 

h. Pengalaman melalui lambang visual. 

i. Pengalaman melalui lambang kata.  

Kemudian saudara hubungkan dengan pengalaman belajar dan mengajar 

pada mata pelajaran yang saudara ampu. 

 

D. KUNCI JAWABAN KEGIATAN PEMBELAJARAN  4 : MEMILIH MATERI 
TERKAIT DENGAN PENGALAMAN BELAJAR DAN TUJUAN 
PEMBELAJARAN 

Kunci jawaban evaluasi materi pokok 4 yaitu memilih materi terkait dengan 

pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran 

 

NO JAWABAN  NO JAWABAN 

1. A  11. B 

2. D  12. D 

3. B  13. A 

4. C  14. D 

5. A  15. A 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor : 

tantangan internal, tantangan eksternal, penyempurnaan pola pikir, penguatan 

tata kelola kurikulum, dan penguatan materi. Sedangkan landasan 

pengembangan yang digunakan adalah landasan filosofis, landasan sosiologis, 

landasan psikopedagogis, landasan teoritis, dan landasan yuridis. 

Struktur Kurikulum SMK terdiri dari kelompok A (umum), kelompok B (umum), 

kelompok C (Peminatan), terdiri dari C1. Dasar Bidang Keahlian, C2. Dasar 

Program Keahlian dan C3. Paket Keahlian. Untuk mengimplementasikan 

kurikulum 2013 disekolah, pemerintah telah meyiapkan  peraturan-peraturan 

yang terkait dengan implementasi kurikulum 2013, sehingga orang yang terlibat 

dalam pendidikan dapat mempelajari dan menerapkannya di sekolah. Salah satu 

peraturan tersebut adalah Permendikbud nomer 60 dan 61 tahun 2013. 

Faktor yang sangat penting dalam pembelajaran adalan tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran dibedakan dalam dua kategori, yaitu: tujuan pembelajaran 

umum dan tujuan pembelajaran khusus. Rumusan tujuan pembelajaran umum 

merujuk pada kompetensi dasar, sedangkan tujuan pembelajaran khusus 

merujuk pada indikator keberhasilan. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan 

dengan jelas agar persepsi yang muncul selaras dengan apa yang terkandung 

dalam rumusan tujuan tersebut. Tujuan pembelajaran sebagai pernyataan 

spesifik tentang perubahan perilaku yang diharapkan, memiliki empat 

persyaratan yang harus dipenuhi. Empat syarat tersebut meliputi: Audience 

(sasaran pembelajaran), Behaviour (perubahan perilaku), Conditions (kondisi), 

dan Degree (ukuran keberhasilan). 
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Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan pengalaman belajar. 

Berdasarkan kerucut pengalaman Edgar Dale, disimpulan bahwa belajar 

merupakan proses perubahan tingkah laku yang dipengaruhi berbagai faktor 

seperti kegiatan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan melakukan 

apa yang diinstruksikan. Seseorang dapat dikatakan belajar apabila terjadi 

perubahan tertentu dalam dirinya, yaitu proses belajar yang merupakan proses 

berubahnya tingkah laku tertentu secara relatif tetap. Perubahan tingkah laku 

diakibatkan oleh adanya sejumlah pengalaman yang disebabkan adanya 

interaksi individu dengan lingkungannya. 

Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal, maka diperlukan 

media pembelajaran sebagai sarana pendukung dalam proses belajar mengajar. 

Ada 9 (Sembilan) macam klasifikasi media pembelajaran yang digunakan, yaitu: 

(1). Pengalaman langsung dan bertujuan, (2). Pengalaman tiruan, (3). 

Pengalaman melalui dramatisasi, (4). Pengalaman melalui karyawisata,(5). 

Pengalaman gambar hidup pameran,(6). pengalaman melalui televisi, (7). 

Pengalaman melalui gambar diam, rekaman radio, (8). Pengalaman melalui 

lambang visua, dan (9). Pengalaman melalui lambang kata.  

Kriteria pemilihan materi pembelajaran merupakan rambu-rambu yang harus 

dilalui untuk pemilihan bahan ajar yang diampu dalam rangka persiapan 

mengajar, materi yang dipilih meliputi ranah: 

1. Pengetahuan sebagai materi pembelajaran 

Isi materi pembelajaran yang berupa pengetahuan meliputi fakta, konsep, 

prinsip, dan prosedur 

2. Keterampilan sebagai materi pembelajaran 

Materi pembelajaran yang berhubungan dengan keterampilan antara lain 

kemampuan mengembangkan ide, memilih, menggunakan bahan, 

menggunakan peralatan, dan teknik kerja 

3. Sikap sebagai materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang tergolong sikap atau nilai adalah materi yang 

berkenaan dengan sikap ilmiah, antara lain: 

a. Nilai–nilai kebersamaan, mampu bekerja berkelompok dengan orang 

lain yang yang tidak membedakan ras; 
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b. Nilai kejujuran, mampu jujur dalam melaksanakan observasi, 

eksperimen, tidak memanipulasi data apapun; 

c. Nilai kasih sayang, tak membeda-bedakan orang lain yang 

mempunyai karakter sama dan kemampuan sosial ekonomi yang 

berbeda semua sama-sama makhluk Tuhan. 

 
Indikator memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan 

pencapaian kompetensi berdasarkan Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar. 

Fungsi indikator adalah sebagai pedoman dalam mengembangkan materi 

pembelajaran, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, pedoman 

dalam mengembangkan bahan ajar dan sebagai pedoman dalam 

merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Untuk merumuskan 

Idikator Pencapaian Kompetensin (IPK) harus memperhatikan rambu-rambu 

yang sudah ditentukan. 

Setiap guru melaksanakan proses belajar mengajar selalu diakhiri dg 

kegiatan penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara 

berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil 

dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian oleh pendidik digunakan 

untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik (ranah sikap; 

pengetahuan dan ketrampilan), bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Untuk menilai hasil belajar siswa maka diperlukan alat evaluasi. Agar soal 

test yang disusun tidak menyimpang dari bahan /materi serta aspek yang 

akan diungkapkan dalam test, maka perlu dibuat tabel spesifikasi atau kisi-

kisi. Kisi-kisi soal adalah sebuah tabel yang memuat perincian materi dan 

tingkah laku beserta imbangan atau proporsi yang dihendaki oleh penilai 

atau guru. 
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B. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu 

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

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

minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat 

memperoleh nilai minimal 80 
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