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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 pembelajaranyang 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) 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 UKG 
diwujudkan 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 Kelautan Perikanan Teknolngi Informasi dan Komunikasi (LP3TK 
KPTIK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 
(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di Iingkungan Direktorat Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam 
mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensl guru 
sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut 
adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online 
untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensl. Dengan modul ini 
diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam 
peningkatan kualitas kompetensi guru. 
 

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

 

Jakarta,  Februari 2016 

Direktur Jenderal  

Guru dan Tenaga Kependidikan, 

 

 

 

 

Sumarna Surapranata, Ph.D. 

NIP 195908011985031002 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Perencanaan Sistem Radio adalah merupakan salah satu mata diklat tingkat 

tinggi yang dibutuhkan dalam Teknik Elektronika Audio - Video dan merupakan 

dasar dari pekerjaan merencanakan dan menerapkan berbagai macam radio, 

baik penerima radio maupun pemancar radio.  

 
Teknologi penerima televisi dewasa ini mengalami perkembangan cukup pesat, 

terutama perkembangan pada layar yang diawali dengan tabung gambar, layar 

LCD hingga layar LCD. Namun sistem pengolahan sinyal dari pemancar ke 

penerima televisi masih menerapkan sistem dan normalisasi yang sama. Pada 

era digital, terjadi digitalisasi pemancaran dan penerimaan sistem televisi, namun 

informasi yang dipancarkan dari sumber sinyal pancaran dengan normalisasi 

yang sama. Untuk itu materi sistem penerima televisi ini dipandang masih 

relevan untuk dipahami oleh peserta diklat. 

 
Buku teks ini membahas tentang perencanaan penerima radio dan televisi warna 

yang berisi tentang konsep-konsep radio dan penerima televisi warna. 

Pembahasan dimulai dari bagian-bagian radio dan penerima televisi yang 

dibahas secara konseptual yang mendasarkan teori berisi tentang prinsip-prinsip 

dasar. Dewasa ini, rangkaian penerima radio dan televisi sudah dibuat sangan 

kompak dan integrated, namun dengan memahami prinsip dasar teknik penerima 

televisi diharapkan peserta diklat mampu membangun sikap dan ketrampilan 

sesuai dengan tuntutan dunia pendidikan. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: 

1. Menerapkan penggunaan berbagai macam gelombang radio 

2. Menerapkan penggunaan berbagai macam modulasi sinyal analog 

3. Menerapkan penggunaan berbagai macam modulasi sinyal digital 

4. Menerapkan penggunaan rangkaian osilator dan sintesizer 

5. Menerapkan penggunaan rangkaian pencampur dan demodulator 

6. Menerapkan penggunaan rangkaian penyaring frekuensi 
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7. Menerapkan penggunaan rangkaian penguat frekuensi antara (IF) 

8. Menerapkan penggunaan sistem penerima dan pemancar radio 

9. Menginterprestasikan pemrosesan sinyal digital dalam perencanaan sistem 

radio 

10. Menerapkan penggunaan rangkaian Penguat Daya Frekuensi Radio 

11. Menerapkan teknologi pemrosesan dan pemodulasian sinyal gambar dan 

suara 

12. Mendiagramkan standar devinisi televisi 

 

C. Peta Kompetensi 

PETA KEDUDUKAN MODUL ELEKTRONIKA AUDIO - VIDEO 

 

 

D. Ruang Lingkup 

1. Gelombang Radio 

a. Gelombang Frekuensi Radio 

b. Propagasi Gelombang Radio 

c. Saluran Transmisi Gelombang Radio 

2. Modulasi Sinyal Analog 

a. Modulasi Amplitudo (AM) 
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b. Modulasi Frekuensi (FM) 

3. Modulasi Sinyal Digital 

a. Amplitudo Shift Keying (ASK) 

b. Frekuensi Shift Keying (FSK) 

c. Phase Shift Keying (PSK) 

d. Frequency-Division Multiple Access (FDMA) 

e. Time Division Multiple Access (TDMA) 

f. Code division Multiple Access (CDMA) 

4. Osilator dan Sintesizer 

a. Osilator 

b. Sintesizer 

5. Pencampur dan Demodulator 

a. Pencampur (Mixer) 

b. Demodulator AM 

c. Demodulatr FM 

d. Decoder Stereo 

6. Penyaring Frekuensi 

a. Penyaring Frekuensi Radio 

b. Penyaring Frekuensi Audio  

7. Penguat Frekuensi Antara (IF) 

a. Penguat Frekuensi Antara AM 

8. Sistem Penerima dan Pemancar Radio 

a. Sistem Penerima Radio AM 

b. Sistem Penerima Radio FM 

c. Sistem Pemancar AM 

d. Sistem Pemancar FM 

e. Sistem Pancarima Radio 

9. Bagian pengolah sinyal termodulasi 

a. Tuner 

b. Penguat IF 

c. Demodulasi IF 
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10. Penguat sinyal gambar 

a. Video detektor 

b. Penguat Video 

11. Penguat sinyal warna 

a. Rangkaian kroma 

b. Penguat Warna 

12. Pembelok sinyal gambar 

a. Penguat vertikal 

b. Penguat horisontal 

13. Layar Gambar 

a. Tabung gambar 

b. Layar LCD 

c. Layar LED 

14. Catu daya 

a. Catu daya teregulasi 

 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini 

maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain: 

1. Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada 

masing-masing kegiatan belajar. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta 

diklat dapat bertanya pada instruktur pengampu kegiatan belajar. 

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

besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-materi yang dibahas 

dalam setiap kegiatan belajar. 

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

hal berikut : 

a. Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku. 

b. Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik. 

c. Sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) peralatan dan 

bahan yang diperlukan dengan cermat. 

d. Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 
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e. Untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, harus meminta 

ijin guru atau instruktur terlebih dahulu. 

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

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

kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada instruktur yang 

mengampu kegiatan pembelajaran yang bersangkutan. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 : GELOMBANG 

FREKUENSI RADIO, PROPAGASI, DAN SALURAN 

TRANSMISI 

 

 Tujuan 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 

1. Menganalisis gelombang frekuensi radio 

2. Menganalisis propagasi gelombang radio 

3. Menganalisis saluran transmisi gelombang radio 

 

 Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menunjukkan gelombang frekuensi radio 

2. Menunjukkan propagasi sinyal radio 

3. Menunjukkan saluran transmisi gelombang radio 

 

 Uraian Materi 

1. Gelombang Frekuensi Radio 

Getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. 

Gelombang adalah suatu getaran yang merambat, selama perambatannya 

gelombang membawa energi. Pada gelombang, materi yang merambat 

memerlukan medium, tetapi medium tidak ikut berpindah. Panjang gelombang 

dinyatakan dalam ʎ (lamda). Rumus: ʎ = 300/Frekuensi (MHz) (mataer) 

 
a. Gelombang menurut arah perambatannya 

Gelombang longitudinal. Gelombang dengan arah gangguan sejajar 

dengan arah penjalarannya.  

Gelombang Transversal. Gelombang transversal adalah gelombang 

dengan gangguan yang tegak lurus arah penjalaran.  

 
b. Gelombang menurut medium perambatannya 

Gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang 

memerlukan medium tempat merambat.  
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Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah 

gelombang yang energi dan momentumnya dibawa oleh medan listrik (E) 

dan medan magnet (B) yang dapat menjalar melalui vakum atau tanpa 

membutuhkan medium dalam perambatan gelombangnya. 

c. Jenis Gelombang radio 

Gelombang panjang (long wave); gelombang jenis ini memiliki signal yang 

panjang sehingga mampu menjangkau range area yang sangat luas.  

Gelombang pendek (short wave); gelombang yang menggunakan udara 

sebagai mediator. Jenis gelombang ini adalah SW (short wave). 

 

2. Propagasi Gelombang Radio 

Gelombang radio yang dipancarkan berupa gelombang elektromagnetik bergerak 

menuruti garis lurus. Perambatan gelombang radio mempunyai sifat seperti 

kecepatan rambat cahaya, dapat dipantulkan, dibiaskan, direfraksi dan 

dipolarisasikan. Kecepatan rambatanya sama dengan kecepatan sinar ialah 

300.000 km tiap detik. Dapat kita bayangkan bila gelombang radio bisa 

mengelilingi dunia, maka dalam satu detik bisa keliling dunia 7 kali.  

 
Tabel 1.1. Pembagian Band Frekuensi Radio 

Very Low Frequency   VLF 3 - 30 KHZ 

Low Frequency   LF 30 - 300 KHz 

Medium Frequency   MF 300 - 3.000 KHz 

High Frequency   HF 3 - 30 MHz 

Very High Frequency   VHF 30 - 300 MHz 

Ultra High Frequency   UHF 300 - 3.000 MHz 

Super High Frequency   SHF 3 - 30 GHz 

Extremely High Frequency   EHF 30 - 300 GHz 

 

a. Perambatan Gelombang 

Pada gambar dibawah dapat dilihat sebuah antena yang memancarkan 

gelombang radio pancaran gelombang radio ini menyebar kesegala penjuru 

secara merata untuk antena vertikal sebagian gelombang yang bergerak 
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pada permukaan bumi disebut GELOMBANG BUMI, selain dari pada itu 

disebut  GELOMBANG ANGKASA. 

 

Tabel 1.2. Daerah frekuensi kerja radio 

Daerah 
Gelombang bumi Gelombang Angkasa Jenis 

gelombang 
yang dipakai 

Redaman Jangkauan Redaman Pantulan 

LW Sedikit  100 km sangat 
kuat 

- Gelombang 
bumi 

MW Kuat  300 km kuat Sangat 
kuat 

Gelombang 
bumi  
dan angkasa 

SW Sangat 
kuat 

 100 km Sedikit Kuat Gelombang 
angkasa 

VHF 
UHF 

Seluruhnya  100 km Sangat 
sedikit 

Kadang 
kadang 

Gelombang 
angkasa 

 

b. Pantulan 

Pada daerah frekuensi sebagian dari gelombang angkasa kembali ke 

permukaan bumi. Mereka dipantulkan oleh lapisan udara yang terhampar 

diketinggian 50 km sampai 300 km. Lapisan udara pemantul ini disebut 

ionosphere. Lapisan udara yang terionisasi kuat dinamakan lapisan 

heaviside. 

c. Perambatan LW,MW,SW,VHF 

Perambatan gelombang panjang, dimana ʎ = 1km - 10 km, dengan 

polarisasi vertikal pada malam hari melalui interferensi antara gelombang 

bumi dan angkasa dapat menimbulkan FADING DEKAT. 

Perambatan gelombang menengah, dimana ʎ = 100m -10m, dengan 

polarisasi vertikal. Pada jarak yang jauh dapat timbul interfrensi diantara 

gelombang bumi dan angkasa yang disebut FADING JAUH. Perambatan 

gelombang menengah, dimana  = 100m -10m, dengan polarisasi vertikal. 

Antara gelombang bumi yang sangat pendek dan jatuhnya gelombang 

angkasa terjadi DAERAH MATI. Jarak ini disebut jarak lompatan, yang 

bergantung pada frekuensi hari dan tahun. Perambatan gelombang sangat 

pendek,  = 1m - 10m, pada band 1 dengan polarisasi vertikal, band II dan III 

dengan polarisasi horisontal dalam daerah frekuensi 30 MHz - 300 MHz 

dengan semakin pendeknya panjang gelombang akan memisahkan diri dari 
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permukaan bumi, merambat diatas bumi tanpa kerugian dan LURUS seperti 

GELOMBANG CAHAYA. Jangkauannya dengan begitu sejauh pandangan 

antara antena pemancar dan penerima (maksimum kira-kira 50 

km).Perambatan gelombang desimeter dengan = 10 Cm - 100 Cm dengan 

polarisasi horisontal. Dalam daerah frekuensi antara 300 MHZ - 3 GHz 

(televisi band IV dan V) mempunyai jangkauan terbatas ( 50 km). Pada 

semua jangkauan gelombang untuk menaikkan daya jangkauan dapat 

dengan menaikkan daya pancar, menaikkan antena pemancar jauh dengan 

bumi. 

d. Lapisan-lapisan Ionosfir 

Ionosfir tersusun dari 3 (tiga) lapisan, mulai dari yang terbawah yang disebut 

dengan lapisan D, E dan F. Sedangkan lapisan F dibagi menjadi dua, yaitu 

lapisan F1 dan F2 (yang lebih atas), seperti Gambar di bawah. Ada atau 

tidaknya lapisan-lapisan ini dalam atmosfir dan ketinggiannya di atas 

permukaan bumi, berubah-ubah sesuai dengan posisi matahari. Pada siang 

hari (tengah hari), radiasi dari matahari adalah terbesar, sedangkan di 

malam hari adalah minimum.Saat radiasi matahari tidak ada, banyak ionion 

yang bergabung kembali menjadi molekul-molekul. Keadaan ini menetukan 

posisi dan banyaknya lapisan dalam ionosfir. Karena posisi matahari 

berubah-ubah terhadap titik-titik tertentu di bumi, dimana perubahan itu bisa 

harian, bulanan, dan tahunan, maka karakteristik yang pasti dari lapisan-

lapisan tersebut sulit untuk ditentukan/dipastikan. 

 

Gambar 1.1. Lapiran-lapisan ionosfir yang berpengaruh untuk propagasi 
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e. Frekuensi Kritis 

Jika frekuensi gelombang radio yang dipancarkan secara vertikal perlahan-

lahan dipertinggi, maka akan dicapai titik dimana gelombang tidak akan bisa 

dibiaskan untuk kembali ke bumi. Gelombang ini tentu akan ke atas menuju 

lapisan berikutnya, dimana proses pembiasan berlanjut. Bila frekuensinya 

cukup tinggi, gelombang tersebut akan dapat menembus semua lapisan 

ionosfir dan terus menuju ruang angkasa. Frekuensi tertinggi dimana 

gelombang masih bisa dipantulkan ke bumi bila ditransmisikan secara 

vertikal pada kondisi atmosfir yang ada disebut dengan frekuensi kritis. 

Sebagai ilustrasi tentang frekuensi kritis gelombang untuk frekuensi 25 MHz, 

ditunjukkan pada Gambar di bawah. Gelombang ditembakkan secara vertikal 

oleh transmitter (pemancar dan sekaligus penerima), dengan frekuensi yang 

bervariasi, mulai 24 MHz sampai 26 MHz. Untuk frekuensi kerja 25 MHz ke 

bawah, gelombang yang dipancarkan ke atas, dapat diterima kembali di 

bumi. Tetapi untuk gelombang yang dipancarkan dengan frekeunsi 26 MHz 

ke atas, gelombang di tidak dapat diterima oleh transmitter di bumi. 

f. Sudut Kritis 

Sudut kritis adalah sudut yang dibentuk oleh lintasan gelombang yang 

menuju dan masuk ionosfir dengan garis yang ditarik dari garis vertikal titik 

pemancar di bumi ke pusat bumi. Gambar 6-6 menunjukkan sudut kritis 

untuk 20 MHz. Semua gelombang yang mempunyai frekuensi di atas 20 

MHz (misalnya 21 MHz) tidak dibiaskan kembali ke bumi, tetapi terus 

menembus ionosfir menuju ruang angkasa. 

 

3. Saluran Transmisi Gelombang Radio 

Untuk menghubungkan antena dengan pesawat dan pemancar dengan antena 

diperlukan kabel yang khusus. Kerana energi yang dipindahkan berfrekuensi 

tinggi. Maka induktifitas dan kapasitansi kabel akan sangat mempengaruhi 

pemindahan energi. Kecepatan rambat akanTERBATAS. Untuk mengatasi hal itu 

diperlukan kabel untuk frekuensi tinggi. 
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 Aktifitas Pembelajaran 

Setelah selesai pembelajaran, Anda hendaknya dapat menguraikan gelombang 

frekuensi radio, propagasi, dan saluran transmisi sesuai dengan aplikasinya 

masing-masing. 

 

 Latihan/Tugas 

1. Sebuah siaran radio bekerja pada gelombang 312,5 meter. Frekuensi 

siaran radio tersebut adalah …. 

2. Gelombang bunyi termasuk gelombang …. 

3. Pada jarak yang jauh dapat timbul interferensi antara gelombag bumi 

dengan gelombang angkasa yang disebut.... 

4. Lapisan ini terletak pada ketinggian sekitar 150 km – 400 km. Pada siang 

hari lapisan ini terpecah menjadi dua. Lapisan yang dimaksud adalah …. 

5. Tahanan gelombang dari kabel simetris dengan dua penghantar yang 

mempunyai jarak antar penghantar sekitar 30 cm, dijaga bahan isolasi 

besarnya adalah …. 
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 Rangkuman 

Getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. 

Gelombang adalah suatu getaran yang merambat, selama perambatannya 

gelombang membawa energi. Gelombang longitudinal. Gelombang dengan arah 

gangguan sejajar dengan arah penjalarannya. Contoh gelombang longitudinal 

adalah gelombang bunyi. 

 
Gelombang Transversal. Gelombang transversal adalah gelombang dengan 

gangguan yang tegak lurus arah penjalaran. Misalnya gelombang cahaya dimana 

gelombang listrik dan gelombang medan magnetnya tegak lurus kepada arah 

penjalarannya. 

 
Gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan 

medium tempat merambat. Contoh gelombang mekanik gelombang pada tali, 

gelombang bunyi. 

 
Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang 

yang energi dan momentumnya dibawa oleh medan listrik (E) dan medan magnet 

(B) yang dapat menjalar melalui vakum atau tanpa membutuhkan medium dalam 

perambatan gelombangnya. 

 
Gelombang panjang (long wave); gelombang jenis ini memiliki signal yang 

panjang sehingga mampu menjangkau range area yang sangat luas. Gelombang 

pendek (short wave); gelombang yang menggunakan udara sebagai mediator. 

Jenis gelombang ini adalah SW (short wave). Gelombang medium (medium 

wave); gelombang yang menggunakan permukaan bumi sebagai mediator. 

Secara umum kebanyakan gelombang yang dipakai oleh stasiun radio. Jenis 

yang dipakai oleh gelombang ini adalam AM (amplitudo modulation) dan FM 

(frequency modulation). 

 
Pada daerah frekuensi sebagian dari gelombang angkasa kembali ke permukaan 

bumi. Mereka dipantulkan oleh lapisan udara yang terhampar diketinggian 50 km 

sampai 300 km. Lapisan udara pemantul ini disebut ionosphere. 
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Ionosfir tersusun dari 3 (tiga) lapisan, mulai dari yang terbawah yang disebut 

dengan lapisan D, E dan F. Sedangkan lapisan F dibagi menjadi dua, yaitu 

lapisan F1 dan F2 (yang lebih atas) 

 

 Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksalah penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda tentang gelombang frekuensi radio, 

propagasi sinyal radio, dansaluran transmisi gelombang radio  

 

 Kunci Jawaban 

1. ʎ = 300/F (meter) F = 300/312,5 (MHz) F = 0,96 MHz (960KHz) 

Frekuensi siaran radio tersebut = 960 KHz. 

2. Gelombang Longitudinal. 

3. Fading jauh. 

4. Lapisan F 

5. Besarnya 600 ohm 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: MODULASI SINYAL 

ANALOG 

 

 Tujuan 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 

1. Menganalisis Modulasi Amplitudo (AM) 

2. Menganalisis Modulasi Frekuensi (FM) 

 

 Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menunjukkan penggunaan Modulasi Amplitudo (AM) 

2. Menunjukkan penggunaan Modulasi Frekuensi (FM) 

 

 Uraian Materi 

1. Modulasi Amplitudo (AM) 

Pada modulasi amplitudo (AM), AMPLITUDO TEGANGAN frekuensi tinggi 

diubah-ubah dalam irama tegangan frekuensi rendah. 

0

Ui

UT

U
AM m = 0%

Ui max

UT max

Ui max

t

t

t

Ui max

0

0

 

 

 

Tegangan informasi 

 

 

Tegangan pembawa 

 

 

Sinyal Modulasi Amplitudo 

 

Gambar 2.1. Proses modulasi amplitudo 

 

Ayunan amplitudo sinyal frekuensi tinggi sesuai dengan KUAT SUARA sinyal 

frekuensi rendah. Amplitudo sinyal informasi diperbesar sehingga lebih besar dari 

amplitudo tegangan pembawa, maka informasi suara akan menjadi cacat. 
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Gambar 2.2. Terjadinya modulasi amplitudo 

 
Perbandingan antara amplitudo sinyal informasi dengan amplitudo sinyal 

pembawa (belum termodulasi) disebut DERAJAT MODULASI. 

 

m
U

U

i

T





 

atau 

 

m
U U

U U

p pmaks p p

p pmaks p p






 

 

min

min  

M =  derajat modulasi 

Ui =  amplitudo tegangan sinyal informasi 

UT =  amplitudo tegangan pembawa 

U p-p =  amplitudo puncak-puncak tegangan pembawa 

Derajat modulasi dinyatakan dalam prosen (%) dan harus selalu lebih kecil dari 

100 %. Pada pemancar radio ditetapkan tegangan sinyal (kuat suara) terbesar 80 
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% pada tegangan sinyal menengah kira-kira 30 %.Pada radio dengan modulasi 

amplitudo kuat suara ditentukan melalui DERAJAT MODULASI. 

U2

t

1 kHz

10kHz

G

G

U2

 

Gambar 2.3. Rangkaian modulasi amplitudo 

 

Pada penumpangan getaran frekuensi tinggi dengan getaran frekuensi renfdah, 

frekuensi dari getaran frekuensi tinggi TIDAK BERUBAH. Getaran frekuensi 

tinggi bergoyang didalam getaran frekuensi rendah sekitar keadaan diamnya. 

1 kHz

10kHz

G

G

U2


U2

t

t  

Gambar 2.4. Modulasi dengan sebuah dioda 

 

a. Modulasi dengan Sebuah Dioda 

Getaran frekuensi tinggi dan rendah bersama-sama dilewatkan pada elemen 

saklar (dioda) yang mempunyai kurva bengkok. Amplitudo tegangan 

frekuensi tinggi dan rendah diubah melalui dioda. Dengan begitu tegangan 

frekuensi tinggi dimodulasi. 
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1 kHz

10kHz

G

G

U2

t

U2

 

Gambar 2.5. Resonator paralel 

 

Resonator paralel ditala pada 10 kHz, sehingga hanya getaran berfrekuensi 

10 kHz saja yang dapat terukur sebagai U2.U2 mempunyai amplitudo 

berubah-ubah. Resonator paralel mensimetriskan amplitudo getaran 

frekuensi tinggi (Lihat modulasi dengan dioda). 

 

b. Demodulasi AM 

Maksud demodulasi AM adalah memperoleh kembali sinyal INFORMASI dari 

sinyal AM. Untuk sinyal AM dapat dengan mudah dilakukan dengan sebuah 

dioda dan beberapa komponen sebagai berikut. 

Ck

C1
CL

ULUAM UL'

R1

RL

U1

 

t

AM

 

Gambar 2.6. Demodulasi AM 
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U L

t  

Bentuk tegangan setelah melalui 

dioda (tanpa CL) 

L'U

t  

Bentuk tegangan setelah melalui 

dioda dengan kapasitor CL 

U1

t  

Besarnya CL harus dipilih sesuai 

sehingga masih terdapat frekuensi 

rendah dan menekan frekuensi 

tinggi. 

Konstanta waktu RL dan CL ; 

  

1

fHf   

1

fAF  
Ui

t

 

R1 dan C1 menyaring lebih lanjut. 

Disini masih terdapat bagian 

tegangan arus searah, kapasitor Ck 

menahan arus searah dan 

melalukan sinyal AC yang 

meeerupakan sinyal informasi. 

Gambar 2.7. Proses demodulasi AM 
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2. Modulasi Frekuensi FM 

Pada modulasi frekuensi, FREKUENSI getaran pembawa diubah-ubah dalam 

irama tegangan informasi frekuensi rendah. Sedang amplitudonya KONSTAN. 

 

frek

pembawa
tak termo-

dulasi

termodulasi frekuensi

tt1 t2 t3 t4 t5

f maks min

t

t0

f

Ui

UFM

 

Gambar 2.8. Proses pemodulasian FM 

 

Hubungan antara frekuensi informasi dan pembawa pada FM 

Ui 1

t

UFM

*

t

t

 

Kuat suara 0 

Frekuensi pembawa dipancarkan 

6 getaran tiap satuan waktu t* 

 

f1 f2

Ui 1

UFM

*t

f1f2

t

t

 

Kuat suara 1 

Frekuensi fi 1 

Frekuensi sisi dipancarkan  

F1 = 8 getaran/ t* 

F2 = 4 getaran/ t* 

Terdapat empat perubahan 
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f1 f2

Ui 1

UFM

*t

f1f2

t

t

 

Kuat suara 2 

Frekuensi fi 1 

Frekuensi sisi dipancarkan 

f1 = 10 getaran/ t* 

f2 = 2 getaran/ t* 

terdapat empat perubahan 

Ui 1

UFM

f1 f2

*t

f1 f1 f1f2 f2 f2

t

t

 

 

Kuat suara 1 

Frekuensi fi 2 = 2 . fi 1 

Frekuensi sisi dipancarkan 

f 1 = 4 getaran tiap t*/2 = 8 get/ t* 

f 2 = 2 getaran tiap t*/2 = 4 get/t* 

Terdapat delapan perubahan 

Gambar 2.9. Hubungan antara frekuensi informasi dan pembawa pada FM 

 

Frekuensi sinyal informasi berpengaruh pada keseringan PERGANTIAN antara 

maksimal dan minimal frekuensi pembawa.Kuat suara informasi berpengaruh 

pada PENYIMPANGAN frekuensi pembawa dari harga terbesar dan terkecil. 

 

a. Penyimpangan frekuensi 

Kuat suara berpengaruh pada penyimpangan frekuensi.Penyimpangan 

frekuensi (frekuensi deviation) Af dapat dijelaskan dengan bantuan gambar 

dibawah. 

 



 

22 
 

Modul – Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru ElektronikaAudio - Video 

U

UFM

f

t

min T

 f

f f f

fff fmin

maks

maksT

 f

 f  f  

Gambar 2.10. Terjadinya modulasi FM 

 

Frekuensi pembawa fp jika dimodulasi akan timbul band-band sisi. Semakin 

besar kuat suara dari sinyal yang dipindahkan maka penyimpangan 

frekuensi akanSEMAKIN BESAR. Penyimpangan frekuensi dari fT ke f maks 

dan fT ke fmin disebut sebagai penyimpangan frekuensi f. + f adalah 

penyimpangan fT ke f maks dan - f adalah penyimpangan fT ke f 

min.Penyimpangan frekuensi untuk radio FM dan televisi telah ditetapkan: 

    Radio f = 75 kHz 

    TV     f = 50 kHz 

Intensitas sinyal FM ditandai dengan indek modulasi m yang besarnya 

m
f

fi




 

Lebar band 

Untuk pengiriman tanpa cacat diperlukan lebar band tertentu. Dan untuk 

tidak membuat lebar band yang diperlukan terlalu besar, maka band 

frekuensi yang dipancarkan dalam pemancar dibatasi. Rumus pendekatan 

lebar band B: 

   B  2 ( f + n . fi)  n = 1, 2, 3, ......... 

Untuk radio FM dengan f = 75 kHz dan frekuensi informasi maksimum f1 = 

15 kHz dan n = 1.Maka B = 180 kHz untuk FM stereo masih diperlukan lebar 

band yang lebih besar lagi. 
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b. Kelebihan FM dibanding AM 

Dinamik dari FM lebih besar dibanding pada AM, karena pembawa 

demodulasi maksimum sampai 75%, sedang pada FM dibatasi oleh 

penyimpangan frekuensi dari 25 kHz sampai 75 kHz. Sehingga pada FM 

dapat dicapai dinamik sebesar 3000 (70 dB). 

Karena informasi dikandung dalam perubahan frekuensi, maka amplitude 

getaran dapat dibatasi melalui itu gangguan amplitude dapat 

dikesampingkan. 

 

Gambar 2.11. Pembatasan amplitudo pada FM 

 

c. Prinsip modulasi frekuensi  

G

 

Gambar 2.12. Blok modulator FM 

 
Jika rangkaian resonansi suatu osilator, kapasitornya berubah-ubah, 

misalnya oleh mikropon kondensor maupun dioda kapasitor, maka frekuensi 

osilator pun berubah-ubah seirama perubahan kapasitansinya. 

G

tegangan
informasi

tegangan

muka 
dioda

C
Ui

U
A

CD
kapasitas dioda

C

1

CD

UUA
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Gambar 2.13. Proses modulator FM 

 

Saat Ui = nol maka Udioda = UA sehingga osilator membangkitkan getaran 

dengan frekuensi tertentu jika Ui = positip, maka UD = besar, CD = kecil dan 

osilator frekuensinya naik. 

Jika Ui = negatip, maka UD = kecil, CD = besar dan osilator frekuensinya 

turun. 

 

d. Stereo Multiplexer FM 

Prinsip pengiriman stereo 

k a n a n

k i r i

p e n e r i m ap e m a n c a r

p e m a n c a r

k a n a n

k i r i

p e n e r i m a

 

Gambar 2.14. Prinsip pengiriman stereo 

 

 

Gambar menunjukkan prinsip pengiriman stereo dengan jalan terpisah. 

Untuk penghematan maka dikembangkan suatu modulasi dimana informasi 

kiri dan kanan dipancarkan melalui pemancar dengan sebuah jalur frekuensi  

pembawa bantu 38 kHz

Pembawa utama pada
jalur FM (88 - 108 MHz)

Sinyal Mono U

Sinyal tambahan U L - R

L + R

 

Gambar 2.15. Gambaran pengiriman sinyal stereo 

 

Karena tidak semua pesawat penerima FM semuanya stereo maka 

pemancar harus mengirimkan SINYAL MONO UL + UR 
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(kompatibelitas).Untuk keperluan stereo dikirimkan sinyal TAMBAHAN 

STEREO UL - UR untuk memperoleh kembali sinyal informasi kiri dan 

kanan. 

Spektrum frekuensi sinyal multipleks stereo 

0,03 15 19 23 38 53

 f

f (kHz)

L  +    R

L -    R L -    R

penyimpangan

%100

90

45

U U

U U U U

penyimpangan

L -    RU U

L  +    RU U

L -    RU U

 

Gambar 2.16. Spektrum frekuensi MPX 

 

UL + UR= Sinyal utama, sinyal mono, sinyal kompatibel dengan lebar band 

30 Hz - 15 kHz dan amplitudonya 45% dari keseluruhan. 

UL - UR= Sinyal perbedaan antara sinyal UL dan UR yang membentuk band 

sisi dari modulasi amplitudo dengan pembawa bantu yang ditekan fT = 38 

kHz. Lebar band 30 kHz - 15 kHz. 

 
SINYAL MODULASI AMPLITUDO 38 kHz = sinyal tambahan stereo dengan 

lebar band 23 kHz - 53 kHz. SINYAL 38 kHz = Pembawa bantu yang 

amplitudonya ditekan hingga kurang dari 1% dari keseluruhan f, untuk 

menghindari modulasi lebih. 

 
SINYAL 19 kHz = Sinyal pemandu dengan amplitudo sebesar 10% dari 

seluruh f untuk sinkronisasi dekoder stereo dalam pesawat penerima. 

Keseluruhan sinyal disebut SINYAL MULTIPLEKS STEREO, untuk 

memodulasi sinyal dalam band frekuensi VHF BAND II antara 87,5 MHz -

104 MHz dengan cara modulasi frekuensi FM. Misalnya pada kanal 50 

dengan frekuensi 102,00 MHz . Jika f =  75 kHz (untuk kuat suara) maka 

lebar band untuk stereo adalah B  75 kHz + 53 kHz =  120 kHz = 256 

kHz. 
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e. Pembangkitan sinyal multipleks stereo  

 

L

R

38

19

19 kHz

G

sinyal pemandu

MPXU

sinyal multipleks

38kHzmatrik

UL +   R

L -   R

AM
FM

peman

car

19 kHz

U

U U

 

Gambar 2.17. Blok MPX generator 

 

Matrik pengubah UL, UR menjadi UL-UR dan UL+UR: 

UL +   RU

L -   RU U
U

2U

L

R

 

Gambar 2.18. Matrik dengan transformator 

 

R1

R2

R3

R4

R5

+UB

UL

UR

UL+UR

UL-UR

UL

UR

UR
UL

 

Gambar 2.19. Matrik dengan transsistor 
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t

UL + R

LU
+UR

 

Gambar 2.20. Sinyal UL, UR dan UL+UR 

 

misalkan: 

Sinyal kanan mempunyai frekuensi dua kali frekuensi sinyal kiri 

Sinyal tebal pada gambar atas adalah hasil jumlahnya 

t

UL - R

LU
-UR

 

Gambar 2.21. Sinyal UL, UR dan UL-UR 

 

Sinyal kanan bergeser pasa 180 dari semula, sehingga antara sinyal kiri 

dan kanan merupakan pengurangan 

 

f. Modulasi amplitudo dengan pembawa yang ditekan 

untuk modulasi dengan pembawa yang ditekan dapat digunakan modulator 

push pull seperti modulator ring. 

 

Ui U

T

M

D1

D2

D3

D4

T1 T2

T3

U
 

Gambar 2.22. Modulator Ring dengan dioda 
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Cara kerja modulator dengan pembawa ditekan 

 

Ui U M

T 1 T2

Ui U
M

T 1 T2

UMUi
UT

D1

D2

D3
D4

 

Gambar 2.23. Modulator dengan pembawa ditekan 

 

Dioda D1 dan D2 hidup saat tegangan UT POSITIP, maka tegangan Ui 

dilalukan ke keluaran. Saat tegangangan UT negatip D3 dan d4 hidup, maka 

tegangan Ui dilalukan ke keluaran dengan polaritas yang terbalik. Setiap UT 

berbalik polaritas maka tegangan keluaraanya pun akan BERBALIK. 

Ditengah-tengah terdapat lompatan pasa, karena getaran negatip belum 

berpindah ke positip tetapi diikuti bagian negatip lagi. Hal ini terjadi saat 

sinyal HF dan LF BERSAMA-SAMA MELEWATI GARIS NOL. 
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g. Terjadinya sinyal multipleks stereo 

L

MPX

U
R

U

U

U

t

t

t

t t

t

t

U

T

M

+U -URR

LU
L

U

U
M

U
T

U
L + R U

L - R

UL + R

 

Gambar 2.24. Terjadinya sinyal multipleks stereo 

 

Sinyal multipleks stereo terdiri dari: SINYAL MONO (UL + UR). SINYAL 

TAMBAHAN STEREO (UM) DAN SINYAL PEMANDU (19 kHz). 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Setelah selesai pembelajaran, Anda hendaknya dapat menerapkan penggunaan 

Modulasi Amplitudo (AM) dan Modulasi Frekuensi (FM) sesuai dengan 

keperuntukannya masing. 

 
Anda hendaknya juga dapat mengidentifikasi Modulasi Amplitudo (AM) dan 

Modulasi Frekuensi (FM) dari masing-masing modulasi pada penerapan radio 

yang ada saat ini. Kalau belum seyogyanya anda dapat mencari teori-teori 

modulasi tersebut di internet (lewat mesin pencari), dengan memasukkan kata 

kunci yang sesuai. 

 
Penggunaan Modulasi Amplitudo (AM) dan Modulasi Frekuensi (FM) harus 

dipahami dan dapat menjelaskan serta mengaplikasikan sesuai dengan jenis 
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Modulasi Amplitudo (AM) dan Modulasi Frekuensi (FM) dan keperuntukannya. 

Hal ini penting karena aplikasi dari masing-masing modulasi berbeda. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Dalam proses pemodulasian dimana amplitude frekuensi tinggi diubah-

ubah dalam irama tegangan frekuensi rendah disebut …. 

2. Jelaskan dengan singkat tentang derajad modulasi! 

3. Dalam proses pemodulasian, getaran frekuensi pembawa diubah-ubah 

dalam irama tegangan informasi frekuensi rendah disebut …. 

4. Penyimpangan frekuensi (frekuensi deviasi) pada frekuensi modulasi 

dipengaruhi oleh …. 

5. Kegunaan sinyal UL + UR pada multiplexer dalam pemodulasian FM Stereo 

adalah …. 

 

F. Rangkuman 

Pada modulasi amplitudo (AM), amplitudo tegangan frekuensi tinggi diubah-ubah 

dalam irama tegangan frekuensi rendah. Ayunan amplitudo sinyal frekuensi tinggi 

sesuai dengan kuat suara sinyal frekuensi rendah. 

 
Perbandingan antara amplitudo sinyal informasi dengan amplitudo sinyal 

pembawa (belum termodulasi) disebut derajad modulasi. Derajat modulasi 

dinyatakan dalam prosen (%) dan harus selalu lebih kecil dari 100 %. Pada 

pemancar radio ditetapkan tegangan sinyal (kuat suara) terbesar 80 %. 

 
Maksud demodulasi AM adalah memperoleh kembali sinyal informasi dari sinyal 

AM. Untuk sinyal AM dapat dengan mudah dilakukan dengan sebuah dioda dan 

beberapa komponen. 

 
Pada modulasi frekuensi, frekuensi getaran pembawa diubah-ubah dalam irama 

tegangan informasi frekuensi rendah. Sedang amplitudonya konstan. Kuat suara 

berpengaruh pada penyimpangan frekuensi (frekuensi deviation). 

 
Karena tidak semua pesawat penerima FM semuanya stereo maka pemancar 

harus mengirimkan sinyal mono UL + UR (kompatibelitas). Untuk keperluan 
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stereo dikirimkan sinyal tambahan stereo UL - UR untuk memperoleh kembali 

sinyal informasi kiri dan kanan. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksalah penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda tentang Modulasi Amplitudo (AM) dan 

Modulasi Frekuensi (FM)  

 

H. Kunci Jawaban 

1. Modulasi Amplitudo 

2. Derajad modulasi adalah Perbandingan antara amplitudo sinyal informasi 

dengan amplitudo sinyal pembawa. Derajat modulasi dinyatakan dalam 

prosen (%) dan harus selalu lebih kecil dari 100 %. 

3. Modulasi Frekuensi 

4. Kuat suara sinyal informasi 

5. Supaya kompatibel dengan penerima radio mono. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3: MODULASI SINYAL 

DIGITAL 

 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaranini, peserta diharapkan dapat: 

1. Menguraikan Amplitudo Shift Keying (ASK) 

2. Menguraikan Frekuensi Shift Keying (FSK) 

3. Menguraikan Phase Shift Keying (PSK) 

4. Menguraikan Frequency-Division Multiple Access (FDMA) 

5. Menguraikan Time Division Multiple Access (TDMA) 

6. Menguraikan Code division Multiple Access (CDMA) 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menerangkan penggunaan Amplitudo Shift Keying (ASK) 

2. Menerangkan penggunaan Frekuensi Shift Keying (FSK) 

3. Menerangkan penggunaan Phase Shift Keying (PSK) 

4. Menerangkan penggunaan Frequency-Division Multiple Access (FDMA) 

5. Menerangkan penggunaan Time Division Multiple Access (TDMA) 

6. Menerangkan penggunaan Code division Multiple Access (CDMA) 

 

C. Uraian Materi 

1. ASK (Amplitudo Shift Keying) 

Modulasi digital merupakan proses penumpangan sinyal digital (bit stream) ke 

dalam sinyal pembawa. Modulasi digital sebenarnya adalah proses mengubah-

ubah karakteristik dan sifat gelombang sinyal pembawa sedemikian rupa 

sehingga bentuk hasilnya (sinyal pembawa modulasi) memiliki ciri-ciri  dari bit-bit 

(0 atau 1), Berarti dengan mengamati sinyal pembawanya, kita bisa mengetahui 

urutan bitnya disertai clock (timing, sinkronisasi). Melalui proses modulasi digital 

sinyal-sinyal digital setiap tingkatan dapat dikirim ke penerima dengan baik. 

Untuk pengiriman ini dapat digunakan media transmisi fisik (logam atau optik) 

atau non fisik (gelombang-gelombang radio). Ada 3 sistem modulasi digital yaitu 

Amplitudo Shift Keying (ASK), Frekuensi Shift Keying (FSK), Phase Shift 
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Keying(PSK). ASK merupakan jenis modulasi digital yang paling sederhana, 

dimana sinyal carrier dimodulasi berdasarkan amplitude sinyal digital. Umumnya, 

kita membutuhkan dua buah sinyal s1(t) dan s2(t) untuk transmisi biner.Jika 

transmitter ingin mentransmisikan bit 1, s1(t) digunakan untuk interval 

pensinyalan (0,Tb). Sedangkan untuk mentransmisikan bit 0, s2(t) digunakan 

pada interval (0,Tb). Untuk ASK sinyal transmisi dapat dituliskan sbb: Sinyal 

direpresentasikan  dalam  dua  kondisi  perubahan  amplitudo  gelombang 

pembawa Sinyal “1” direpresentasikan dengan status “ON” (ada gelombang 

pembawa), Sinyal “0” direpresentasikan dengan status “OFF” (tidak ada 

gelombang pembawa). 

 

Gambar 3.1. Sinyal ASK 

 

Amplitudo Shift Keying (ASK) dalam konteks komunikasi digital adalah proses 

modulasi, yang menanamkan untuk dua atau lebih tingkat amplitudo diskrit 

sinusoid. Hal ini juga terkait dengan jumlah tingkat diadopsi oleh pesan digital. 

Untuk urutan pesan biner ada dua tingkat, salah satunya biasanya nol. Jadi 

gelombang termodulasi terdiri dari semburan sinusoida.  

Ada diskontinuitas tajam ditampilkan pada titik-titik transisi. Hal ini 

mengakibatkan sinyal memiliki bandwidth yang tidak perlu lebar. Bandlimiting 

umumnya diperkenalkan sebelum transmisi, dalam hal ini akan diskontinuitas  'off 

bulat'. bandlimiting ini dapat diterapkan ke pesan digital, atau sinyal yang 

termodulasi itu sendiri. Tingkat data seringkali membuat beberapa sub-frekuensi 

pembawa. Hal ini telah dilakukan dalam bentuk gelombang Gambar 2. Salah 

satu kelemahan dari ASK, dibandingkan dengan FSK dan PSK, misalnya, adalah 

bahwa ia tidak punya amplop konstan. Hal ini membuat pengolahannya 

(misalnya, amplifikasi daya) lebih sulit, karena linieritas menjadi faktor penting. 

Namun, hal itu membuat untuk kemudahan demodulasi dengan detektor amplop 

(envelope detector). 
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2. Frekuensi Shift Keying (FSK) 

Dalam modulasi FM, frekuensi carrier diubah-ubah harganya mengikuti harga 

sinyal pemodulasinya (analog) dengan amplitude pembawa yang tetap. Jika 

sinyal yang memodulasi tersebut hanya mempunyai dua harga tegangan 0 dan 1 

(biner/ digital), maka proses modulasi tersebut dapat diartikan sebagai proses 

penguncian frekuensi sinyal. Hasil gelombang FM yang dimodulasi oleh data 

biner ini kita sebut dengan Frequency Shift Keying (FSK). 

 

Gambar 3.2. Sinyal FSK 

 

Dalam system FSK (Frequency Shift Keying), maka simbol 1 dan 0 

ditransmisikan Secara berbeda antara satu sama lain dalam satu atau dua buah 

sinyal sinusoidal yang berbeda besar frekuensinya.  

 
a Modulator FSK ( Pemancar Binary FSK)  

Dengan FSK biner, pada frekuensi carrier tergeser (terdeviasi) oleh input 

data biner. Sebagai konsekuensinya, output pada suatu modulator FSK biner 

adalah suatu fungsi step pada domainfrekuensi. Sesuai perubahan sinyal 

input biner dari suatu logic 0 ke logic 1, dan sebaliknya, output FSKbergeser 

diantara dua frekuensi : suatu „‟mark‟‟ frekuensi atau logic 1 dan suatu 

“space” frekuensi atau logic 0. Dengan FSK biner, ada suatu perubahan 

frekuensi output setiap adanya perubahan kondisi logic padasinyal input. 

Sebagai konsekuensinya, laju perubahan output adalah sebanding dengan 

laju perubahan input. Dalam modulasi digital, laju perubahan input pada 

modulator disebut bit rate dan memiliki satuan bit per second (bps). Laju 

perubahan pada output modulator disebut baud atau baud rate dan 

sebandingdengan keterkaitan waktu pada satu elemen sinyal output. 
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Esensinya, baud adalah kecepatan simbol perdetik. Dalam FSK biner, laju 

input dan laju output adalah sama ; sehingga, bit rate dan baud rate 

adalahsama. Suatu FSK biner secara sederhana diberikan seperti gambar 

dibawah. 

 

Gambar 3.3. Pemancar FSK biner 

 
b Modulator pada modem  

Modulator mengubah isyarat data serial menjadi isyarat isyarat audio. Input 

modulator berupa sinyal data serial, outputnya berupa audio. Modulator 

merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi dari sinyal pembawa 

(carrier) dan siap untuk dikirimkan. Lihat  gambar berikut. 

 

Gambar 3.4. Proses Pemodulasian FSK 
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c Demodulator pada modem  

Pada demodulator mempunyai fungsi kebalikan dari modulator yaitu inputx 

berupa frequensi audio outputnya berupa isyarat data serial. Demodulator 

adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi (yang berisi data atau 

pesan)  dari sinyal pembawa yang diterima sehimgga informasi tersebut 

dapat diterima dengan baik. Selanjutnya susunan peralatan  komunikasi data 

melalui modem adalah seperti gambar dibawah. Komputer atau 

mikrokontroller yang berkomunikasi dengan komputer atau mikrokontroller 

lain pada jarak jauh masih memerlukan transmisi data yang berupa radio 

atau telepon. 

 

Gambar 3.5. Susunan peralatan komunikasi data pada modem 

 

3. PSK (Phase Shift Keying) 

Phase Shift Keying (PSK) atau pengiriman sinyal digital melalui pergeseran fasa. 

Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi fasa yang memungkinkan fungsi 

pemodulasi fasa gelombang termodulasi di antara nilai nilai diskrit yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dalam proses modulasi ini fasa dari frekuensi 

gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal 

informasi digital. Sudut fasa harus mempunyai acuan kepada pemancar dan 

penerima guna memudahkan untuk memperoleh stabilitas. Dalam keadaan 

seperti ini, fasa yang ada dapat dideteksi bila fasa sebelumnya telah diketahui. 

Hasil dari perbandingan ini dipakai sebagai patokan. Pada gambar diatas simbol 

pengali di sini merupakan Balanced Modulator, disini berfungsi sebagai saklar 

pembalik fasa, tergantung pada pulsa input, maka frekuensi pembawa akan 

diubah sesuai dengan kondisi-kondisi tersebut dalam bentuk fasa output, baik 

sefasa maupun berbeda fasa 1800 dalam Oscillator referensi. Balanced 

Modulator mempunyai dua input, yaitu sebuah input untuk frekuensi pembawa 
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yang dihasilkan oleh Osilator referensi dan yang satunya input untuk data biner 

(sinyal digital) . 

 

Gambar 3.6. Sinyal PSK 

 

Sinyal pembawa merupakan sinyal sinusoida dengan frekuensi dan 

amplitudo tetap, sinyal modulasi adalah informasi biner. Jika informasi 

adalah low “0”, sinyal pembawa tetap dalam fasanya. Jika input adalah high 

“1”, sinyal pembawa membalik fasa sebesar 180o. pasangan gelombang sin 

yang hanya berbeda fasanya pada pergesaran 180o disebut sinyal antipodal. 

Dari gambar di atas, persamaan untuk sinyal PSK dapat dinyatakan sebagai: 

S(t)= ± A Cos ωct = ± A Cos (ωct+θt) 

 
a Differential Phase Shift Keying 

Differential Phase Shift Keying (DPSK), adalah sebuah bentuk umum 

modulasi fasa untuk mengirimkan data dengan mengubah fasa dari 

gelombang pembawa. Dalam Phase Shift Keying, ketika bernilai high “1” 

hanya  berisi satu siklus tapi Differential Phase Shift Keying (DPSK) 

mengandung satu setengah siklus. Gambar di bawah ini menunjukkan 

modulasi PSK dan DPSK dengan urutan pulsa seperti pada gambar di 

bawah ini : 
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Gambar 3.7. Sinyal DPSK dan PSK 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa ketika bernilai high “1” diwakili oleh 

sebuah sinyal termodulasi seperti bentuk “M” dan dalam keadaan low “0” 

dan diwakili oleh suatu gelombang yang muncul seperti “W” dalam sinyal 

termodulasi. Amplitudo dan frekuensi bernilai konstan, namun fasa berubah 

menyesuaikan bit. Modulasi DPSK dilakukan dengan menggunakan 

perangkat Phase Locked Loop (PLL). 

 
PLL menggunakan referensi sinyal pembawa sinusoidal, lalu mendeteksi 

fasa sinyal yang diterima, jika fasanya sama dengan referensi, maka 

dianggap bit “0”, jika sebaliknya maka bit “1”. 

 

Gambar 3.8. Diagram Modulator DPSK 

 
Pada Gambar diatas aliran data yang akan di transmisikan d(t) dimasukkan 

ke salah satu logika XNOR dua masukkan, dan gerbang input lainnya 

dipakai untuk keluaran gerbang XNOR b(t) yang di delay dengan waktu 

delay Tb, yang dialokasikan untuk satu bit delay. Pada input kedua gerbang 

XNOR ini adalah b(t-Tb). 
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b M-ary Differensial Phase Shift Keying  

M-ary Differensial Phase Shift Keying (M-DPSK) merupakan bentuk lain dari 

modulasi sudut, yang mana pengkodean M-ary banyaknya lebih dari satu 

yang dimaksudkan untuk mempercepat atau memperbanyak data yang akan 

ditransmisikan sehingga informasi akan lebih cepat diterima. Jadi dengan 4- 

DPSK akan diperoleh empat  kemungkinana fasa output dari frekuensi 

pembawa, karena ada empat kemungkinan output fasa, maka harus ada 

empat kondisi input yang berbeda  pula. Yang mana input dari  sebuah 

modulator 4-DPSK merupakan sinyal biner, sehingga untuk memperoleh 

empat buah bentuk output yang berbeda akan membutuhakan lebih dari satu 

bit input. Dengan dua bit akan menghasilkan empat kondisi yaitu : 00, 01, 10, 

11. Dari empat kondisi tersebut, masing-masing kondisi akan menghasilkan 

satu kemungkinan fasa output. 

 
c Prinsip Kerja Rangkaian 4-DPSK  

Data bit masukan serial dengan laju 2400 Bps dibagi dua dengan 

menggunakan rangkaian serial to parallel menjadi dua aliran bit data yaitu 

aliran data bit ganjil kita sebut “I” dan aliran data bit genap kita sebut “Q” 

yang  dikeluarkan secara bersama-sama dengan kecepatan masing-masing 

menjadi setengah dari 2400 Bps menjadi 1200 Bps, yang mana nantinya 

keluaran “Q” dengan keluaran “I”. Tujuan dibuat rangkaian serial to parallel 

ini yaitu untuk memberi sinyal masukan data yang akan dimodulalsi 

sebanyak dua bit yaitu dengan pola sinyal keluarannya 00. 01, 10, 11.  

 

4. FDMA (Frequency-Division Multiple Access) 

Modulasi frekuensi radio memungkinkan beberapa pengiriman untuk 

berdampingan pada waktu dan ruang tanpa saling mengganggu oleh 

penggunaan frekuensi pembawa yang berbeda. Sebagai contoh, untuk sistem 

penyiaran radio atau televisi, beberapa stasiun penyiaran dalam daerah frekuensi 

radio berbeda tugas juga bentuk sinyal spectra dari stasiun tidak saling meliputi. 

Radio dan pesawat televisi dapat di setel ke penerima program khusus dengan 

mengatur bagian perangkat Band Pass Filter (BPF). Band Pass Filter (BPF) 

melewatkan sinyal hanya sekitar frekuensi tengah khusus dan menolak yang lain, 

dan menghasilkan sinyal yang dapat dimodulasi tanpa gangguan dari stasiun 
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lain. Sekarang ini, pengiriman informasi paling diatas dari system penyiaran radio 

dan televisi adalah dalam bentuk analog. Akan tetapi, sistem penyiaran digital 

memberikan kualitas lebih baik dari audio dan video akan menjadi terkenal di 

masa depan.  

 
Sebuah contoh dari sistem Frequency-Division Multiple Access ditunjukkan pada 

gambar dibawah dimana pesan dianggap dalam bentuk digital. Contoh ini 

dipertimbangkan seperti sebuah skenario uplink untuk sistem telepon bergerak, 

dimana semua pengguna K ingin mengirim pesan ke stasiun dasar. Seperti 

ditunjukkan, dalam system FDMA, semua pengguna aktif K ditugaskan dengan  

pita frekuensi berbeda dengan frekuemsi tengah f1,f2,…,fK sebelum pengiriman. 

Setiap pengguna kemudian menempati pita frekuensi yang ditugaskan selama 

waktu tinggal dari sambungan. Untuk pengguna ke-K, pesan mk adalah modulasi 

digital untu pita frekuensi yang ditugaskan fk. Kemudian, oleh sebuah penguat 

daya dan sebuah antena, sinyal modulasi dikirim melalui udara sebagai sebuah 

gelombang elektromagnetik (EM). 

 

Gambar 3.9. Block diagram system FDMA 

 

Dalam FDMA frekuensi dibagi menjadi beberapa kanal frekuensi yang lebih 

sempit. Tiap pengguna akan mendapatkan kanal frekuensi yang berbeda untuk 
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berkomunikasi secara bersamaan. Pengalokasian frekuensi pada FDMA bersifat 

eksklusif karena kanal frekuensi yang telah digunakan oleh seorang pengguna 

tidak dapat digunakan oleh pengguna yang lain. Antar kanal dipisahkan dengan 

bidang frekuensi yang lebih sempit lagi (guard band) untuk menghindari 

interferensi antar kanal yang berdekatan (adjacent channel). Informasi bidang 

dasar yang dikirim ditumpangkan pada isyarat pembawa (carrier signal) agar 

menempati alokasi frekuensi yang diberikan. 

 

Gambar 3.10. Cara kerja FDMA 

 

Gelombang elektromagnetik akan merambat dalam ruang ke tujuan dimana 

terletak penerima. Semua sinyal pengirim dari semua pengguna akan kelihatan 

pada antenna penerima. Pada penerima, sinyal kelihatan di antena adalah 

gabungan dari semua sinyal pengirim dari semua pengguna aktif. Akan tetapi, 

sejak semua pengguna aktif ditugaskan dengan pita  frekuensi  berbeda, sinyal 

pengirim pengguna saling meliputi pada daerah frekuensi. Gambar 6-3 

menjelaskan spektrum dari sinyal penerima pada antena.  

 
Sejak gelombang elektromagnetik (EM) dengan serius dilemahkan melalui 

perambatan jarak jauh (long distance-propagation), penguat penerima perlu 

untuk meningkatkan kekuatan dari sinyal penerima. Sinyal penerima kemudian 

memberi ke Band Pass Filter K dengan frekuensi tengah f1,f2,…,fK. 
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Gambar 3.11. Spektrum sistem FDMA 

 

Sebagai contoh, Band Pass Filter  untuk pengguna pertama hanya dapat 

melewatkan sinyal sekitar frekuensi tengah f1 dan menolak yang lain. Oleh 

karena itu, sinyal keluaran dari Band Pass Filter pertama hanya terdiri dari 

bentuk gelombang pengirim dari pengguna pertama tanpa gangguan dari yang 

lain. Demodulator digital kemudian mendapatkan kembali informasi yang 

diinginkan m1. Karena efek tidak ideal dari Band Pass Filter, kami harus 

menyisipkan pita penjaga(guard bands) di FDMA. 

 
a Aplikasi pada komunikasi satelit  

FDMA (Frequency Division Multiple Access) melakukan pembagian 

spektrum gelombang dalam beberapa kanal frekuensi. Setiap panggilan 

hubungan akan memperoleh kanal tersendiri. Metode FDMA paling tidak 

efisien dan umumnya digunakan pada jaringan analog seperti AMPS. FDMA 

merupakan suatu teknik pengaksesan yang menggunakan frekkuensi 

sebagai media perantaranya. Sistem ini digunakan BTS pada saat 

memancar/transmite dengan menggunakan frekuensi down link dan pada 

saat BTS menerima/receive  dengan menggunakan frekuensi uplink. 

Penggunaan frekuensi downlink dan uplink diatur sedemikian rupa sehingga 

tidak saling menggangu frekuensi yang lainnya. Jika frekuensi ini tidak tepat 

pengaturannya maka antara satu BTS dengan BTS yang lain frekuensinya 

akan saling menganggu (interference) yang akan berakibat dengan kualitas 

suara yang kurang baik, drop call (komuniksai tiba-tiba  putus), sulit 

melakukan panggilan atau tidak bisa melakukan panggilan sama sekali. 
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b Base Tranceiver Station (BTS)  

Mengandung transceiver radio yang menangani sebuah cell dan hubungan 

dengan mobile station dan jumlahnya lebih banyak.  

 
Untuk memahami FDMA, bisa dianalogikan tentang station radio 

mengirimkan sinyalnya pada frekuensi yang berbeda pada kanal yang 

tersedia kepada tiap-tiap pengguna ponsel. FDMA  digunakan  sebagian  

besar  untuk transmisi  analog. Saat untuk membawa  informasi  digital, 

FDMA  sudah  tidak efesien lagi.  

 
Dalam FDMA frekuensi dibagi menjadi beberapa kanal frekuensi yang lebih 

sempit. Tiap pengguna akan mendapatkan kanal frekuensi yang berbeda 

untuk berkomunikasi secara bersamaan. Pengalokasian frekuensi pada 

FDMA bersipat eksklusif karena kanal frekuensi yang telah digunakan oleh 

seorang pengguna tidak dapat digunakan oleh pengguna yang lain. Antar 

kanal dipisahkan dengan bidang frkuensi yang lebih sempit  lagi (guard 

band) untuk menghindari interverens antar kanal yang berdekatan (adjacent 

channel) agar menempati alokasi frekuensi yang diberikan.  

 
Teknik FDMA yang digunakan disatelit: Dalam system kerja FDMA ada 

beberapa criteria yang dilakukan : menempatkan panggilan pada frekuensi 

yang berlainan (multiple carried frequency) bisa digunakan untuk system 

selular analog (AMPS). FDMA akan membagi spectrum dalam kanal yang 

berbeda kemudian membagi bagian yang sama dalam sebuah bandwidth. 

FDMA membagi bandwidth menjadi 124 buah frekuensi pembawa (carrier 

frequency) yang masing-masing menjadi daerah fekuensi daerah selebar 

200 kHz. Satu atau lebih frekuensi  pembawa dialamatkan pada masing-

masing BTS (base transceiver Station) yang tersedia. 

 
Dalam system yang menggunakan frekuensi devisiion multiplex access ini 

frekuensi yang digunakan adalah berbeda-beda dengan sistem time division 

multiplex access pada sistem tersebut frekuensi sinyal yang digunakan 

adalah sama untuk menghindari adanya interfrensi pada saat 

pentransmisian sinyal maka sistem ini mentransmisikan sinyal dengan 
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pengaturan waktu yang berbeda-beda namun frekuensi yang digunakan 

adalah sama. 

 
c Aplikasi pada telepon seluler :  

FDMA (Frequency Division Multiple Access) adalah pembagian pita 

frekuensi yang dialokasikan untuk nirkabel telepon selular komunikasi ke 

dalam 30 saluran, masing-masing dapat membawa percakapan suara atau, 

dengan layanan digital, membawa data digital. FDMA merupakan teknologi 

dasar dalam analog Advanced Mobile Phone Service ( AMPS ), sistem 

telepon yang paling banyak diinstal selular diinstal di Amerika Utara. Dengan 

FDMA, masing-masing saluran dapat diberikan ke hanya satu pengguna 

pada suatu waktu. FDMA juga digunakan dalam Sistem Komunikasi Akses 

Total (TACS).  

 

Digital-Advanced  Layanan Telepon selular (D-AMPS) juga menggunakan 

FDMA tetapi menambah waktu akses beberapa divisi (TDMA) untuk 

mendapatkan tiga saluran untuk setiap saluran FDMA, tiga kali lipat jumlah 

panggilan yang dapat ditangani pada saluran. 

 

5. TDMA (Time Division Multiple Access) 

Time Division Multiple Access (TDMA) diperkenalkan oleh Asosiasi Industri 

Telekomunikasi (Telecommunications Industry Association, TIA) yang 

terakreditasi oleh American National Standards Institute (ANSI), adalah teknologi 

transmisi digital yang mengalokasikan slot waktu yang unik untuk setiap 

pengguna pada masing-masing saluran, dan menjadi salah satu metode utama 

yang digunakan oleh jaringan digital telepon seluler untuk menghubungkan 

panggilan telepon. Sinyal digital dari jaringan digital dihubungkan ke pengguna 

tertentu untuk berhubungan dengan sebuah kanal frekuensi digital tersendiri 

tanpa memutuskannya dengan mengalokasikan waktu. TDMA juga merupakan 

metode pengembangan dari FDMA yakni setiap kanal frekuensinya dibagi lagi 

dalam slot waktu sekitar 10 ms.Pada sistem FDMA, domain frekuensi di bagi 

menjadi beberapa pita non-overlaping, oleh karena itu setiap pesan pengguna 

dapat dikirim menggunakan band yang ada tanpa  ada  inteferensi dari pengguna 

yang lain. Pada sistem Time Division Multiple Access (TDMA), setiap  pengguna 
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menggunakan pita frekuensi  yang sama, tetapi domain waktu di bagi menjadi 

beberapa slot untuk setiap pengguna. Pengguna 1 dapat mengirimkan data pada 

slot waktu untuk pengguna 1, pengguna 2 dapat mengirimkan berupa data pada 

slot waktu untuk pengguna 2, dan  seterusnya. Perlu diingat bahwa  sistem  

FDMA  mengizinkan transmisi yang tidak teratur dalam domain waktu : tidak ada 

sinkronisasi waktu selama pengguna menghendaki. Keuntungannya adalah tidak 

berbagi dengan sistem TDMA dimana semua pemancar dan penerima harus 

memiliki akses pada waktu yang sama. Fitur penting dari teknik TDMA dan 

FDMA adalah bahwa beraneka ragam pengguna beroperasi dalam saluran non-

interfering yang terpisah. Selain itu, saluran sebelumnya, pemancar dan 

penerima tidak ideal, kita mungkin memerlukan menyisipkan guard  time antara 

antra slot waktu TDMA. 

 

Gambar 3.12. System TDMA 

 

Setiap daerah layanan dalam sistem telepon seluler dibagi menjadi beberapa 

kolom. Setiap kolomnya digunakan kurang lebih satu hingga tujuh kali dari kanal-

kanal yang tersedia. Kolom telepon digital mengubah panggilan telepon menjadi 

digital sebelum berhubungan. Kolom ini menyediakan tempat yang besar dan 

dengan baik menaikkan kapasitas dari setiap kolom. TDMA mengambil setiap 

kanal dan membelahnya menjadi tiga kali celah. Setiap pembicaraan di telepon 

mendapat sinyal radio untuk satu hingga tiga kali, dan sistem  tersebut  secara  

cepat  mengubah  dari  satu telepon ke  telepon yang lain. Hal ini diserahkan ke 

time-division multiplexing. Karena sinyal digital sangat ditekan, pergantian di 
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antara tiga pembicaraan yang berbeda di telepon disempurnakan dengan tidak 

menghilangkan informasi . 

 
Hasilnya berupa sistem yang mempunyai tiga kali dari kapasitas sebuah sistem 

analog dan menggunakan kanal yang sama tanpa TDMA. Sebuah kolom yang 

menggunakan TDMA dapat menangani 168 penggilan yang tidak teratur secara 

menyeluruh. TDMA juga digunakan dalam GSM yang merupakan dasar dari PCS  

(Personal Communication Service). Dengan PCS, kanalnya dibagi menjadi 

delapan bagian. Pengoperasian TDMA membutuhkan kontrol outlink semua 

bagian pengatur yang berisi beberapa informasi kontrol. Pembawa outlink ini juga 

memiliki struktur bingkai yang menyediakan informasi  waktu akurat untuk semua 

bagian pengontrol. Peralatan teleport sentral komputer VSAT mengatakan ke 

setiap situs slot waktu khusus untuk digunakan dalam struktur TDMA dan 

rencana informasi ini disiarkan ke semua bagian secara berkala. Rencana waktu 

ledakan mungkin sudah ditetapkan, sehingga setiap bagian mengalokasikan 

proporsi tertentu dari keseluruhan struktur waktu TDMA atau mungkin bersifat 

dinamis, dimana slot waktu yang ditempatkan, disesuaikan sebagai tanggapan 

terhadap kebutuhan lalu lintas setiap bagian. 

 
Sebagai contoh dari sistem time division multiple access dapat dilihat pada 

gambar dibawah. Hal ini berdasarkan skenario uplink untuk sistem seluler, 

dimana seluruh pengguna K yang aktif ingin mengirim pesan ke base station. 

Semua pengguna yang aktif pada sistem ini menggunakan pita frekuensi yang 

sama dengan frekuensi tengah fc akan tetapi slot waktunya berbeda berdasarkan 

gambar diatas. Pengguna pertama mengirimkan pesan menggunakan slot 

pertama, Pengguna kedua mengirimkan pesan menggunakan slot kedua, dan 

seterusnya. Dengan daya penguat dan antena sinyal yang dimodulasi dikirim 

melalui media udara menggunakan gelombang elektromagnetik. Untuk pengguna 

tertentu, pemancar dapat menggunakan mode daya yang rendah selama interval 

waktudari slot non-owing, sehingga dapat mengurangi konsumsi daya di 

pemancar. 
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Gambar 3.13. block diagram TDMA 

 

Pada penerima, semua sinyal yang ditransmisikan digabung bersama di antena 

penerima. Selanjutnya, rangkaian penguat pada penerima digunakan untuk 

menguatkan sinyal yang diterima dari antena, dan tapis band-pass digunakan 

untuk menyaring keluar sinyal yang tidak dinginkan (noise). Setelah itu semua 

sinyal dari pengguna adalah non-overlapping dalam domain waktu, kita dapat 

menggunakan demodulator tunggal untuk memperoleh kembali pesan yang 

dikirim dari semua pengguna. Selanjutnya, pesan yang didemodulasi akan 

didistribusikan ke pengguna yang sesuai menggunakan demultiplexer. 

Multiplexer bekerja seperti switch. Jika keluaran dari demultiplexer diperoleh dari 

slot 1, selanjutnya switch mengarahkan ke output saluran dari pengguna 1, dan 

seterusnya. Oleh karena itu, semua pesan dari pengguna dapat di peroleh 

kembali pada sisi akhir penerima. 

 
Pada sistem TDMA, pengguna k dapat mengirimkan data dalam slot waktu yang 

ditugaskan untuk pengguna k. Oleh karena itu, setiap pengguna data tidak 

ditransmisikan secara terus-menerus. Berdasar scenario ini, timbul pertanyaan 

mengapa suara dapat ditransmisikan dan diterima secara terus menerus dalam 

sistem TDMA tanpa ada pembagian waktu. Permasalahan ini  dapat diselesaikan 

dengan pembagian sinyal suara yang terus-menerus menjadi segmen kecil.  
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Contoh, untuk empat orang pengguna pada sistem TDMA, asumsikan bahwa 

setiap slot menempati 1 ms. Selanjutnya setiap pengguna dapat menggunakan 1 

slot  setiap 4 ms. Sinyal suara selanjutnya dibagi dalam segmen  masing-masing 

sebesar 4 ms. Setiap segmen selanjutnya mengubah dan dikompresi menjadi 

bentuk digital. Asumsikan bahwa total bits B dari data suara diproduksi untuk 

masing-masing segmen sinyal suara. Selanjutnya pemancar mengirim bit B 

selama waktu yang diperbolehkan yaitu 1 ms tiap slot, seperti terlihat pada 

gambar dibawah. Penerima menerima setiap data  pengguna pada slot waktu 

yang sesuai dan merekonstruksi  sinyal  suara seperti yang disebutkan 

sebelumnya yaitu 4ms. Semua rekonstruksi segmen suara digabungkan dalam 

waktu, menghasilkan sinyal suara yang kontinu. 

 
a Aplikasi TDMA  

Sistem telepon Seluler GSM yang menggunakan teknologi TDMA Global 

System for Mobile atau GSM adalah generasi kedua dari standar sistem 

seluller yang tengah dikembangkan untuk mengatasi problem fragmentasi 

yang terjadi  pada standar pertama di negara Eropa. GSM adalah sistem 

standar sellular pertama didunia yang menspesifikasikan digital modulation 

dan network level architectures and service. 

Pada sistem GSM, frekuensi RF berada pada 900, 1800 dan 1900 MHz. 

Berarti bahwa setiap perusahaan yang menyediakan layanan GSM harus 

menggunakan frekuensi yang telah tersedia tersebut. Setiap saluran RF 

terdiri dari 124 sub saluran, dan setiap sub saluran memiliki bandwidth 

sekitar 0,2 MHz dengan 8 sistem TDMA. Sehingga masing-masing GSM 

memiliki bandwidth antara 124 x 0,2 ≈ 25 MHz. Masing-masing frekunsi 

pembawa dibagi menjadi 8 pengguna dalam mode TDMA. Kita dapat melihat 

bahwa total jumlah dari pengguna  adalah 124 x 8 ≈ 1000. Kita dapat 

mengatakan bahwa sistem GSM menyediakan maksimal pengguna sebesar 

1000 orang untuk mengakses satu base station. Sistem GSM menggunakan 

Gaussian Minimal-Shift Keying (GMSK), sebuah teknik yang serupa dengan 

teknik FSK untuk modulasi digital. 

 
Digital Enhanced Cordless Telecomunication (DECT) menggunakan 

teknologi TDMA. Di rumah sering kita menjumpai telepon tanpa kabel. 
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Sehingga, beberapa teknik komunikasi tanpa kabel harus digunakan. Sistem 

telepon tanpa kabel yang telah ada sebenarnya memperkenankan penghuni 

rumah tersebut untuk berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu 

membutuhkan teknik multiplexing. Produk dari Digital Enhanced Cordless 

Telecomunication (DECT) sekarang dapat diterima secara luas diseluruh 

dunia untuk kepentingan dalam negeri, bisnis, industry dan aplikasi wireless 

local loop. 

 

6. CDMA (Code Division Multiple Access) 

Dalam CDMA setiap pengguna menggunakan frekuensi yang sama dalam waktu 

bersamaan tetapi menggunakan sandi unik yang saling ortogonal. Sandi-sandi ini 

membedakan antara pengguna satu dengan pengguna yang lain. Pada jumlah 

pengguna yang besar, dalam bidang  frekuensi yang diberikan akan  ada banyak 

sinyal dari pengguna sehingga interferens  akan meningkat. Kondisi ini akan 

menurunkan unjuk-kerja sistem. Ini berarti, kapasitas dan kualitas sistem  

dibatasi oleh daya interferens yang timbul pada lebar bidang frekuensi yang 

digunakan.  

 
CDMA merupakan akses jamak yang menggunakan prinsip komunikasi spectrum 

tersebar. Isyarat bidang dasar yang hendak dikirim disebar dengan 

menggunakan isyarat dengan lebar bidang yang besar yang disebut sebagai 

isyarat penyebar (spreading  signal). Metode ini dapat dianalogikan dengan cara  

berkomunikasi dalam satu ruangan yang besar. Setiap pasangan dapat 

berkomunikasi secara bersama-sama tetapi dengan bahasa yang berbeda, 

sehingga pembicaraan pasangan satu bisa dianggap seperti suara kipas bagi 

pengguna yang lain, karena tidak diketahui maknanya. Pada saat banyak yang 

berkomunikasi maka ruangan  menjadi  bising. Kondisi ini membuat ruangan 

menjadi tidak kondusif  lagi untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, jumlah yang 

berkomunikasimharus dibatasi. Agar jumlah yang berkomunikasi bisa  maksimal 

maka kuat suara tiap pembicara tidak boleh terlalu keras. 
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Gambar 3.14. Cara kerja CDMA 

 

Sistem transmisi spektrum tersebar adalah sebuah teknik yang mentransmisikan 

suatu isyarat dengan lebar bidang frekuensi tertentu menjadi suatu isyarat yang 

memiliki lebar bidang frekuensi yang jauh lebih besar. Aliran data asli dikalikan 

secara biner dengan sandi penyebar yang memilki lebar bidang yang jauh lebih 

besar daripada isyarat asal. Bit-bit dalam sandi penyebar  dikenal dengan chip 

untuk membedakannya dengan bit-bit dalam aliran data yang dikenal dengan 

simbol.  

 
Setiap pengguna memiliki sandi penyebar yang berbeda dengan pengguna yang 

lain. Sandi yang sama digunakan pada kedua sisi kanal radio, menyebarkan 

isyarat asal menjadi isyarat bidang lebar, dan mengawasebarkan kembali isyarat 

bidang lebar menjadi isyarat bidang sempit asal. Nisbah antara lebar bidang 

transmisi dengan lebar bidang isyarat asal dikenal dengan processing gain. 

Secara sederhana, processing gain menunjukkan berapa buah chip yang 

digunakan untuk menyebarkan sebuah simbol data. Sandi-sandi penyebar 

bersifat unik, jika seorang pengguna telah mengawasebarkan isyarat bidang 

lebar yang diterima, isyarat yang dibawasebarkan hanyalah isyarat dari pengirim 

yang memiliki sandi penyebar yang sama.  

 
Sebuah sandi penyebar memilki korelasi-silang yang rendah dengan sandi 

penyebar yang lain. Jika sebuah sandi benar-benar ortogonal, maka korelasi-
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silang antara sebuah sandi dengan sandi yang lainnya adalah nol. Hal ini berarti 

beberapa isyarat bidang lebar dapat menggunakan frekuensi yang sama tanpa 

adanya  interferens  satu sama lain.  

 
Energi isyarat bidang lebar disebarkan sepanjang lebar bidang yang amat besar 

sehingga dapat dianggap sebagai derau jika dibandingkan dengan isyarat 

aslinya atau dengan kata lain memiliki power spectral density yang rendah. 

Ketika sebuah isyarat bidang lebar dikorelasikan dengan sandi penyebar 

tertentu, hanya isyarat dengan sandi penyebar yang sama yang akan 

diawasebarkan, sedangkan isyarat dari pengguna lain akan tetap tersebar. 

 
Sistem spektrum tersebar memiliki beberapa kelebihan dibandingkan sistem 

sistem lain yang telah ada sebelumnya,  

1. Dapat bertahan pada lingkungan dengan pudaran lintasan jamak yang tinggi 

karena isyarat CDMA bidang lebar memiliki sandi penyebar dengan sifat 

korelasi-diri yang baik.  

2. Dapat mengirimkan informasi dengan daya yang kecil sehingga 

memungkinkan peralatan yang kecil sekaligus juga dengan daya baterai 

yang lebih tahan lama.  

3. Dapat mengurangi interferens dengan baik karena pada saat terjadinya 

proses pengawasebaran pengganggu akan mengalami proses sebaliknya 

sehingga dayanya akan lebih kecil dibandingkan isyarat asli.  

4. Dapat menghindari penyadapan karena menggunakan sandi unik yang mirip 

derau dengan spectrum frekuensi yang amat lebar. 

5. Dapat melakukan kemampuan panggilan terpilih (selective calling capability). 

6. Dapat melakukan penjamakan pembagian sandi sehingga dimungkinkan 

untuk akses jamak dengan kapasitas yang lebih besar. 

 
a Teknik Modulasi Sistem Spektrum Tersebar  

CDMA (Code Division Multiple Access), menggunakan teknologi spread 

spectrum untuk mengedarkan sinyal informasi yang melalui bandwith yang 

lebar (1,25 MHz). Teknologi ini asalnya dibuat untuk kepentingan militer, 

menggunakan kode digital yang unik, lebih baik daripada channel atau 

frekuensi RF. Ada beberapa teknik modulasi yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan  spektrum sinyal tersebar antara lain Direct Sequence Spread 
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Spectrum (DS-SS) dimana sinyal pembawa informasi dikalikan secara 

langsung dengan sinyal penyebar yang berkecepatan tinggi, Frequency 

Hopping Spred Spectrum (FH-SS) dimana frekuensi pembawa sinyal 

informasi berubah-ubah sesuai dengan deretan kode yang diberikan dan 

akan konstan selama periode tertentu yang disebut T (periode chip). Time 

Hopping Spread Spectrum (THSS) dimana sinyal pembawa informasi tidak 

dikirimkan secara kontinu tetapi dikirimkan dalam bentuk short burst yang 

lamanya burst tergantung dari sinyal pengkodeannya, dan hybrid modulation 

yang merupakan gabungan dari dua atau lebih teknik modulasi di atas yang 

bertujuan untuk menggabungkan keunggulan masing-masing teknik. Teknik 

modulasi yang paling banyak dipakai saat ini, termasuk pada system 

CDMA2000 1x, adalah Direct Sequence Spread Spectrrum (DS-SS) karena 

realisasinya lebih sederhana dibandingkan teknik modulasi lainnya.  

 
Pada DS-SS, sinyal pembawa didemodulasi secara langsung oleh data 

terkode yang merupakan deretan data yang telah dikodekan dengan deretan 

kode berkecepatan tinggi yang dibangkitkan oleh suatu Pseudo Random 

Generator (PRG) dan memiliki karakteristik random semu karena dapat 

diprediksi dan bersifat periodik. Sinyal yang telah tersebar ini kemudian 

dimodulasi dengan  menggunakan teknik modulasi BPSK, QPSK, atau MSK. 

Pada sistem CDMA2000 1x digunakan teknik modulasi QPSK. 

 
Sedangkan pada sisi penerima, DS-SS terdiri dai tiga bagian utama yaitu 

demodulator, despreader dan blok sinkronisasi deret kode.Ketika 

sinkronisasi deret kode telah tercapai antara pengirim dan penerima (akuisisi 

dan code trackling loop telah berjalan sempurna), maka dilakukan proses 

despreading sinyal DS-SS. Dan dengan asumsi bahwa beda fasa pada 

frekuensi pembawa lokal antara pengirim dan penerima dapat dihilangkan 

dengan carrier recovery maka sinyal informasi yang sebenarnya akan dapat 

diperoleh kembali. 

 

Penggunaan di dalam telepon bergerak  

Sejumlah istilah yang berbeda digunakan untuk mengacu pada penerapan 

CDMA. Standar pertama yang diprakarsai oleh QUALCOMM dikenal sebagai 
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IS-95, IS mengacu pada sebuah Standar Interim dari Asosiasi Industri 

Telekomunikasi (Telecommunications Industry Association, TIA) yang 

terakreditasi oleh American National Standards Institute (ANSI)[1]. IS-95 

sering disebut sebagai 2G atau seluler generasi kedua. 

 
Merk dagang cdmaOne dari QUALCOMM juga digunakan untuk menyebut  

standar 2G CDMA. Setelah beberapa kali revisi, IS-95  digantikan oleh 

standar IS-2000. Standar  ini diperkenalkan  untuk  memenuhi  beberapa  

kriteria  yang  ada  dalam spesifikasi IMT-2000 untuk 3G, atau selular 

generasi ketiga. Standar  ini  juga disebut sebagai  1xRTT  yang  secara  

sederhana  berarti  "1  times  Radio Transmission Technology" yang 

mengindikasikan bahwa IS-2000 menggunakan kanal bersama 1.25-MHz 

sebagaimana yang digunakan standar IS-95 yang asli. Suatu  skema terkait 

yang disebut 3xRTT menggunakan tiga kanal pembawa 1.25-MHz menjadi 

sebuah lebar pita 3.75-MHz yang memungkinkan laju letupan data (data 

burst rates) yang lebih tinggi untuk seorang pengguna  individual,  namun 

skema 3xRTT belum digunakan secara komersil. Yang terbaru, 

QUALCOMM telah memimpin penciptaan teknologi baru berbasis CDMA 

yang dinamakan 1xEV-DO, atau IS-856, yang mampu menyediakan laju 

transmisi paket data yang lebih tinggi seperti yang dipersyaratkan oleh IMT-

2000 dan diinginkan oleh para operator jaringan nirkabel. 

 
System CDMA QUALCOMM meliputi sinyal waktu yang sangat akurat  

(biasanya  mengacu pada sebuah receiver GPS pada stasiun pusat sel (cell 

base station)), sehingga jam berbasis telepon seluler CDMA adalah jenis jam 

radio yang semakin populer untuk digunakan pada jaringan komputer. 

Keuntungan utama menggunakan sinyal telepon seluler CDMA untuk 

keperluan jam referensi adalah bahwa mereka akan bekerja lebih baik di 

dalam bangunan, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk memasang 

sebuah antena GPS di luar bangunan. Yang juga sering dikacaukan dengan 

CDMA adalah W-CDMA. Teknik CDMA digunakan sebagai prinsip dari 

antarmuka udara W-CDMA, dan antarmuka udara W-CDMA digunakan di 

dalam Standar 3G global UMTS dan standar 3G Jepang FOMA, oleh NTT 

DoCoMo and Vodafone; namun  bagaimanapun, keluarga standar CDMA 
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(termasuk cdmaOne  dan CDMA2000) tidaklah compatible dengan keluarga 

standar W-CDMA. Aplikasi penting lain daripada CDMA, mendahului dan 

seluruhnya berbeda dengan seluler CDMA, adalah Global Positioning 

System, GPS.  

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Setelah selesai pembelajaran, Anda hendaknya dapat menerapkan penggunaan 

berbagai macam jenis modulasi sinyal digital sesuai dengan spesifikasi dan 

keperuntukannya. 

 
Definisi-definisi yang terdapat pada modulasi sinyal digital harus dipahami dan 

dapat menjelaskan serta mengaplikasikan sesuai dengan jenis modulasi sinyal 

digital. Hal ini penting karena beda bentuk dan jenis modulasi sinyal digital akan 

sangat jauh berbeda penggunaannya.  

 
Dalam pemakaian dan pemilihan modulasi sinyal digital seyogyanya pula anda 

betul-betul paham. Gunakan model modulasi sinyal digital sesuai kebutuhan. 

Walaupun bentuk modulasi sinyal digital hampir sama/mirip tetapi bisa spesifikasi 

dan penggunaannya jauh berbeda.  

 

E. Latihan/Tugas 

1. Sebutkan 2 kelemahan modulasi digital! 

2. Jelaskan dengan singkat tentang prinsip modulasi ASK! 

3. Gambar dibawah merupakan prinsip pemodulasian …. 

 

 

4. Gambar dibawah merupakan prinsip pemodulasian …. 
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5. Gambar dibawah merupakan prinsip komunikasi …. 

 

 

 

F. Rangkuman 

Modulasi digital merupakan proses penumpangan sinyal digital (bit stream) ke 

dalam sinyal pembawa. Modulasi digital sebenarnya adalah proses mengubah-

ubah karakteristik dan sifat gelombang sinyal pembawa sedemikian rupa 

sehingga bentuk hasilnya (sinyal pembawa modulasi) memiliki ciri-ciri dari bit-bit 

(0 atau 1). 

 

Kelebihan modulasi digital dibandingkan modulasi analog adalah: 

1. Teknologi digital mempunyai suatu sinyal dalam bentuk digital yang mampu 

mengirimkan data yang berbentuk kode binari (0 dan 1). 

2. Sinyal digital juga mampu mengirimkan data lebih cepat dan tentunya 

dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan sinyal analog. 

3. Memiliki tingkat kesalahan yang kecil, dibanding sinyal analog  
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4. Data akan utuh dan akan lebih terjamin pada saat dikirimkan atau 

ditransmisikan di bandingkan modulasi analog. 

5. Lebih stabil dan tidak terpengaruh dengan pengaruh cuaca. 

 
Kelemahan modulasi digital ini adalah sebagai berikut:  

1. Modulasi digital termasuk yang mudah error  

2. Bila terjadi gangguan maka sistemnya akan langsung berhenti  

 
Amplitudo Shift Keying (ASK) merupakan jenis modulasi digital yang paling 

sederhana, dimana sinyal carrier dimodulasi berdasarkan amplitude sinyal digital. 

Amplitudo Shift Keying (ASK) dalam konteks komunikasi digital adalah proses 

modulasi, yang menanamkan untuk dua atau lebih tingkat amplitudo diskrit 

sinusoid. 

 
Amplitude Shift Keying (ASK) adalah modulasi yang menyatakan sinyal  digital 1 

sebagai suatu nilai tegangan tertentu (misalnya 1 Volt) dan sinyal digital 0 

sebagai sinyal digital dengan tegangan 0 Volt. Sinyal ini yang kemudian 

digunakan untuk menyala-mati-kan pemancar, kira-kira mirip sinyal Morse. 

Frekuensi Shift Keying (FSK) adalah dimana frekuensi carrier diubah-ubah 

harganya mengikuti harga sinyal pemodulasinya (analog) dengan amplitude 

pembawa yang tetap. Jika sinyal yang memodulasi tersebut hanya mempunyai 

dua harga tegangan 0 dan 1 (biner/ digital), maka proses modulasi tersebut 

dapat diartikan sebagai proses penguncian frekuensi sinyal. 

Dalam system FSK (Frequency Shift Keying), maka simbol 1 dan 0 

ditransmisikan Secara berbeda antara satu sama lain dalam satu atau dua buah 

sinyal sinusoidal yang berbeda besar frekuensi nya. 

 
Phase Shift Keying (PSK) atau pengiriman sinyal digital melalui pergeseran fasa. 

Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi fasa yang memungkinkan fungsi 

pemodulasi fasa gelombang termodulasi di antara nilai nilai diskrit yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

 
Pada sistem modulasi Phase Shift Keying (PSK), sinyal gelombang pembawa 

sinusoidal dengan amplitudo dan frekuensi yang dapat digunakan untuk 
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menyatakan sinyal biner “1” dan “0”, tetapi untuk sinyal “0” fasa gelombang 

pembawa tersebut digeser 180o. 

 
Differensial Phase Shift Keying (DPSK), adalah sebuah bentuk umum modulasi 

fasa untuk mengirimkan data dengan mengubah fasa dari gelombang pembawa. 

Dalam Phase Shift Keying, ketika bernilai high “1” hanya berisi satu siklus tapi 

Differensial Phase Shift Keying (DPSK) mengandung satu setengah siklus. 

 
FDMA (Frequency-Division Multiple Access) adalah modulasi frekuensi radio 

memungkinkan beberapa pengiriman untuk berdampingan pada waktu dan ruang 

tanpa saling mengganggu oleh penggunaan frekuensi pembawa yang berbeda. 

Dalam FDMA frekuensi dibagi menjadi beberapa kanal frekuensi yang lebih 

sempit. Tiap pengguna akan mendapatkan kanal frekuensi yang berbeda untuk 

berkomunikasi secara bersamaan. Pengalokasian frekuensi pada FDMA bersifat 

eksklusif karena kanal frekuensi yang telah digunakan oleh seorang pengguna 

tidak dapat digunakan oleh pengguna yang lain.  

 
FDMA adalah pembagian pita frekuensi yang dialokasikan untuk nirkabel telepon 

selular komunikasi ke dalam 30 saluran, masing-masing dapat membawa 

percakapan suara atau, dengan layanan digital, membawa data digital. 

 
Time Division Multiple Access (TDMA) diperkenalkan oleh Asosiasi Industri 

Telekomunikasi (Telecommunications Industry Association, TIA) yang 

terakreditasi oleh American National Standards Institute (ANSI), adalah teknologi 

transmisi digital yang mengalokasikan slot waktu yang unik untuk setiap 

pengguna pada masing-masing saluran, dan menjadi salah satu metode utama 

yang digunakan oleh jaringan digital telepon seluler untuk menghubungkan 

panggilan telepon. 

 
Sistem telepon Seluler GSM yang menggunakan teknologi TDMA Global System 

for Mobile atau GSM adalah generasi kedua dari standar sistem seluller yang 

tengah dikembangkan untuk mengatasi problem fragmentasi yang terjadi pada 

standar pertama di negara Eropa .GSM adalah sistem standar sellular pertama 

didunia yang menspesifikasikan digital modulation dan network level 

architectures and service. 
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Dalam CDMA setiap pengguna menggunakan frekuensi yang sama dalam waktu 

bersamaan tetapi menggunakan sandi unik yang saling ortogonal. Sandi-sandi ini 

membedakan antara pengguna satu dengan pengguna yang lain. Pada jumlah 

pengguna yang besar, dalam bidang frekuensi yang diberikan akan ada banyak 

sinyal dari pengguna sehingga interferens akan meningkat.  

 
CDMA (Code Division Multiple Access), menggunakan teknologi spread 

spectrum untuk mengedarkan sinyal informasi yang melalui bandwith yang lebar 

(1,25 MHz). Teknologi ini asalnya dibuat untuk kepentingan militer, 

menggunakan kode digital yang unik, lebih baik daripada channel atau frekuensi 

RF. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksalah penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda tentang menerapkan penggunaan berbagai 

macam modulasi sinyal digital sesuai dengan spesifikasinya  

 

H. Kunci Jawaban 

1. a. Modulasi digital mudah error  

b. Bila terjadi gangguan maka sistemnya akan langsung berhenti 

2. Modulasi ASK prinsipnya adalah sinyal carrier dimodulasi berdasarkan 

amplitude sinyal digital. 

3. Pemodulasian FSK (Frequency Shift Keying) 

4. Pemodulasian PSK (Phase Shift Keying) 

5. Prinsip komunikasi CDMA (Code Division Multiple Access) 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4: OSILATOR DAN 

SINTESIZER 

 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 

1. Menguraikan macam-macam rangkaian osilator 

2. Menguraikan macam-macam rangkaian sintesizer 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menerangkan penggunaan macam-macam rangkaian osilator  

2. Menerangkan penggunaan macam-macam rangkaian sintesizer. 

 

C. Uraian Materi 

1. Osilator 

Osilator adalah bagian yang membangkitkan sumber gelombang listrik sinusoidal, 

kebanyakan untuk jenis radio penerima menggunakan osilator LC yang ditala, 

dengan begitu frekwensi osilasinya ditentukan oleh kombinasi rangkaian LC 

tersebut, perubahan frekwensi dengan cara mengatur Variabel Kapasitornya atau 

Variabel induktornya. 

 
Radio super heterodin memerlukan osilator untuk membangkitkan frekuensi 

antara. Osilator ini dapat berdiri sendiri atau menyatu dengan pencampur. 

IFfe f

G

 

IFfe f
G

 

Gambar 4.1. Blok osilstor dan penyampur 
 
Untuk mencampur dengan sistim pengali (multikatip) menggunakan rangkaian 

osilator yang tersendiri. Sedang pencampur dengan sistim penjumlah yang 

sederhana biasa digunakan osilator yang menyatu.Gambar di bawah 
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memperlihatkan rangkaian pencampur dengan tansistor T yang sekaligus 

sebagai osilator, pencampur ini disebut PENCAMPUR YANG BEROSILASI 

SENDIRI, yang bekerja dengan dasar pencampur penjumlahan.Untuk sinyal 

masukan, transistor T bekerja dalam rangkaian EMITOR BERSAMA, dan titik 

kerjanya diatur oleh R1 dan R2. Melalui tap kumparan sinyal masukan sampai di 

basis transistor. Melalui tahanan masukan yang kecil ini di transformasikan 

keatas sehingga rangkaian resonator hanya sedikit diredam. Kapasitor trimer 

digunakan untuk penyesuaian dengan band frekuensi. C1 dan L4 yang 

beresonansi pada 460 kHz (f IF) untuk menghilangkan gangguan yang berasal 

dari frekuensi antara.Tegangan osilator sampai emitor T melalui 

C3.Pencampuran dicapai pada dioda basis emitor, frekuensi osilator lebih tinggi 

dari frekuensi masukan, sehingga tahanan arus bolak-balik pada masukan dapat 

DIABAIKAN oleh sinyal dari osilator.Untuk osilator, transistor bekerja dalam 

rangkaian BASIS BERSAMA. Sehingga sinyal masukan dan keluaran SEPASA. 

Kumparan osilator harus dipasang sedemikian rupa sehingga pasanya tidak 

berubah.Untuk membatasi daerah frekuensi dipasang kapasitor seri dengan 

kumparan untuk MW = 500 pF, LW = 250 pF. Pada gambar tersebut adalah 

sebuah contoh penerima radio AM 3 Band, LW (long wave), MW (medium Wave) 

dan SW (Short wave), hasil yang didapatkan dari rangkaian ini tidak bisa sebagus 

rangkaian dengan osilator dan mixer yang independen, terutama masalah 

selektifitasnya. 
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Gambar 4.2. Rangkaian Osilator dan pencampur 
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Gambar 4.3. Osilator dan pencampur terpisah pada FM 

 

Gambar diatas memperlihatkan “Tuner” FM dengan pencampur berosilasi sendiri, 

nampak pada bagian kiri adalah rangkaian penala yang berupa band pass filter 

yang hanya meloloskan frekwensi antara 88Mhz sampai dengan 108 MHz, 

penala ini dibangun oleh komponen L1, L2 , L3, L4 dan beberapa C pada blok 

tersebut, outputnya diumpankan pada penguat dengan konfigurasi comon basis, 

penguat ini dikhususkan untuk menguatkan awal signal RF (carier) yang istilah 

lain juga dikatakan front end, penguat ini hanya cocok untuk menguatkan 

tegangan.  

 
Bagian output penguat ini ditala secara serempak dengan osilatornya yang 

frekwensinya ditentukan oleh komponen komponen dalam blok kotak osilator, 

transistor ke2 BF222 berfungsi ganda, sebagai osilator dan sebagai mixer, kedua 

sinyal tersebut diumpankan pada emitor Tr2, dan outputnya ditala oleh 

rangkaianresonator melalui L8 dan L9, yang menghasilkan frekwensi IF sesuai 

standard yang telah ditentukan, nampak pada gambar 5.7 adalah bagian penala 

pada penerima FM dengan frekwensi IF sebesar 10,7 MhzContoh rangkaian 

dengan osilator pisah, diperlihatkan oleh gambar 5.9 dan 5.10 transistor 

pencampur bekerja dengan prinsip PENJUMLAHAN.Rangkaian osilator dibangun 

dengan transistor T2 membentuk rangkaian TITIK TIGA INDUKTIP (HARTLEY) 

dalam rangkaian BASIS BERSAMA.Selain rangkaian gambar 5.9 dan 5.10 masih 

terdapat bermacam rangkaian osilator baik dengan transistor maupun transistor 

efek medan (FET). 
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Gambar 4.4. Osilator dan pencampur terpisah pada MW 
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Gambar 4.5. Rangkaian lengkap Osilator dan pencampur 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Setelah selesai pembelajaran, anda hendaknya dapat menguraikan berbagai 

macam osilator dan sintesizer sesuai kebutuhan rangkaian saat ini. Anda 

hendaknya juga dapat mengidentifikasi macam osilator dan sintesizer terutama 

pola pembangkitan osilasinya sehingga dapat dengan benar menentukan model 

atau tipe osilator dan sintesizer yang akan dipakai dalam suatu aplikasi 

rangkaian penerima atau pemancar. Kalau belum punya seyogyanya anda dapat 

mencari informasi macam osilator dan sintesizer tersebut di internet (lewat mesin 

pencari), dengan memasukkan kata kunci yang sesuai. 
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Definisi-definisi yang terdapat pada macam osilator dan sintesizer harus 

dipahami dan dapat menjelaskan serta mengaplikasikan sesuai dengan model 

osilator. Hal ini penting karena penggunaan osilator dan sintesizer dengan 

osilator dan sintesizer yang lain akan berbeda-beda.  

 
Dalam pemakaian dan pemilihan osilator dan sintesizer seyogyanya pula anda 

betul-betul paham. Gunakan osilator dan sintesizer sesuai keperuntukannya. 

 

E. Latihan/Tugas 

Rangkaian osilator yang dipakai pada radio penerima kebanyakan memakai 

osilator yang pembangkitannya menggunakan komponen …. 

 

F. Rangkuman 
Osilator adalah bagian yang membangkitkan sumber gelombang listrik sinusoidal, 

kebanyakan untuk jenis radio penerima menggunakan osilator LC yang ditala, 

dengan begitu frekwensi osilasinya ditentukan oleh kombinasi rangkaian LC 

tersebut, perubahan frekwensi dengan cara mengatur Variabel Kapasitornya atau 

Variabel induktornya. 

 
Untuk osilator, transistor bekerja dalam rangkaian BASIS BERSAMA. Sehingga 

sinyal masukan dan keluaran SEPASA. Kumparan osilator harus dipasang 

sedemikian rupa sehingga pasanya tidak berubah. 

 
Untuk mendapatkan frekuensi osilator dapat lebih tinggi atau rendah, oleh karena 

itu pada suatu pengaturan osilator tertentu dapat didengar dua pemancar. 

Pemancar yang diinginkan terletak lebih rendah sekitar fIF dari frekuensi osilator, 

pemancar yang menggaggu terletak lebih tinggi sekitar fIF dari frekuensi osilator. 

 
Untuk membuat besar frekuensi antara, tetap pada semua frekuensi penerimaan 

diperlukan osilator yang frekuensinya berubah. Perubahan frekuensi osilator 

harus serempak dengan oerubahan frekuensi penerimaaan. 

 
Dengan kapasitor variabel dan dioda kapasitor dapat merubah frekuensi osilator 

secara KONTINYU. Dalam tuner sythensizer, perubahan frekuensi dapat dicapai 

dalam interval yang kecil (tuner adalah pesawat penerima tanpa penguat AF).  
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksalah penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda tentang menerapkan penggunaan osilator 

dan sintesizer sesuai dengan spesifikasinya  

 

H. Kunci Jawaban 

Komponen induktor (L) dan kapasitor (C) 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 5: PENCAMPUR DAN 
DEMODULATOR 
 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 

1. Menguraikan rangkaian pencampur (mixer) pada penerima radio 

2. Menguraikan rangkaian demodulator pada penerima radio 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menerangkan penggunaan rangkaian pencampur (mixer) pada penerima 

radio 

2. Menerangkan penggunaan rangkaian demodulator pada penerima radio 

 

C. Uraian Materi 

1. Pencampur (mixer) 

Pencampur (mixer): berfungsi mencampurkan getaran/sinyal RF dengan 

frekuensi osilator lokal, sehingga diperoleh frekuensi intermediet (IF/Intermediate 

Frequency). Hal ini terjadi pada penerima radio baik AM maupun FM. Berikut 

memperlihatkan pencampuran dua besaran frekuensi yang berbeda dengan 

amplitudo sama. 

t

U

U

t

10 uS

f1= 0,9 MHz f2= 1,1 MHz

0,2 MHz
Saling meniadakan

Saling menguatkan

 

Gambar 5.1. Pencampuran 2 frekuensi 

 
Gambar di atas, menunjukkan dua sinyal dengan amplitudo yang sama dan 

berbeda frekuensi dicampur dengan cara penjumlahan, tergantung pada posisi 

fasanya, kedua sinyal itu akan saling MEMPERKUAT dan MEMPERLEMAH. 
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Hasilnya terlihat pada gambar di bawahnya. Harga puncaknya dihubungkan satu 

sama lain, maka diperoleh suatu frekuensi beda. 

 
Gambar di bawah memeperlihatkan sinyal dengan amplitudo berbeda dan 

frekuensi yang berbeda pula. Terlihat pada sampulnya terdapat suatu sinyal 

dengan frekuensi baru (frekuensi beda). 

 

t

U

U

t

10 uS

f1= 0,9 MHz f2= 1,1 MHz

0,2 MHz

 

Gambar 5.2. Pencampuran 2 frekuensi dengan amplitudo berbeda 

 
Terjadinya frekuensi antara seperti berikut : 

fo

G

G

C1

R

f
IF
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fe
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Gambar 5.3. Rangkaian Blok Pencampur 

 
Frekuensi penjumlahan dilewatkan pada dioda maka akan diperoleh getaran 

setengah gelombang. Kurva bergetar dalam detakan frekuensi antara  

 

 

f f fIF o e 
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Untuk mendapatkan sinyal frekuensi antara dengan gelombang yang simetris 

dipasang filter band yang ditala pada FREKUENSI IF. Jika diteliti lebih lanjut 

terdapat pula frekuensi fo + fe, tetapi karena filter band ditala pada fIF maka 

frekuensi IF inilah yang dilakukan pemfilteran. 

 
Pada pencampuran, pada kurva sampul masih terdapat frekuensi informasi yang 

dibawa oleh frekuensi masukan fe.Proses pencampuran sama persis dengan 

proses pemodulasian amplitudo, yang berbeda adalah besar frekuensi yang 

dicampurkan. 

 

Gambar 5.4. Rangkaian pencampur pada radio AM 

 
Sinyal fe dan fo sampai pada basis transistor. Melalui dioda basis-emitor proses 

pencampuran diambil dan melalui rangkaian sinyal fIF disaring keluar. Untuk 

menandai tingkat pencampur digunakan penguatan pencampur VM, yang 

merupakan perbandingan tegangan frekuensi antara UIF dengan tegangan 

masukan Ue. 

 

2. Demodulator AM 

Untuk mendapatkan sinyal informasi kembali di penerima radio diperlukan 

demodulator AM. Metode yang paling banyak digunakan adalah dengan 

demodulasi sampul yaitu selubung dari gelombang yang dimodulasi, rangkaian 

yang paling umum digunakan seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, 

IFf
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yang akan menghasilkan tegangan keluaran yang sebanding dengan selubung 

dari gelombang masukan  

 

Gambar 5.5. Proses Demodulator AM 

 

L1   =   Untuk menyesuaikan impedansi 

D    =   Menyearahkan sinyal AM 

R1  =   Untuk lingkaran arus searah dari dioda D dan untuk mengosongkan C1 

C1  =   Untuk memfilter sinyal frekwensi tinggi yang disearahkan   

C2  =   Menghadang arus searah.  

 
Dioda bekerja sebagai perata (rectifier) dan seperti sakelar yang tertutup (on) bila 

tegangan masukan positip, sehingga memungkinkan diisi muatannya hingga 

puncak dari masukan RF, dan selama  setengah perioda RF yang negatip dioda 

akan terbuka (off) akan tetapi kapasitor akan tetap mempertahankan tegangan 

yang diterima sebelumnya, sehingga tegangan keluaran akan tetap pada nilai 
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positip puncak dari RF, pada kenyataannya saat perioda off, ada pelepasan 

muatan dari C seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.8 dibawah. 

 
Dioda yang digunakan dari bahan GERMANIUM untuk mendapatkandrop 

tegangan saat forward yang kecil , sedangkan arah dioda disesuaikan dengan 

keperluan untuk mendapatkan POLARITAS TEGANGAN PENGATUR tertentu, 

karena tidak ada pengaruhnya  untuk  pendemodulasian sinyal sisi ganda (DSB = 

double side band). 

 

Tetapan waktu  harus dibuat yang tepat dari C1, R1, karena tetapan tersebut 

harus cukup besar untuk periode Hf (455 Khz) dan cukup kecil untuk periode 

sinyal AF tertinggi (4,5 Khz) . seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.8 bagian 

kiri, jika T terlalu besar maka saat sampul gelombang turun tidak segera diikuti 

oleh turunnya tegangan pada C sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan 

(tidak bisa mewakili bagian luar dari envelope gelombangnya), demikian juga jika 

nilsi T terlalu kecil   

 

Gambar 5.6. Sampul pada demodulator AM 

 

Dalam prakteknya  berharga  5 s   -  30 s 

Tahanan peredam RD 

D

R1 C1
RD

 

Gambar 5.7. Detektor AM Seri 
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Penyearahan seri  

R
R

D  1

2  

Tahanan peredam RD ini adalah tahanan masukkan demodulator secara arus 

searah dan membebani lingkaran filter band (RD ditransformasi ke lingkaran 

primer). 

D R1

C1

RD

 

Gambar 5.8. Detektor AM Parallel 

 

Penyearah paralel 

R
R

D  1

3  

R1   = tahanan kerja dioda 

 

3. Demodulator FM 

Untuk mendapatkan sinyal informasi kembali di penerima radio setelah 

dimodulasi FM diperlukan demodulator FM. Banyak metode atau cara yang 

digunakan untuk mendapatkan kembali, dari cara yang paling sederhana sampai 

yang komplek dan dari FM mono sampai FM stereo yang ditunjukkan pada 

penjelasan dibawah  

 

4. Dekoder Stereo 

Untuk memperoleh kembali sinyal kanan dan kiri, pada pesawat penerima 

setelah demodulator dipasang dekoder stereo. Fungsi dari dekoder stereo adalah 

memisahkan sinyal multiplex menjadi sinyal kiri dan kanan. 
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Gambar 5.9. Blok dekoder stereo sebelum penguat 
 

Ada beberapa cara dekoder stereo dalam memisahkan antara sinyal kiri dan 

kanan. Berikut cara-cara dalam pemisahan tersebut. 

 
a. Dekoder Matrik 

30Hz-15k

23 - 53kHz

19kHz

U

MPX

RL+
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f
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Gambar 5.10. Blok dekoder matrik 

 

UL-UR

RL+
U U

0

180

UL- UR-( )UL-UR

2U
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2UR

R1
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Gambar 5.11. Matrik tahanan 

UL + UR + (UL - UR) = 2 UL 

UL + UR - (UL - UR) = 2 UR 
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b. Dekoder saklar : 

30 - 53kHz

MPX

U

U

U

L

R

19kHz

U
P

f

2f

UT

 

Gambar 5.12. Blok dekoder saklar 

 
Sinyal multipleks stereo tidak dibagi-bagi, tetapi langsung diletakkan dalam 

saklar elektronika, yang dihubungkan dalam irama pembawa bantu stereo 

(38 kHz). 

T 1 T2

T 3

38 kHz38 kHz

t

U

t

U

U R

MPX

L U

U

 

Gambar 5.13. Saklar elektronika 

 
Transistor T1 dan T2 hidup dan mati bergantian dalam irama 38 kHz. Sinyal 

multipleks yang diletakkan pada basis T3 bergantian pula berada dijalur 

keluaran. 

MPXU

t

L

UR

U

t

t

 

Gambar 5.14. Tegangan-tegangan pada dekoder saklar 
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c. Dekoder kurva sampul 

19kHz 38kHz

30Hz - 53kHz

f

2.fUMPX

L

R

U

U

 

Gambar 5.15. Blok dekoder kurva sampul 

 

Sinyal multipleks stereo dilewatkan dalam dua jalur. Satu jalur harus 

melewati palalu 19 kHz, sehingga hanya sinyal PEMANDU STEREO 19 kHz 

yang dilewatkan.Oleh pengganda frekuensi sinyal 19 kHz digandakan 

frekuensinya menjadi 38 kHz. Kemudian malalui pelalu 38 kHz sehingga 

hanya sinyal berfrekuensi 38 kHz saja yang lewat. Sinyal ini digabungkan 

dengan sinyal multipleks yang melewati jalur yang lain sehingga diperoleh 

getaran yang termodulasi amplitudo malalui sinyal L + R dan L + R.Pasa 

kurva sampul bergeser sekitar 180, pada pencampuran sinyal multipleks 

dengan pembawa bantu diperoleh kurva sampul yang berlainan, masing-

masing : 

( L + R ) + ( L - R ) = 2L 

( L + R )  ( L - R ) = 2R 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Setelah selesai pembelajaran, Anda hendaknya dapat menguraikan penggunaan 

rangkaian pencampur dan demodulator sesuai dengan kebutuhan rangkaian 

radio. Anda hendaknya juga dapat mengidentifikasi pencampur dan demodulator 

dari masing-masing jenis radio penerima sehingga dapat dengan benar 

menentukan model atau tipe pencampur dan demodulator yang akan dipakai 

dalam suatu rangkaian penerima radio.  

 
Kalau belum punya banyak referensi seyogyanya anda dapat mencari informasi 

tentang pencampur dan demodulator tersebut di internet (lewat mesin pencari), 

dengan memasukkan kata kunci yang sesuai. 
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Definisi-definisi yang terdapat pada pencampur dan demodulator harus dipahami 

dan dapat menjelaskan serta mengaplikasikan sesuai dengan spesifikasi dan 

keperuntukannya. Hal ini penting karena penggunaan pencampur dan 

demodulator dari satu rangkaian dengan rangkaian yang lain akan berbeda-

beda. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Pada penerima radio, rangkaian yang berfungsi mencampurkan sinyal RF 

dengan frekuensi osilator lokal adalah …. 

2. Rangkaian yang berfungsi untuk mendapatkan kembali sinyal informasi di 

penerima radio AM adalah …. 

 

F. Rangkuman 

Pencampur (mixer) adalah suatu rangkaian untuk mencampur dua buah sinyal 

yang berbeda frekuensinya dengan amplitudo yang sama, atau berbeda 

frekuensinya dan berbeda amplitudonya. Dua sinyal dengan amplitudo yang 

sama dan berbeda frekuensi dicampur dengan cara penjumlahan, tergantung 

pada posisi fasanya, kedua sinyal itu akan saling memperkuat dan 

memperlemah. 

 
Pada pencampuran, pada kurva sampul masih terdapat frekuensi informasi yang 

dibawa oleh frekuensi masukan fe. Proses pencampuran sama persis dengan 

proses pemodulasian amplitudo, yang berbeda adalah besar frekuensi yang 

dicampurkan. 

 
Selain pencampuran penjumlahan (additiv) ada pula pencampuran perkalian 

(multiplikatip), dimana kedua sinyal itu saling diperkalikan. Misal dengan 

menggunakan FET dengan gate ganda, atau dua transistor dirangkai seri. Untuk 

mendapatkan sinyal informasi kembali di penerima radio diperlukan demodulator 

AM. Metode yang paling banyak digunakan adalah dengan demodulasi sampul 

yaitu selubung dari gelombang yang dimodulasi. 

 
Rangkaian demodulator AM yang sederhana dan sering digunakan adalah 

dengan menggunakan dioda. Dioda yang digunakan dari bahan germanium 

untuk mendapatkandrop tegangan saat forward yang kecil, sedangkan arah 
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dioda disesuaikan dengan keperluan untuk mendapatkan polaritas tegangan 

pengatur tertentu. 

 
Demodulator AM yang lain adalah demodulator model produk. Kelebihan 

demodulator ini adalah: Demodulasi yang linier pada derajad modulasi tinggi, 

tidak peka terhadap goyangan amplitudo sinyal pembawa IF. Untuk 

mendapatkan sinyal informasi kembali di penerima radio setelah dimodulasi FM 

diperlukan demodulator FM. Banyak metode atau cara yang digunakan untuk 

mendapatkan kembali, dari cara yang paling sederhana sampai yang komplek 

dan dari FM mono sampai FM stereo. 

 
Demodulator FM yang pertama adalah demodulator lereng. Kekurangan 

demodulator ini adalah: Demodulasi tidak linier dan dinamik AF yang kecil. 

Demodulator FM ke 2 adalah Demodulasi sinyal FM dengan diskriminator rasio. 

Untuk mendapatkan kembali tegangan modulasi dari modulasi frekwensi dengan 

menggunakan pergeseran sudut fasa antara tegangan primer dan skunder dari 

suatu transformator yang ditala, sudut fasa ini adalah fungsi dari frekwensi dan 

dengan mengaturnya hingga komponen komponen jumlah phasor dan selisih 

phasor dari teganga primer dan skunder dimasukkan kedua buah detektor 

selubung yang keluarannya kemudian digabungkan 

 
Untuk memperbaiki jarak desis dengan sinyal Af , maka sinyal frekuensii tinggi 1 

kHz - 20kHz pada pemancar diangkat sekitar + 12 dB (pre emphasis) 

Diskriminator PLL adalah suatu demodulator dengan sebuah lingkaran pengunci 

pasa. PLL = Phase - Locked - Loop. VCO (Voltage Controlled Oscillator = 

Osilator yang frekuensinya dikontrol tegangan). Untuk memperoleh kembali 

sinyal kanan dan kiri, pada pesawat penerima setelah demodulator dipasang 

Dekoder stereo fungsi dari dekoder stereo adalah memisahkan sinyal multiplex 

menjadi sinyal kiri dan kanan. 

 
Didalam dekoder stereo didapatkan kembali frekuensi pembawa 38 kHz. Posisi 

pasa antara frekuensi pemancar, yang diberikan malalui sinyal pemandu 19 kHz, 

dengan frekuensi yang dibangkitkan dalam pesawat radio harus sama. 
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksalah penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda tentang menerapkan penggunaan 

rangkaian  pencampur dan demodulator  

 

H. Kunci Jawaban 

1. Rangkaian mixer 

2. Rangkaian demodulator AM 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 6: PENYARING 
FREKUENSI RADIO DAN AUDIO 
 

 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 

1. Menguraikan rangkaian penyaring frekuensi radio 

2. Menguraikan rangkaian penyaring frekuensi audio 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menerangkan penggunaan rangkaian penyaring frekuensi radio 

2. Menerangkan penggunaan rangkaian penyaring frekuensi audio 

 

C. Uraian Materi 

1. Penyaring Frekuensi Radio 

Pelalu Band (Band Pass) 

Pelalu band hanya melalukan frekuensi suatu daerah frekuensi terbatas pada 

keluaran, semua frekuensi diatas dan dibawahnya dihalangi. Dalam teknik 

pengiriman tanpa kawat (teknik radio) digunakan rangkaian filter LC karena 

dengan filter LC dapat diperoleh KEMIRINGAN YANG LEBIH TAJAM dari pada 

filter RC atau RL. 

U1 2
U

 

U

f

daerah
laluan

 

Gambar 6.1. Symbol dan grafik laluan band pass filter 

 

G U
2

 

U

ffr
 

Gambar 6.2. Rangkaian resonator LC dan kurva 
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Gambar di atas masing-masing adalah rangkaian resonator LC dan kurva laluan 

dari resonator tersebut 

 

2. Penyaring Frekuensi Audio 

Filter atau penyaring frekuensi audio adalah suatu sistem yang dapat 

memisahkan sinyal berdasarkan frekuensinya; ada frekuensi yang diterima, 

dalam hal ini dibiarkan lewat; dan ada pula frekuensi yang ditolak, dalam hal ini 

secara praktis dilemahkan.  

 
Magnitude (nilai besar) dari fungsi alih dinyatakan dengan |T|, dengan satuan 

dalam desibel (dB). Filter dapat diklasifikasikan menurut fungsi yang ditampilkan, 

dalam term jangkauan frekuensi, yaitu passband dan stopband. Dalam pass 

band ideal, magnitude-nya adalah 1 (= 0 dB), sementara pada stop band, 

magnitude-nya adalah nol (= - dB). 

Berdasarkan hal ini filter dapat dibagi menjadi 4. 

a. Filter lolos bawah (low pass filter), pass band berawal dari ω = 2pf = 0 

radian/detik sampai dengan ω = ω 0 radian/detik, dimana ω 0  adalah 

frekuensi cut-off. 

b. Filter lolos atas (high pass filter), berkebalikan dengan filter lolos bawah, 

stop band berawal dari ω = 0 radian/detik sampai dengan ω = ω 0 

radian/detik, dimana ω 0 adalah frekuensi cut-off. 

c. Filter lolos pita (band pass filter), frekuensi dari ω 1 radian/detik sampai ω 

2 radian/detik adalah dilewatkan, sementara frekuensi lain ditolak.  

d. Filter stop band, berkebalikan dengan filter lolos pita, frekuensi dari ω 1 

radian/detik sampai ω 2 radian/detik adalah ditolak, sementara frekuensi 

lain diteruskan.  
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Berikut ini gambaran karakteristik filter ideal dalam grafik magnitude terhadap 

frekuensi (dalam radian/detik). 

 

Gambar 6.3. Karakteristik Filter Ideal 

 
Karakter filter riil tidaklah sama dengan karakter filter ideal. Dalam filter riil, 

frekuensi cut-off mempunyai magnitude -3 dB, bukan 0 dB. Pada filter riil juga 

terdapat apa yang disebut pita transisi (transititon band), yang kemiringannya 

dinyatakan dalam dB/oktav atau dB/dekade. 

 

Gambar 6.4. Karakteristik Filter riil 

 
Menurut pemakaian komponen aktif, filter dapat dibedakan menjadi filter pasif 

dan filter aktif. 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

Setelah selesai pembelajaran, anda hendaknya dapat menguraikan penggunaan 

rangkaian penyaring frekuensi radio dan audio sesuai dengan kebutuhan 

rangkaian radio. Anda hendaknya juga dapat mengidentifikasi penyaring 

frekuensi radio dan audio dari masing-masing jenis penyaring frekuensi radio dan 

audio sehingga dapat dengan benar menentukan model atau tipe penyaring 

frekuensi radio dan audio yang akan dipakai dalam suatu rangkaian penerima 

radio. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Rangkaian filter yang hanya meloloskan frekuensi tertentu atau yang 

diinginkan adalah …. 

2. Jelaskan dengan singkat gambar rangkaian di bawah! 

 

3. Jelaskan dengan singkat gambar kurva di bawah! 

 

 

F. Rangkuman 

Pelalu band hanya melalukan frekuensi suatu daerah frekuensi terbatas pada 

keluaran, semua frekuensi diatas dan dibawahnya dihalangi. Dalam teknik 

pengiriman tanpa kawat (teknik radio) digunakan rangkaian filter LC karena 

dengan filter LC dapat diperoleh KEMIRINGAN YANG LEBIH TAJAM dari pada 

filter RC atau RL. 

Lebar band dapat dijelaskan demikian, suatu peralatan dapat melalukan sinyal 

dengan frekuensi 450 kHz sampai 460 kHz, berarti peralatan itu mempunyai 
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lebar band 10 kHz. Lebar band tergantung dari kualitas rangkaian, semakin kecil 

kualitas rangkaian, Q semakin lebar bandnya. 

Dengan kualitas Q yang kecil dicapai suatu lebar band yang lebar, tetapi daya 

pilah (selektifitas) tidak baik, karena bentuk kemiringan kurva yang LANDAI. 

Sehingga tidak jelas batas frekuensi yang mana yang dilalukan dan yang mana 

ditahan. 

Pergeseran fasa antara tegangan masukan dan tegangan keluaran filter band 

saat resonansi sebesar 900, dibawah frekuensi resonansi lebih kecil dari 900 dan 

diatas frekuensi resonansi lebih besar dari 900. Filter band yang banyak 

digunakan dalam teknik radio dan televisi adalah yang tergandeng induktip. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksalah penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda berkaitan dengan penyaring frekuensi radio 

dan audio  

 

H. Kunci Jawaban 

1. Rangkaian Band Pass Filter 

2. Gambar tersebut merupakan rangkaian filter keramik dalam resonansi seri 

3. Merupakan gambar kurva band stop filter, dimana lebar bandwidth dapat 

dihitung dengan rumus f2 – f1. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 7: PENGUAT 
FREKUENSI ANTARA (IF) 
 

 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 

Menguraikan rangkaian penguat frekuensi antara (IF) 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Menerangkan rangkaian penguat frekuensi antara (IF) 

 

C. Uraian Materi 

Penguat Frekuensi Antara 

Penguat frekuensi antara adalah sebuah penguat FREKUENSI TINGGI 

SELEKTIF UNTUK FREKUENSI ANTARA (f IF). Penyeleksian dicapai dengan 

rangkaian RESONATOR LC atau filter keramik. Penguat frekuensi antara 

bertugas MENGUATKAN SINYAL FREKUENSI ANTARA. Dengan lebar band 

yang diperlukan, lebar band untuk AM (MW,SW,LW) sekitar 5 kHz sampai 9 kHz 

dan untuk FM sekitar 150 kHz sampai 200 kHz (stereo). Selain itu penguat 

frekuensi antara harus mempunyai sisi yang curam pada batas band. 

 
Seringkali diinginkan penguatan  yang besar, ini dapat diperoleh dengan hanya 

satu tingkat, dua tingkat atau lebih yang digandeng dalam kaskade.Penguatan 

keseluruhannya adalah hasil kali dari masing-masing penguatan tiap tingkat, 

misal penguat terdiri dari dua tingkat dengan penguatan masing-masing 10 kali 

maka penguatan keseluruhan 10 x 10 = 100 kali.Selain itu penguat tergandeng 

kaskade mempunyai efek PENGURANGAN lebar band 3 dB, semakin banyak 

penguat yang dirangkaikan, lebar band pada 3 dB semakin SEMPIT. 
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Gambar 7.1. Kurva laluan IF berbagai tingkat 
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Gambar 7.2. Rangkaian IF radio AM 

 

Contoh rangkaian penguat IF penalaan tunggal dua tingkat, Sifat penguatan 

terhadap frekuensi resonansi berbentuk bulat, dan jatuh pada salah satu sisi 

resonansi. Hasilnya, penguat penalaan tunggal tidak dapat MEMBEDAKAN 

dengan tepat frekuensi yang diinginkan dengan yang tidak diinginkan. 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

1. Selama proses pembelajaran, anda hendaknya mengidentifikasi dan dapat 

menguraikan tentang penguat frekuensi antara (IF). 

2. Anda perlu sekali mengidentifikasi peralatan yang digunakan dalam praktik 

pengukuran penguat frekuensi antara (IF) dan mengidentifikasi peralatan 

yang masih layak pakai dan yang sudah rusak supaya dibedakan untuk 

menghindari terjadinya kecelakaan kerja.  
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3. Untuk menambah wawasan dan informasi, sebaiknya anda dapat 

mengakses dan mencari alamat website yang berkaitan dengan materi 

penguat frekuensi antara (IF).  

4. Definisi-definisi yang terdapat pada penguat frekuensi antara (IF) harus 

dipahami dan dapat menjelaskan serta mengaplikasikan sesuai dengan 

jenis radionya. 

5. Amati lingkungan laboratorium anda, apakah jumlah fasilitas peralatan dan 

bahan yang berkaitan dengan materi penguat frekuensi antara (IF) sudah 

standar? Jika belum standar, peluang apa saja yang bisa anda lakukan 

untuk menerapkannya sesuai standar? 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Jelaskan dengan singkat tentang penguat IF ! 

2. Jelaskan dengan singkat frekuensi kerja penguat IF radio AM 

3. Jelaskan dengan singkat frekuensi kerja penguat IF radio FM 

 

F. Rangkuman 

Penguat frekuensi antara adalah sebuah penguat frekuensi tinggi selektif untuk 

frekuensi (f IF). Penyeleksian dicapai dengan rangkaian resonator LC atau filter 

keramik. Penguat frekuensi antara bertugas menguatkan sinyal frekuensi antara. 

Dengan lebar band yang diperlukan, lebar band untuk AM (MW,SW,LW) sekitar 5 

kHz sampai 9 kHz dan untuk FM sekitar 150 kHz sampai 200 kHz ( stereo ).  

 
Rangkaian penguat selektif menguatkan sinyal dengan frekuensi tertentu, 

frekuensi ditentukan oleh rangkaian paralel L dan C. Pada rangkaian IF yang 

bertanggung jawab menentukan kurva laluan tidak hanya tingkat masukan 

melainkan juga tingkat yang terletak didepannya. 

 
Seringkali diinginkan penguatan yang besar, ini dapat diperoleh dengan hanya 

satu tingkat, dua tingkat atau lebih yang digandeng dalam kaskade. Penguatan 

keseluruhannya adalah hasil kali dari masing-masing penguatan tiap tingkat, 

misal penguat terdiri dari dua tingkat dengan penguatan masing-masing 10 kali 

maka penguatan keseluruhan 10 x 10 = 100 kali. 
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, periksalah penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan anda tentang penguat frekuensi antara (IF)  

 

H. Kunci Jawaban 

1. Penguat frekuensi antara adalah sebuah penguat frekuensi tinggi selektif 

untuk frekuensi antara (IF) Penyeleksian dicapai dengan rangkaian 

resonator LC atau filter keramik. 

2. Frekuensi kerja penguat IF radio AM adalah 455 KHz 

3. Frekuensi kerja penguat IF radio FM adalah 10, 7 MHz 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 8: SISTEM PENERIMA 
DAN PEMANCAR RADIO 
 

 

 Tujuan 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat: 

1. Menerapkan sistem penerima radio AM 

2. Menerapkan sistem penerima radio FM 

3. Menerapkan pemancar AM 

4. Menerapkan pemancar FM 

5. Menerapkan pancarima radio 

 

 Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menginterprestasikan sistem penerima radio AM 

2. Menginterprestasikan sistem penerima radio FM 

3. Menginterprestasikan pemancar AM 

4. Menginterprestasikan pemancar FM 

5. Menginterprestasikan pancarima radio 

 

 Uraian Materi 

4. Penerima Radio AM 

Pesawat penerima radio mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama 

memisahkan sinyal radio yang dikehendaki dari semua sinyal radio lain yang 

diterima oleh antena, dan menolaknya sinyal yang tidak dikehendaki tersebut, 

sinyal yang dipisahkan tersebut lalu dikuatkan sampai pada tingkatan tertentu 

yang dapat digunakan, dan akhirnya memisahkan sinyal suara dipisahkan dari 

pembawa (carier) radio untuk didapatkan kembali sinyal informasi dan 

selanjutnya sinyal audio tersebut dikuatkan dan diumpankan ke speaker. 

 
Pada bab ini akan mempelajari prinsip kerja dari 2 jenis radio penerima yang 

biasa dipakai, yaitu jenis radio penerima langsung (straigh) dan penerima tidak 

langsung (superheterodine), pembahasan didasarkan pada diagram blok dan 

masing masing blok akan dibahas secara detail. Sedangkan jika ditinjau dari 
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proses modulasinya maka pada bahasan buku ini diklasifikasikan menjadi dua 

yaitu penerima radio AM dan penerima radio FM 

 

a. Gambar Blok Penerima langsung  

Merupakan generasi awal dari penerima radio pada penerima ini tidak terjadi 

konversi frekwensi dan sangat sederhana sehingga masih banyak 

kelemahannya, secara blok ditunjukkan pada gambar 9.1 dibawah ini. 

 

HF AM AF
 

Gambar 8.1. Blok penerima radio langsung (straigh) 

 

Tabel 8.1. Keterangan blok penerima radio langsung 

Gambar Keterangan 

HF
 

Penguat frekuensi tinggi merupakan penguat selektif, 

hanya frekuensi sinyal tertentu saja yang dikuatkan. 

AM  

Demodulator atau detektor, memisahkan sinyal 

berfrekuensi rendah dari sinyal berfrekuensi tinggi 

AF
 

Penguat frekuensi rendah menguatkan sinyal 

berfrekuensi rendah dari demodulator sehingga 

mampu menggerakkan Loudspeaker 

 

Loudspeaker mengubah sinyal listrik menjadi 

sinyal suara 

 

Penerima langsung menerima sinyal tanpa PERUBAHAN BESAR 

FREKUENSI sampai pada tingkat demodulator.Pada bagian penguat 

frekwensi tinggi terdapat penguat selektif, yang menguatkan sinyal RF 
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dengan penguatan tertala, jadi menguatkan satu frekwensi saja dan menolak 

frekwensi diluar frekwensi yang ditala. 

 
Kekurangan dari penerima ini bahwa: penguatan frekuensi tinggi tergantung 

pada besarnya frekuensi kerja. Untuk menerima dari pemancar lain 

rangkaian resonator dari penguat frekuensi tinggi harus DITALA lagi. Untuk 

dapat menerima banyak pemancar dibutuhkan rangkaian resonator yang 

banyak pula. Kelemahan penerima semacam ini adalah mempunyai 

selektifitas sinyal yang berdekatan yang buruk, terutama untuk penelaan 

pada bidang frekwensi yang lebar, ini disebabkan oleh faktor Q dari 

rangkaian tala yang berubah seiring dengan perubahan frekwensi. 

 
Mengingat banyaknya kelemahan dari sistim pertama dengan penerima 

langsung, dikembangkan sistem yang kedua dengan sistim penerima tidak 

langsung atau yang lebih populer dengan nama penerima superheterodyne. 

 

b. Blok Radio Penerima Tidak langsung (Superheterodyne) 

AM AFIF

G

fo

f IF
f

IF
fe

Antena

 

Gambar 8.2. Gambar Blok Penerima radio Superheterodyne 
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Tabel 8.2. Keterangan Blok Penerima radio Superheterodyne 

Gambar Keterangan 

 

Penala memilh sinyal RF yang diinginkan 

 

G

 

Osilator lokal membangkitkan getaran , untuk MW 

kira-kira 900 kHz sampai 2000 kHz 

 

Pencampur, mencampur sinyal yang diterima 

(dari penala) dengan sinyal dari osilator sehingga 

diperoleh sinyal dengan frekuensi anta (IF). 

Frekuensi antara untuk semua sinyal penerimaan 

sama yaitu 455 kHz - 470 kHz 

IF
 

Penguat frekuensi antara (IF) menguatkan sinyal 

dengan frekuensi antara (IF) 

AM  

Demodulator atao detektor memisahkan sinyal 

frekuensi rendah dari sinyal frekuensi antara 

AF
 

Penguat frekuensi rendah menguatkan sinyal 

frekuensi rendah dari demodulator sehingga 

mampu menggerakkan Loud speaker 

 

Loud speaker mengubah sinyal listrik menjadi 

sinyal suara 

 

Penerima superheterodin dikembangkan untuk memperbaiki selektifitas dari 

sinyal radio dengan frekwensi yang berdekatan dengan cara menggiring 

semua frekwensi yang diterima ke satu frekwensi tertentu yang seragam 

yaitu frekwensi IF. Hal ini akan mempermudah pemrosesan selanjutnya 

karena rangkaian ditala pada frekwensi yang tetap sama dan tidak berubah 

meskipun dipilih atau dirubah pada setasiun yang berbeda beda. 
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Prinsip Superheterodin adalah jika ada dua buah sinyal sinusoidal dengan 

frekwensi yang berbeda dicampurkan sehingga kedua sinyal tersebut saling 

mengalikan atau menambahkan dan dilewatkan pada sebuah fungsi transfer 

tidak linier maka keluarannya akan mengandung komponen frekwensi jumlah 

dan selisih dari kedua frekwensi tersebut. 

 
Pada penerima radio superheterodyne, frekuensi sinyal yang diterima diubah 

kedalam frekuensi yang lebih rendah yang disebut frekuensi antara (IF = 

Intermediate Frequency).Frekuensi ini sama untuk semua sinyal yang 

diterima baik dari band MW, LW maupun SW yaitu 455 kHz - 470 kHz. 

Penguatan utama dari sinyal yang diterima berada pada penguat frekuensi 

antara, frekuensi antara besarnya konstan sehingga hanya diperlukan satu 

penguat untuk frekuensi IF. 

 
c. Frekuensi Antara 

Besarnya frekuensi antara IF = fo – fe , fo = Frekuensi osilator dan fe = 

Frekuensi penerimaan 

Contoh : 

Berapa besar perubahan frekuensi osilator MW jika pemancar berfrekuensi 

530 kHz - 1300 kHz seharusnya diterima ? 

Jawab 1.  fo =  530 kH + 455 kHz = 985 kHz; fo2 = 1300 kHz + 455 kHz   

= 1755 kHz 

 

5. Penerima Radio FM 

d. Blok Penerima FM Mono 

FM AFIF

fo

Antena
A B C D E F G

J

H

RF

I

 

Gambar 8.3. Blok Penerima FM Mono 
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e. Blok Penerima FM Stereo 

FM

AF

IF

fo

Antena
A B C D E F K

J

H

RF

I

AF

H I

stereo

coder

 

Gambar 8.4. Blok Penerima FM Stereo 

 
Secara gambar rangkaian blok, penerima FM hampir sama dengan penerima 

AM, perbedaan berada pada frekuensi yang diterima yaitu antara 88 Mhz - 

108 Mhz dan frekuensi antara sebesar 10,7 Mhz serta cara demodulasinya 

serta bagian low pass filter pada penerima mono dan pada mode stereo  

dilengkapi dengan stereo decoder dan 2 power amplifier  untuk sistem 

penerima FM stereo. 

Tabel 8.3. Keterangan blok penerima radio FM 

Gambar Keterangan 

 

Penala memilih sinyal yang diinginkan dengan cara  

membuat suatu rangkaian resonator yang frekwensi 

resonansinya dapat dirubah rubah (geser)  daerah 

kerja penala ini tergantung dari  frekwensi yang akan 

diterima  dan menurut aturan internasional seperti 

misalnya untuk  FM berada pada daerah  frekwensi 

antara 88 MHz sampai dengan 108 MHz. 

G

 

Osilator lokal membangkitkan gelombang listrik 

dengan frekwensi tertentu, pembangkitan ini ada 

beberapa jenis, mulai dari osilator LC dikenal dengan 

osilator hartley, colpit, meissner dan lain lain serta 

pada osilator osilator dengan performa yang bagus 

baik tingkat kesetabilan maupun kerja frekwensinya 

yaitu dengan menggunakan PLL syntesizer. untuk FM 

kira-kira 98,7 MHz sampai 118,7 MHz. 
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Pencampur, mencampur sinyal yang diterima (dari 

penala) setelah dikuatkan terlebih dahulu pada RF 

amplifier dengan sinyal dari osilator output dari mixer 

ini  mempunyai keluaran yang  komplek karena terdiri 

dari banyak frekwensi , namun karena ditala pada  

frekwensi IF, sehingga diperoleh sinyal dengan 

frekuensi anta (IF  yang paling besar . Frekuensi 

antara untuk semua sinyal penerimaan sama yaitu 

10,7 MHz.  namun adakalanya  frekuensi antara ini 

tidak sebesar 10,7 MHz , misalnya pada peralatan 

komunikasi  VHF dan UHF menggunakan frekwensi 

antara  yang lebih besar dari 10,7 MHz. 

IF
 

Penguat frekuensi antara (IF) menguatkan sinyal 

dengan frekuensi antara (IF) frekwensi antara ini 

dikuatkan sampai beberapa kali dan tingkatan , hal ini 

diharapkan untuk mendapatkan performa yang baik, 

kualitas  penguat IF ini akan mempengaruhi  

selektifitas dari penerima radio , pada penerima AM 

dibatasi daerah kerja (band width) sekitar 10 KHz, 

bahkan untuk  penerima SSB kurang dari 5 KHz 

namun untuk FM lebih lebar karena daerah  spektrum 

frekwensinya juga lebar  pada peralatan komunikasi 

dengan sistem FM narow band   band width IF cukup 

sempit antara 10 ~ 15 KHz. Sedang pada  FM 

brodcasting FM mono berkisar sampai dengan 20 

KHz. Sedangkan untuk FM stereo mencapai 240 KHz.  

FM
 

Demodulator atau detektor berfungsi mengembalikan 

sinyal informasi yang termodulasi FM pada frekwensi 

IF, metode demodulasi ini ada beberapa cara, secara 

rinci dapat dilihat pada bahan ajar berikutnya. 
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AF
 

Penguat frekuensi rendah menguatkan sinyal 

frekuensi rendah dari demodulator sehingga mampu 

menggerakkan Loud speaker. 

 

Loud spekaker mengubah sinyal listrik menjadi sinyal 

suara. 

stereo

coder
 

Stereo decoder berfungsi untuk mengkodekan atau 

mendapatkan kembali sinyal L dan sinyal R yang pada 

saat pengiriman sinyal tersebut dikodekan. 

Stereodecoder ini akan berfungsi jika pemancar yang 

diterima juga pemancar stereo (informasi lebih lanjut 

ada pada LP selanjutnya). 

LPF

 

Pelalu frekwensi rendah, suatu blok bagian yang 

terdapat pada penerima FM mono yang berfungsi 

untuk membatasi daerah laluan LPF ini mempunyai 

frekwensi guling atas sekitar 19 KHz, ini dimungkinkan 

agar penerima mono dapat kompatibel jika menerima 

siaran stereo  dan hanya menerima sinyal L + R. 

 

f. Frekuensi Antara (IF) intermediate frequency 

Frekwensi antara adalah proses conversi frekwensi dari frekwensi pemancar 

(yang besarnya diantara 88 MHz. sampai dengan 108 MHz) yang ditangkap 

pada penerima menjadi satu frekwensi yang besarnya tetap. 

 
Pada gambar blok penerima FM dapat dilihat  perubahan besar frekwensi 

osilator akan selalu disertai dengan perubahan  penalaan pada rangkaian 

penala, ini dimaksudkan agar antara penala dan osilator perubahan selalu 

sinkron pada osilator frekwensi osilasi diset lebih tinggi 10,7 MHz dari 

resonansi rangkaian penala angka 10,7 tersebut adalah besarnya frekwensi 

antara. 
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Besarnya frekuensi antara IF = fo – fe 

fo = Frekuensi osilator 

fe = Frekuensi penerimaan 

 

2. Sistem Pemancar AM 

Rangkaian Blok Pemancar AM 

G

HF

AF

nf

f

AM

HF

Antena

Mikropon  

Gambar 8.5. Blok pemancar AM 

 

Tabel 8.4. Keterangan blok pemancar AM 

Gambar blok Keterangan 

G

 

Pembangkit tegangan bolak balik frekuensi 

tinggi 

nf

f
 

Pengganda frekuensi, frekuensi pembangkit 

digandakan sehingga frekuensi pancar. Blok ini 

juga sebagai penyangga 

HF  

Penguat frekuensi tinggi menguatkan tegangan 

frekuensi tinggi dari pengganda frekuensi. 

AF
 

Penguat frekuensi rendah, menguatkan sinyal 

berfrekuensi rendah yang datang dari 

mikropon. 
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AM  

Modulator AM memodulasi amplitudokan 

tegangan frekuensi tinggi (pembawa) sinyal 

frekuensi rendah 

HF  

Penguat akhir pemancar menguatkan sinyal 

AM sehingga dapat dipancarkan melalui antena 

ke udara.. 

 

Berikut contoh rangkaian pemancar AM 

 

Gambar 8.6. Rangkaian pemancar AM mini 

 

3. Pemancar FM 

Rangkaian Blok Pemancar FM 

G

HFAF

nf

f
FM HF

Antena

Mikropon  

Gambar 8.7. Blok Pemancar FM 
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Tabel 8.5. Keterangan blok pemancar FM 

Gambar blok Keterangan 

AF
 

Penguat frekuensi suara, menguatkan sinyal 

suara dari mikropon 

FM  

Modulator FM memodulasi frekuensikan 

tegengan frekuensi tinggi dengan sinyal 

frekuensi rendah (suara). 

G

 

Pembangkit tegangan bolak-balik berfrekuensi 

tinggi. 

nf

f
 

Pengganda frekuensi, menggandakan 

frekuensi pembangkit sehingga sebesar 

frekuensi pancar. 

HF  

Penguat frekuensi tinggi, menguatkan sinyal 

FM untuk kemudian diberikan pada penguat 

akhir pemancar. 

HF  

Penguat akhir pemancar menguatkan sinyal 

FM sehingga dapat dipancarkan melalui antena 

ke udara. 
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Contoh rangkaian pemancar FM sederhana seperti gambar di bawah. 

 

Gambar 8.8. Skema rangkaian pemancar FM sederhana 

 

 Aktifitas Pembelajaran 

1. Selama proses pembelajaran, anda hendaknya dapat mengidentifikasi dan 

dapat menguraikan sistem penerima dan pemancar radio dan dapat 

mengidentifikasi peralatan yang digunakan dalam sistem penerima dan 

pemancar radio. 

2. Anda juga perlu mengidentifikasi peralatan yang digunakan dalam praktik 

pengukuran atau pengesetan sistem penerima dan pemancar radio dan 

mengidentifikasi peralatan yang masih layak pakai dan yang sudah rusak 

supaya dibedakan untuk menghindari terjadinya kesalahan pengukuran. 

 

 Latihan/Tugas 

1. Jelaskan dengan singkat kelemahan radio penerima langsung! 

2. Jelaskan dengan singkat prinsip Superheterodin! 

3. Bandingkan frekuensi IF radio AM dan FM! 

 

F. Rangkuman 

Pesawat penerima radio mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama 

memisahkan sinyal radio yang dikehendaki dari semua sinyal radio lain yang 

diterima oleh antena, dan menolaknya sinyal yang tidak dikehendaki tersebut, 

sinyal yang dipisahkan tersebut lalu dikuatkan sampai pada tingkatan tertentu 

yang dapat digunakan, dan akhirnya memisahkan sinyal suara dipisahkan dari 
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pembawa (carier) radio untuk didapatkan kembali sinyal informasi dan 

selanjutnya sinyal audio tersebut dikuatkan dan diumpankan ke speaker. 

 
Penerima langsung merupakan generasi awal dari penerima radio pada 

penerima ini tidak terjadi konversi frekwensi dan sangat sederhana sehingga 

masih banyak kelemahannya. Mengingat banyaknya kelemahan dari sistim 

pertama dengan penerima langsung, dikembangkan sistem yang kedua dengan 

sistim penerima tidak langsung atau yang lebih populer dengan nama penerima 

superheterodyne. 

 
Penerima superheterodin dikembangkan untuk memperbaiki selektifitas dari 

sinyal radio dengan frekwensi yang berdekatan dengan cara menggiring semua 

frekwensi yang diterima ke satu frekwensi tertentu yang seragam yaitu frekwensi 

IF. 

 
Prinsip Superheterodin adalah jika ada dua buah sinyal sinusoidal dengan 

frekwensi yang berbeda dicampurkan sehingga kedua sinyal tersebut saling 

mengalikan atau menambahkan dan dilewatkan pada sebuah fungsi transfer 

tidak linier maka keluarannya akan mengandung komponen frekwensi jumlah 

dan selisih dari kedua frekwensi tersebut. 

 
Pada penerima radio superheterodyne, frekuensi sinyal yang diterima diubah 

kedalam frekuensi yang lebih rendah yang disebut frekuensi antara (IF = 

Intermediate Frequency). Frekuensi ini sama untuk semua sinyal yang diterima 

baik dari band MW, LW maupun SW yaitu 455 kHz - 470 kHz. 

 
Penerima FM hampir sama dengan penerima AM , perbedaan berada pada 

frekuensi yang diterima yaitu antara 88 Mhz - 108 Mhz dan frekuensi antara 

sebesar 10,7 Mhz serta cara demodulasinya serta bagian low pass filter pada 

penerima mono dan pada mode stereo  dilengkapi dengan stereo decoder dan 2 

power amplifier  untuk sistem penerima FM stereo. 

 
Piranti elektronik yang digunakan untuk hubungan radio dikenal sebagai pesawat 

pancarima (radio transceiver). Sistem modulasi yang paling banyak diterapkan 

dalam radio komunikasi adalah sistem modulasi AM dan FM.  
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Sebuah sideband tunggal (SSB) transceiver adalah perangkat transmisi berdaya 

rendah yang digunakan di radio amatir. Ini adalah salah satu jenis transceiver 

QRP dan terkenal karena berdasarkan jumlah daya yang sangat rendah, sering 

kurang dari lima watt. 

 
Pada dasarnya transceiver tebagi menjadi tiga bagian utama yaitu bagian VFO 

dan BFO bagian transmitter (pemancar) dan bagian receiver (penerima), dimana 

terdapat beberapa blok khusus yang digunakan untuk kedua jalur tersebut baik 

transmiter atau receiver. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran sistem penerima dan pemancar 

radio ini, periksalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan anda tentang 

sistem penerima dan pemancar radio. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Kelemahannya adalah adalah mempunyai selektifitas sinyal yang 

berdekatan yang buruk, terutama untuk penelaan pada bidang frekwensi 

yang lebar, ini disebabkan oleh faktor Q dari rangkaian tala yang berubah 

seiring dengan perubahan frekwensi. 

2. Prinsip Superheterodin adalah jika ada dua buah sinyal sinusoidal dengan 

frekwensi yang berbeda dicampurkan sehingga kedua sinyal tersebut saling 

mengalikan atau menambahkan dan dilewatkan pada sebuah fungsi 

transfer tidak linier maka keluarannya akan mengandung komponen 

frekwensi jumlah dan selisih dari kedua frekwensi tersebut. 

3. Frekuensi IF radio AM lebih rendah dari IF radio FM. Frekuensi IF radio AM 

= 455 KHz, sementara frekuensi IF radio FM = 10,7MHz. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 9: BLOK DIAGRAM 
TELEVISI 
 
 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti pelatihan peserta dapat: 

1. menggambarkan rangkaian blok televisi hitam putih dan warna 

2. menuliskan prinsip kerja masing-masing blok televisi hitam putih dan warna 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Peserta diklat mampu menggambarkan rangkaian blok televisi hitam putih dan 

warna 

2. Peserta diklat menuliskan prinsip kerja masing-masing blok televisi hitam 

putih dan warna 

 

C. Uraian Materi 

1. Blok Diagram Televisi Hitam Putih 

Rangkaian penerima televisi adalah terdiri dari banyak bagian atau blok dengan 

fungsi berbeda-beda. Untuk mempermudah mengenali bagian-bagian tersebut 

maka perlu mengenali fungsi satu demi satu. Blok diagram televisi hitam putih 

digambarkan seperti gambar 1.1 di bawah.  

 

Gambar 9. 1Blok diagram televisi hitam putih 
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Fungsi dari masing-masing blok diagram penerima televisi tersebut di atas 

dijelaskan sebagai berikut: 

d. Antena menerima sinyal dari pemancar, tergantung frekuensi pemancar, 

terdapat antena untuk VHF (Very High Frequency) 47Mhz - 68 Mhz, 174 

Mhz - 238 Mhz dan UHF (Ultra High Frequency) 470 Mhz - 790 MHz.  

e. Pemilih kanal (tuner) mendapat sinyal dari antena, dipilih frekuensi 

pemancar yang diinginkan. Sinyal berfrekuensi tinggi diperkuat dan 

diubah frekuensinya menjadi frekuensi antara. Frekuensi antara gambar 

sebesar 38,9 Mhz dan frekuensi antara suara sebesar 33,4 MHz. 

f. Penguat frekuensi antara, sebuah penguat selektif menguatkan frekuensi 

antara yang dihasilkan oleh tingkat sebelumnya. 

g. Penguat demodulator gambar (demodulator AM) diperoleh kembali sinyal 

gambar dan frekuensi antara suara 5,5 Mhz. Frekuensi ini diperoleh dari 

selisih antara          38,9 MHz - 33,4 MHz = 5,5 MHz. 

h. Penguat gambar, merupakan penguat dengan daerah frekuensi lebar 0 – 

5 Mhz, menguatkan sinyal gambar lebih lanjut sehingga mampu 

mengendalikan tabung gambar. 

i. Frekuensi antara suara dikuatkan dalam penguat frekuensi antara suara 

yang ditala pada Frekuensi tengah (frekuensi antara)  5,5 MHz. 

j. Untuk mendapatkan suara, maka frekuensi antara suara 5,5 Mhz 

dimasukkan dalam demodulator FM.  

k. Penguat frekuensi rendah menguatkan sinyal frekuensi rendah yang 

dihasilkan demodulator FM, sehingga mampu menggerakkan 

loudspeaker. 

l. AGC (automatic Gain Control) menghasilkan tegangan untuk mengatur 

penguatan penguat antara dan mengatur redaman pada rangkaian 

masukan (pemilih kanal). 

m. Penyaring pulsa menyaring pulsa penyerempak yang ikut dipancarkan 

bersama sinyal gambar oleh pemancar. 

n. Pemisah pulsa memisahkan pulsa penyerempak vertikal dengan pulsa 

penyerempak horisontal. 



105 
 

o. Generator vertikal membangkitkan tegangan gelombang gigi gergaji 

dengan frekuensi 50 Hz, dan diserempakan langsung dengan pulsa 

vertikal, untuk diberikan pada kumparan pembelok vertikal. 

p. Tingkat akhir vertikal menguatkan arus gigi gergaji yang dihasilkan oleh 

generator vertikal, untuk diberikan pada kumparan pembelok vertikal. 

q. Pembelok vertikal, mendapat tegangan/arus gigi gergaji bertugas 

membelokkan sinar secara vertikal. 

r. Penyama fasa menyamakan antara fasa gelombang gigi gergaji yang 

dibangkitkan generator horisontal dengan pulsa horisontal yang diterima. 

s. Generator horisontal membangkitkan tegangan gelombang gigi gergaji 

untuk pembelokan horisontal/baris diperlukan tegangan berfrekuensi 

15.625 Hz. 

t. Tingkat akhir horisontal menguatkan arus gigi  gergaji berfrekuensi 15.625 

Hz, sehingga mampu mencatu kumparan pembelok horisontal. 

u. Bagian tegangan tinggi menaikkan tegangan rendah menjadi tegangan 

tinggi arus searah (14 - 18 kV untuk anoda tabung hitam putih, 25 kV 

untuk anoda tabung warna). Tegangan rendah diperoleh dari tingkat akhir 

horisontal. 

v. Pembelok horisontal bertugas membelokkan sinar secara horisontal. 

w. Tabung gambar mengubah sinyal listrik gambar menjadi gambar. 

x. Loudspeaker mengubah sinyal listrik suara menjadi suara. 

y. Catu daya, mencatu tegangan kerja setiap blok. 

 

2. Blok Diagram Televisi Warna 

Penerima televisi warna merupakan penyempurnaan dari penerima televisi hitam 

putih dengan menambahkan bagian warna.Untuk memudahkan mengenali 

bagian-bagian dari rangkaian penerima televisi warna maka digambarkan 

rangkaian blok televisi warna bagian pengolah warna seperti gambar di bawah 
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Gambar 9. 2 Blok Diagram Bagian Pengolah Warna 

Prinsip kerja masing-masing blok: 

a. Saluran penunda, digunakan untuk menunda sinyal Y (luminansi) sebesar 1 

mikro detik dengan maksud agar sinyal Y dan sinyal warna tiba bersamaan 

ditabung gambar.  

b. Penguat pelewat jalur (penguat band pass), untuk memperkuat dan menyaring 

sinyal Sub pembawa warna 4,43 + 0,5 Mhz . Juga sebagai pengoreksi cacat 

respons frekuensi dari sinyal sub pembawa warna, pengontrol kroma otomatis, 

pemati warna dan kejenuhan kroma.  

c. Elemen tunda, untuk menunda garis dengan waktu 64 mikro detik. 

d. Rangkaian penambah, menjumlahkan amplitudo sinyal dari penguat pelewat 

jalur dan rangkaian penunda dari hasil penjumlahan tersebut keluar sinyal U. 

e. Rangkaian pengurang, mengurangkan amplitudo sinyal dari penguat pelewat 

jalur dan rangkaian penunda dari hasil pengurangan didapat sinyal V. 

f. Rangkaian switching (penukar) fasa 180 berfungsi untuk menukar polaritas 

sinyal V pada tiap pergantian garis horisontal. 

g. Rangkaian penguat U dan penguat V, berfungsi untuk memperkuat level 

amplitudo sinyal U dan sinyal V. 
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h. Demodulator B-Y, sinyal pembawa 4,43 MHz diberikan kembali pada sinyal B-

Y dan didemodulator AM untuk mendapatkan sinyal warna B. 

i. Demodulator G-Y, dicampurkan sinyal B-Y dan R-Y untuk mendapatkan sinyal 

G-Y , sinyal pembawa 4,43 MHz diberikan kembali pada sinyal G-Y dan 

didemodulator AM untuk mendapatkan sinyal warna G. 

j. Demodulator R-Y, diberikan kembali sinyal pembawa dan didemodulator AM 

untuk mendapatkan sinyal warna R. 

k. Rangkaian keluaran sinyal krominan (Penguat output video B,G,R) mematriks 

sinyal warna dengan sinyal luminan dari penguat gambar, hingga dihasilkan 

tiga sinyal warna primer dan kemudian sinyal ini diperkuat hingga mencapai 

tegangan yang cukup untuk mengendalikan tabung gambar. 

l. Penguat burst, memperkuat sinyal burst dari pemancar untuk menyinkronkan 

osilator 4,43 MHz. 

m. Rangkaian deteksi fasa, untuk mendeteksi fasa perubahan sinyal V + 135 dan 

- 135 terhadap sumbu UB-Y. 

n. Rangkaian deteksi 1/2 frekuensi horisontal, untuk mendeteksi polaritas sinyal V 

dengan cara membangkitkan sinyal-sinyal diskriminasi dalam setiap dua garis 

perubahan horisontal. Sinyal-sinyal ini diberikan ke rangkaian FF dan switching 

fasa 180. 

o. Rangkaian FF (Flip-Flop), mendapatkan pulsa 2 H untuk menjalankan 

rangkaian switching fasa 180.Rangkaian FF (Flip-Flop), mendapatkan pulsa 2 

H untuk menjalankan rangkaian switching fasa 180. 

p. Osilator 4,43 Mhz, untuk membangkitkan sinyal 4,43 MHz sebagai pembawa 

sinyal gambar. 

q. Rangkaian konvergensi, untuk menempatkan jatuhnya titik-titik berkas merah, 

hijau dan biru pada tabung gambar. 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Peserta diklat diharapkan mencari referensi dari sumber belajar yang lain terkait 

dengan blok diagram penerima televisi dan memahami fungsi dari masing-

masing blok diagram. 
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E. Latihan/Tugas 

1. Jelaskan fungsi blok antena pada penerima televisi hitam putih 

2. Jelaskan fungsi blok penguat gambar  pada penerima televisi hitam putih 

3. Jelaskan fungsi blok rangkaian penambah pada penerima televisi warna 

 

F. Rangkuman 

Blok diagram televisi warna pada prinsipnya terdiri dari rangkaian penala, 

penguat IF, demodulasi sinyal video, penguat luminansi, pengolah warna, sinyal 

pmbelok vertikal maupun horisontal, layar gambar dan catu daya 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Diharapkan peserta diklat mempu mengembangkan pengetahuan yang lebih luas 

tentang blok diagram televisi warna 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Antena menerima sinyal dari pemancar, tergantung frekuensi pemancar, 

terdapat antena untuk VHF (Very High Freqyency) 47 Mhz - 68 Mhz, 174 

Mhz - 238 Mhz dan UHF (Ultra High Freqyency) 470 Mhz - 790 MHz. Pemilih 

kanal (tuner) mendapat sinyal dari antena, dipilih frekuensi pemancar yang 

diinginkan.  

2. Penguat gambar, merupakan penguat dengan daerah frekuensi lebar 0 - 5 

Mhz, menguatkan sinyal gambar lebih lanjut sehingga mampu 

mengendalikan tabung gambar.  

3. Rangkaian penambah, menjumlahkan amplitudo sinyal dari penguat pelewat 

jalur dan rangkaian penunda dari hasil penjumlahan tersebut keluar sinyal U. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 10: NORMALISASI 
SISTEMTELEVISI 
 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta diklat dapat menguraikan 

macam-macam sistem penerima televisi 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Peserta mampu mendiskripsikan norma dasar yang ditentukan dalam 

normalisasi CCIR. 

2. Peserta mampu mendiskripsikan pengolahan warna sistem PAL, SECAM 

dan NTSC 

 

C. Uraian Materi 

Normalisasi Televisi 

Beberapa negara memiliki normasisasi televisi yang berbeda. Penerimaan 

pemancaran televisi yang dipancarkan dengan norma berbeda-beda tidak 

mungkin dengan sebuah televisi yang sudah ada. Untuk itu diperlukan sebuah 

televisi dengan norma yang banyak.  

a. Normalisasi CCIR ( Standard  B, G, H ) 

Normalisasi CCIR frekuensi pembawa gambar dimodulasi dengan cara 

modulasi amplitudo (AM). Sementara untuk pembawa suara dimodulasi 

dengancara modulasi frekuensi (FM). Interferensi antara gambar dan suara 

bisa dihindari. Daerah sisi bawah frekuensi pembawa gambar pada modulasi 

amplitudo dapat ditekan sebagian, sehingga masih terdapat informasi dalam 

daerah sisi atas  lengkap. Pada demodulasi timbul cacat pada frekuensi 

gambar atas (pada frekuensi tinggi). Cacat ini memperburuk mutu gambar. 

Lebar kanal  televisi ditetapkan 7 MHz dalam band I dan band III dan 8 MHz 

dalam band IV / V dengan polaritas modulasi negatif yang berarti pada 

tegangan pembawa tinggi tampil dilayar gambar warna hitam, sebaliknya 

pada tegangan pembawa yang rendah akan tampil warna putih. 

 



 

110 
 

Modul – Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru ElektronikaAudio - Video 

Tabel 10. 1. Norma Televisi 

Norma Televisi 

Standar CCIR A B C D E F G H I K

1 

K L M N 

Jumlah Baris 

4
0
5
 

6
2
5
 

6
2
5
 

6
2
5
 

8
1
9
 

8
1
9
 

6
2
5
 

6
2
5
 

6
2
5
 

8
2
5
 

6
2
5
 

6
2
5
 

5
2
5
 

6
2
5
 

Lebar Kanal/MHz 5 7 7 8 1

4 

7 8 8 8 8 8 8 6 6 

Lebar Band Video / 

MHz 

3 5 5 6 1

0 

5 5 5 5,5 6 6 6 4,2 4,2 

Jarak Gambar dan 

Suara/ MHz -3
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Puncak tegangan gangguan menimbulkan titik hitam pada layar gambar. 

Jarak frekuensi antara getaran gelombang gambar dan gelombang 

pembawa suara ditetapkan 5,5 MHz. Jarak ini tetap dipertahankan didalam 

pesawatpenerima televisi. Frekuensi antara (IF) pembawa gambar (38,9 

MHz) dan pembawa suara (33,4 MHz). Dibanding dengan normalisasi yang 

lain, normalisasi CCIR mempunyai kelebihan. Yaitu perbandingan yang 

terbaik antara mutu gambar dan teknik yang digunakan. 

Standar televisi yang dihgunakan di Indonesia adalah VHF= B, UHF=G, 

sistem warna PAL dan tegangan jala-jala 220 Vac dengan frekuensi jala-jala 

50 Hz. 
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Tabel 10. 2. Pembagian kanal menurut CCIR 

Pembagian kanal televisi menurut CCIR 

Daerah / 
Band 

Saluran 

kanal 

Daerah 
frekuensi  

( MHz) 

Frekuensi 
pembawa 
gambar 

( MHz) 

Frekuensi 
pembawa 

suara  

( MHz) 

I 

47-68    
MHz 

2 

3 

4 

47-54 

54-61 

61-68 

48,25 

55,25 

62,25 

53,75 

60,75 

67,75 

III 

174-223   
MHz 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

174-181 

181-188 

188-195 

195-202 

202-209 

209-216 

216-223 

175,25 

182,25 

189,25 

196,25 

203,25 

210,25 

217,25 

180,75 

187,75 

194,75 

201,75 

208,75 

215,75 

222,75 

IV 

470-223   
MHz 

21 

22 

30 

37 

470-478 

478-486 

542-550 

598-606 

471,25 

479,25 

543,25 

599,25 

476,75 

484,75 

548,75 

604,75 

V 

606-790   
MHz 

38 

60 

606-614 

782-790 

607,25 

783,25 

612,75 

788,75 

 

b. Normalisasi NTSC 

Di Amerika dan Jepang sistem TV warna menggunakan normalisasi NTSC. 

Normalisasi ini mempunyai kompatibilitas yang sama dengan normalisasi 

PAL. Sinyal luminan durumuskan sebagai berikut: 

 UY = 0,299 UR + 0,587 UG + 0,114 UB 

Sinyal perbedaan warna yang dikirim adalah sinyal perbedaan warna biru 

dan merah atau UB-UY dan UR-UY. Kedua sinyal perbedaan warna 

memodulasi frekuensi pembawa warna 4,4296875 MHz yang pemodulasinya 

seimbang. 
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c. Normalisasi PAL 

Normalisasi PAL ditemukan pada tahun 1966 di Jerman sebagai 

pengembangan dari normalisasi NTSC. Sinyal luminan da perbedaan warna 

dirumuskan dalam sinyal luminan  

 UY = 0,299 UR + 0,587 UG + 0,114 UB 

Sinyal perbedaan warna yang dikirim adalah sinyal perbedaan warna biru 

dan merah atau  

  UR-UY dan UB-UN 

Pemodulasian warna kedua sinyal perbedaan warna dimodulasi dengan 

sinyal pembawa bantu 4,43361875 Mhz dengan modulator seimbang. Sinyal 

pembantu warna merah dan biru berbeda fasa 900, dengan pembawa warna 

merah diputar fasanya 1800 setiap pengulasan horisontal 

d. Normalisasi SECAM 

Pada prinsipnya normalisasi SECAM dan PAL memiliki tujuan yang sama, 

yaitu menghilangkan kesalahan warna karena proses pengiriman. Sinyal 

luminan dan sinyal perbedaan warna dirumuskan dalam matematika sebagai 

berikut: 

 UY = 0,299 UR+ 0,587 UG+ 0,114 UB. 

Sinyal perbedaan warna yang dikirim adalah sinyal perbedaan warna biru (B-

Y) dan merah (R-Y). Sinyal-sinyal tersebut dikirim bergantian setiap satu 

pengulasan horisontal. Pada penerima, sinyal tersebut ditunda dan 

dicampurkan. Kedua sinyal perbedaan warna dimodulasi dengan pembawa 

yang sama secara pemodulasian frekuensi dengan pembawa tidak ditekan. 

Pada sistim SECAM yang terbaru kedua sinyal perbedaan warna dimodulasi 

dengan pembawa bantu yang berbeda (SECAM III atau SECAM B).Sesuai 

dengan norma CCIR frekuensi untuk pembawa warna SECAM terletak pada: 

fF = 272 x  fH  =  4,25 MHz 

fF = 282 x  fH  =  4,406250 MHz 

Perbedaan warna dari sinyal-sinyal tersebut mempunyai perbandingan 

besaran sebagai berikut : 

Uu = 1,5.  ( UB - UY ) 

Uv = -1,9. ( UR - UY ) 
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Untuk setiap setengah gambar selama sembilan baris dari blanking vertikal 

setelah pulsa sinkronisasi vertikal dan pulsa penyama, dikirimkan pulsa 

identifikasi dalam bentuk pembawa warna termodulasi.Untuk menekan 

gangguan-gangguan pada pembawa warna, dilakukan penekanan pada 

frekuensi tengah pembawa warna dengan pre-emphasis.Deviasi frekuensi 

untuk sinyal (B - Y) adalah 230 KHz dan untuk sinyal (R - Y) adalah 280 

KHz.Lebar daerah untuk pengiriman sinyal pemodulasian warna 1,3 MHz . 

Hal yang menarik dari kompatibilitas adalah: pada informasi warna yang 

hanya mempunyai lebar band yang relatip kecil, dengan demikian frekuensi 

deviasinyapun kecil, itu berarti amplitudo sinyalnya kecil. Dengan begitu 

sistim SECAM mempunyai kemungkinan gangguan lebih besar dibanding 

sistim PAL dan NTSC. 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Peserta diklat diharapkan mampu mengidentifikasi norma dasar yang ditentukan 

dalam normalisasi CCIR dan memahami sistem pengolahan warna sistem PAL, 

SECAM dan NTSC. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Sebutkan macam metoda pemancaran sinyal warna pada televisi warna! 

2. Jelaskan fungsi pembawa bantu warna! 

3. Jelaskan penyebaran sinyal luminan pada daerah frekuensi gambar! 

4. Jelaskan letak energi sinyal warna pada daerah frekuensi gambar! 

5. Jelaskan prinsip pemancaran sinyal warna! 

6. Jelaskan fungsi burst warna pada sinyal televisi! 

 

F. Rangkuman 

Terdapat beberapa normalisasi televisi, dan suatu negara menganut salah satu 

norma yang ada. Penerimaan pemancaran televisi yang dipancarkan dengan 

norma berbeda-beda tidak mungkin dengan sebuah televisi yang sudah ada. 

Untuk itu diperlukan sebuah televisi dengan norma yang banyak. Didalam norma 

ditetapkan: 
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1. Jenis modulasi dan polaritas modulasi pembawa gambar. 

2. Jenis modulasi pembawa suara. 

3. Jarak frekuensi antar frekuensi pembawa gambar dan frekuensi 

pembawa suara. 

4. Lebar daerah kanal pengiriman. 

5. Jumlah baris. 

6. Frekuensi antara ( IF ) dari pembawa gambar dan pembawa suara 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

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

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

 
Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Macam metoda pemancaran sinyal warna pada televisi warna adalah: 

a. Metoda pemancaran sistem paralel 

b. Mteoda pemancaran sistem berurutan. 

2. Fungsi pembawa bantu warna adalah untuk memancarkan sinyal warna. 

3. Penyebaran sinyal luminan pada daerah frekuensi gambar adalah bahwa 

daerah frekuensi dari sinyal gambar terletak pada harmonisa-harmonisa dari 

frekuensi horisontal dengan frekuensi-frekuensi sisinya dalam jarak 25 Hz, 

50 Hz, 75 Hz, 100 Hz, dan seterusnya. 

4. Letak energi sinyal warna pada daerah frekuensi gambar adalah bahwa 

pada pembawa bantu warna dan gambar membentuk superposisi frekuensi 

gelombang sinus yang akan mengakibatkan timbulnya titik-titik hitam dan 

putih pada layar gambar. Semakin jauh kedua pembawa tersebut dipisahkan 
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akan semakin tinggi frekuensi sinus hasil superposisi dan semakin halus 

bintik-bintik terang gelap yang ditampakkan pada layar. 

5. Prinsip dari pemancaran sinyal warna adalah bahwa pesan (informasi) 

warna dipancarkan oleh sinyal sub pembawa warna, tetapi gelombang 

pembawanya sendiri tidak ikut serta. 

6. Fungsi burstwarna adalah untuk menyinkronkan frekuensi serta fasa osilator 

4,43 Mhz. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 11: PENGOLAHAN 
RASTER DAN WARNA PADA SISTEM PENERIMA 
TELEVISI 
 

 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diklat diharapkan mampu mengidentifikasi 

fungsi sistem penerima televisi. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Peserta diklat mampu meengidentifikasi fungsi raster pada sistem pemancar 

dan penerima televisi 

2. Peserta diklat mampu mengidentifikasi sistem warna pada pemancar dan 

penerima televisi 

 

C. Uraian Materi 

 
1. Pengolahan Raster Gambar 

Gambar pada layar penerima televisi terbentuk karena adanya raster gambar 

yang  berupa sapuan garis. Perlu  adanya sinkronisasi antara raster  di pemancar 

dan penerima, bila tidak sinkron maka tidak akan terbentuk gambar. 

a. Penyapuan gambar (raster) 

Penyapuan gambar dalam tabung pengambil gambar dan untuk penyusunan 

titik-titik nyala diatas layar gambar, televisi tidak hanya memerlukan 

pembelokan sinar elektron dari kiri ke kanan melainkan juga dari atas ke 

bawah. 

b. Pengaturan Baris 

Untuk mendapatkan kesan sebuah gambar yang bergerak, dengan 

memanfaatkan kelambanan mata manusia, paling sedikit ditampilkan 20 

gambar tiap detiknya. Televisi menggunakan 25 gambar penuh setiap detik. 

Jumlah pergantian gambar ini cukup untuk menampilkan adegan bergerak. 

Gangguan berupa kedipan yang kuat dan pada pandangan yang lama akan 

melelahkan.  
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Gambar 11. 1Proses penyisipan baris. 

 

1) Modulasi Pembawa Warna 

Sinyal luminan Y dikirimkan untuk sinyal perbedaan warna UV dan UU 

diperlukan suatu lebar band yang kecil. Melalui percobaan diketahui bahwa 

penglihatan manusia tidak dapat membedakan detail warna lebih kecil dari 

detail kecerahan (untuk warna s/d  1,3 MHz, dan untuk kecerahan s/d  5 

MHz) . Dengan keterbatasan mata tadi maka frekuensi batas 1,3 MHz untuk 

sinyal warna sudah mencukupi tanpa memperjelek kualitas gambar. 

 
Sinyal warna diproses melalui rangkaian matrik melalui sinyal UU dan UV ke 

pembatas frekuensi melalui pelalu frekuensi rendah. Dengan demikian maka 

sinyal warna tersebut menjalani pemindahan, dimana sinyal Y juga ditunda. 

Kedua sinyal warna dimodulasi seimbang dan dicampurkan dengan sinyal Y 

untuk dipancarkan bersama-sama. 

2) Sinyal Penyikron Warna Burst 

Informasi warna dipancarkan oleh sinyal sub pembawa warna, tetapi 

gelombang pembawanya sendiri tidak ikut serta.  Sehingga penerima televisi 

warna perlu membangkitkan getaran sub pembawa yang digunakan untuk 

mendemodulasi sinyai-sinyal warna tersebut.  Pada pemancar diikut-

sertakan sebagian sinyal sub pembawa warna untuk menyerempakkan 
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pembangkitan sinyal sub pembawa warna dipesawat penerima. Getaran ini 

disebut burst warna. 

mS

100
87,5

75
73

62,5

10

%
U

t

"Burs"

15       4,7         2,3     2,70,8

 

Gambar 11. 2Penyinkron warna burst 

Pada gambar11.2, burst warna disisipkan pada serambi belakang sinyal 

sinkronisasi horisontal. Pada burst warna ini dipilih besarnya  1350 dari 

sumbu (UB - UY) sesuai dengan polaritas (fasa1800 ) pemudahan sinyal (UR -

UY ). Didalam penerima televisi warna, burst warna berfungsi untuk 

menyikronkan frekuensi serta fasa osilator 4,43 Mhz. 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Peserta diklat diharapkan mampu mengidentifikasi raster pada sistem fungsi 

raster pada sistem pemancar dan penerima televisi dan  sistem warna pada 

pemancar dan penerima televisi 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Sebutkan macam metoda pemancaran sinyal warna pada televisi warna! 

2. Jelaskan fungsi pembawa bantuwarna! 

3. Jelaskan penyebaran sinyal luminan pada daerah frekuensi gambar! 

 

F. Rangkuman 

Untuk penyapuan muatan gambar dalam tabung pengambil gambar dan untuk 

penyusunan titik-titik nyala diatas layar gambar, televisi tidak hanya memerlukan 

pembelokan sinar elektron dari kiri ke kanan melainkan juga dari atas ke bawah. 

Raster terjadi karena pembelokan mendatar (horisontal) lebih cepat dari pada 

pembelokan vertical. Sinyal luminan dibuat dari 3 sinyal warna primer dan 
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dicampur dalam perbandingan warna yang tetap dengan memakai rangkaian 

matrik. Perbandingan tersebut dibuat berdasarkan kepekaan mata terhadap 

warna. Tegangan keluaran kamera mempunyai perbandingan 59% untuk warna 

hijau, 30% untuk warna merah, dan 11% untuk warna  biru. sehingga : UY = 

0,299 UR + 0,587 UG + 0,114 UB 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

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

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Macam metoda pemancaran sinyal warna pada Televisi warna adalah 

metoda pemancaran sistem parallel dan metoda pemancaran sistem 

berurutan. 

2. Fungsi pembawa bantu warna adalah untuk memancarkan sinyal warna. 

3. Penyebaran sinyal luminan pada daerah frekuensi gambar adalah bahwa 

daerah frekuensi dari sinyal gambar terletak pada harmonisa-harmonisa dari 

frekuensi horisontal dengan frekuensi-frekuensi sisinya dalam jarak 25 Hz, 

50 Hz, 75 Hz, 100 Hz, dan seterusnya. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 12: BAGIAN PENALA 

 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diklat dapatMenerapkan proses penalaan 

pada penerima televisi. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Peserta diklat dapat memeriksa bagian–bagian penala  

2. Peserta diklat dapat menjelaskan bagian-bagian penala 

 

C. Uraian Materi 

1. Blok Penala 

Untuk memilih saluran pancaran dari pemancar televisi, maka diperlukan adanya 

rangkaian penala. 

 

Gambar 12. 1 Rangkaian blok penala 

 

 

Seperti terlihat pada gambar12.1, pada penerima televisi ditetapkan daerah VHF 

adalah pada band I (47MHz-68MHz) dan band III (174 MHz - 233 MHz)), dan 
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daerah UHF adalah band IV/V (470 MHz - 854 MHz).Tugas penala adalah 

memilih salah satu dari frekuensi-frekuensi pada band dan merubahnya menjadi 

frekuensi 38,9 MHz untuk pembawa  gambar dan 33,4 MHz untuk pembawa 

suara 

2. Kurva laluan 

Dalam memilih kanal, ada persyaratan bahwa penala harus mempunyai kurva 

laluan yang ditentukan norma CCIR.  

 

Gambar 12. 2Kurva laluan rangkaian penala 

Seperti yang terlihat pada gambar 12.2 kurva laluan ditentukan melalui kopel 

kritis penyaring antara tingkat penguat awal dan tingkat pencampur sebagaimana 

seperti lingkaran masukan. Lebar daerah kurva laluan harus kira-kira 9 sampai 

10 MHz. Sementara pembawa gambar dan suara seharusnya terletak pada titik 

tertinggi. Lebar daerah harus sedemikian lebar, sehingga band sisi atas dan 

band sisi bawah dipindahkan tanpa pelemahan. Perbedaan antara lemah dan 

puncak hanya boleh sekitar 10% sampai 15% dari amplitudo maksimum. 

3. Penguat IF Gambar 

Kualitas penerima televisi tergantung dari penguatan IF gambar dan kwalitas 

gambarnya yang banyak ditentukan oleh karakteristik responnya. Tingkat 

pencampur dan osilator menurunkan sinyal pembawa suara pada frekuensi 33,4 

MHz dan sinyal pembawa gambar 38,9 MHz. 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Peserta diklat diharapkan mengidentifikasi bagian tuner dari penerima televisi 

dan mengaitkan dengan bagian tuner pada trainer penerima televisi warna. 
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Peserta diklat menganalisis fungsi rangkaian tuner dan mencoba melakukan 

pengukuran pada bagian-bagian rangkaian tuner. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Jelaskan fungsi umum penala penerima televisi! 

2. Sebutkan bagian - bagian dari rangkaian penala! 

3. Gambarkan kurva laluan penala penerima televisi 

 

F. Rangkuman 

Tugas penala adalah memilih salah satu dari frekuensi-frekuensi pada band dan 

merubahnya menjadi frekuensi 38,9 MHz untuk pembawa  gambar dan 33,4 MHz 

untuk pembawa suara. Kualitas penerima televisi tergantung dari penguatan IF 

gambar dan kwalitas gambarnya banyak ditentukan oleh karakteristik responnya. 

Penguat IF gambar mencegah terjadinya sinyal-sinyal pengganggu yang tidak 

diperlukan, untuk itu dipergunakan dua buah trap, untuk penjebak pembawa 

suara kanal rendah yang berdekatan dan perangkat pembawa gambar kanal 

tinggi yang berdekata,Tingkat penguat IF gambar terdiri dari tiga hingga empat 

tingkat penguat transistor dan mempunyai penguatan atau gain sekitar 1000 

yang dilengkapi dengan penguat tegangan secara otomatis (AGC). Tingkat 

pencampur dan osilator menurunkan sinyal pembawa suara pada frekuensi 33,4 

MHz dan sinyal pembawa gambar 38,9 MHz. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

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

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 
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H. Kunci Jawaban 

1. Fungsi umum rangkaian penala penerima televisi adalah : untuk memilih 

salah satu frekuensi penerimaan pada daerah band dan menambah 

frekuensi pembawa gambar menjadi 38,9 MHz dan frekuensi pembawa 

suara  menjadi 33,4 MHz. 

2. Bagian - bagian dari rangkaian penala adalah : 

a. Tingkat masukan 

b. Tingkat penguat awal 

c. Tingkat pencampur dan Pembangkit getaran 

3. Gambar kurva laluan penala penerima televisi : 

100%

70,7%

10 - 15%

Penguatan

Pembawa
  gambar

Pembawa
   suara

5,5 MHz

9 - 10 MHz

f
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 13: BAGIAN 

PENGUAT GAMBAR 

 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat 

1. memeriksa bagian-bagian sistem penerima televisi  

2. memeriksa fungsi bagian-bagian sistem penerima televisi  

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Peserta diklat mempu memeriksa bagian-bagian penguat gambar 

2. Peserta diklat mampu menjelaskan fungsi dari bagian penguat gambar 

 

C. Uraian Materi 

Untuk menguatkan gambar yang yang berupa sinyal gambar dari demodulator 

dari tegangan  3 Vpp menjadi  80 Vpp pada katoda tabung gambar yang 

tujuannya  untuk mendapatkan kekontrasan gambar yang baik. 

0V

0V

Dari demodulator

    IF gambar

Pengubahan

  impedasi

Pengatur
 kontras

  Penghalang

untuk IF suara

 Penguat 

tegangan

Tabung

gambar

fo = 5,5 MHz
Zin
rendah

Zin 
tinggi

Ke tingkat pembangkit

   tegangan pengatur

Ke tingkat penghasil pulsa

 ke IF suara

5,5 MHz

 

Gambar 13. 1. Diagram blok rangkaian penguat gambar 



 

126 
 

Modul – Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru ElektronikaAudio - Video 

Persyaratan penguat gambar harus menguatkan sinyal gambar dengan frekuensi 

0 - 5 MHz secara rata, untuk itu umumnya penguat gambar dihubung langsung 

dari demodulator gambar ke tabung gambar agar tidak merubah sinyal searah 

untuk mendapatkan kecerahan yang benar. Prinsip kerja penguat gambar 

mempunyai prinsip rangkaian seperti gambar 13.1 

 
Penguat Gambar 

Rangkaian penguat gambar harus mampu menguatkan sinyal dengan frekuensi 

dari 0 - 5 MHz dengan penguatan yang sama. Kenyataannya penguatan pada 

frekuensi rendah dan tinggi menurun( gambar 13.2). 

RL
Rg

B +

Cc

5MHz

3MHz100Hz

A

Penguat
gambar

 

Gambar 13. 2. Karakteristik frekuensi penguat gambar 

Kondisi ini menyebabkan gambar akan kehilangan frekuensi rendah dan tinggi. 

Turunnya penguatan pada frekuensi rendah dikarenakan oleh naiknya reaktansi 

kapasitor kopling (CC) sehingga perlu dipasang filter RC dekopling. Turunnya 

penguatan pada frekuensi tinggi dikarenakan oleh adanya kapasitor liaryang 

timbul terparalel ke chasis dengan RL (Ct). Kapasitor ini akan menurunkan 

amplitudo pada frekuensi tinggi. 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Peserta diklat harus melakukan identifikasi bagian-bagian penguat gambar dari 

penerima televisi serta melakukan pengukuran terutama untuk mendapatkan 

hasil pengukuran berupa bentuk gelombang dari sinyal luminan. Peserta diklat 

mengaitkan antara bentuk gelombang dengan sinyal luminan yang terukur. 
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E. Latihan/Tugas 

1. Apa fungsi pengubah impedans pada rangkaian penguat gambar. 

2. Jelaskan fungsi dari penguat gambar 

 

F. Rangkuman 

Penguat gambar harus mampu menguatkan sinyal dengan frekuensi dari 0 - 5 

MHz dengan penguatan yang sama. Namun kenyataannya penguatan pada 

frekuensi rendah dan tinggi menurun.  

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

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

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

 
Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Pengubah impedansi bertindak mengisolasi pembebanan oleh penguat 

gambar pada demodulator gambar. Untuk itu pengubah impedansi harus 

mempunyai impedansi masukan tinggi dan impedansi keluaran rendah. 

2. Penguat gambar bertugas menguatkan sinyal dengan frekuensi dari 0 – 5 

MHz dengan penguatan yang sama. Namun kenyataannya penguatan pada 

frekuensi rendah dan tinggi menurun. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 14: BAGIAN 

PENGUAT SUARA 

 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat menerapkan bagian-baian penguat 

suara dari sistem penerima televisi 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Peserta diklat mampu memeriksa bagian-baian penguat suara dari sistem 

penerima televisi 

2. Peserta diklat mampu menjelaskan fungsi penguat suara 

 

C. Uraian Materi 

Penguat Suara 

Bentuk – bentuk rangkaian penerima pembawa suara: 

 penerima pembawa suara terpisah,  

 penerima pembawa puara perpisah palsu,  

 penerima pembawa suara tercampur,  

 pengiriman suara satu kanal dan  

 pengirim suara dua kanal 

 

1. Penerima Pembawa Suara Terpisah  

Bentuk penerima pembawa suara terpisah kanal suara terletak sejajar dengan 

kanal gambar. Hal ini untuk pesawat dengan beberapa norma televisi. Misal 

untuk menangkap TV Perancis dan Belgia. Pemancar suara dimodulasi secara 

AM pula. Cara pembawa suara tercampur tak dapat digunakan. Pada 

pencampuran dari dua pembawa dengan AM akan memberikan campuran suara 

yang kering (waste). IF pembawa suara langsung dipisahkan dari penala 

menggunakan penyaring 33,4 MHZ dan selanjutnya diambil sinyal dari IF gambar 

38,9 MHz. Dicampurkan dengan 33,4 MHz pada IF suara agar didapatkan 

frekuensi 5,5 MHz. 
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2. Penerima Pembawa Suara Tercampur 

Kelebihan penerima pembawa suara tercampur bahwa kualitas suara hampir 

tidak tergantung dari penalaan pesawat penerima. Penerima ini juga menghemat 

tingkat penguat, bagian IF keseluruhan dan kadang-kadang juga penguat 

gambar menunjang untuk penguatan suara. Sinyal suara dipisahkan pada 

demodulator gambar dengan mencampur sinyal pembawa gambar 38,9 Mhz dan 

pembawa suara 33,4 Mhz (proses Inter carrier) Agar pembawa suara tidak 

mempengaruhi  gambar, maka pembawa suara ditekan dibawah level putih ( < 

10% dari pembawa gambar ). 

 

3. Penerima Pembawa Suara Terpisah Palsu 

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pemakaian penerima pembawa suara 

terpisah dan penerima pembawa tercampur, dikembangkan penerima pembawa 

terpisah palsu. Prinsip pembawa suara terpisah palsu ini adalah sama dengan 

pembawa suara tercampur; yaitu dengan mencampurkan kedua pembawa 

gambar dan suara sehingga diperoleh frekuensi menengah suara 5,5 Mhz, 

dengan demikian pemborosan  dapat dikurangi.Pada sistem penerima pembawa 

suara terpisah palsu, kedua pembawa (38,9 Mhz dan 33,4 Mhz) diseleksi dengan 

filter gelombang permukaan sehingga dapat diambil amplitudo yang sama pada 

pencampuran suara dan dengan pengaturan harga puncak pembawa suara 

dapat diredam pada penguat menengah gambar. 

 

4. Pengiriman Suara Satu Kanal 

Rangkaian demodulator gambar menghasilkan perbedaan frekuensi 5,5 MHz 

yang kemudian diumpankan ke penguat menengah suara sehingga didapatkan 

sinyal audio melalui demodulator menengah suara. Sinyal audio tersebut 

dikuatkan oleh penguat suara. 

 

5. Pembawa suara tercampur 

Keluaran dari demodulator gambar adalah perbedaan frekuensi 5,5 MH. Semua 

daerah diantara frekuensi ini digunakan untuk frekuensi suara yang tegangannya 

berubah-ubah seperti termodulasi amplitudo. Pada pemancar sinyal suara hanya 
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dimodulasi frekuensi, sehingga penguat frekuensi antara tidak hanya berfungsi 

sebagai penguat, terutama sebagai pembatas amplitudo, yang didalam gambar 

tidak terjadi perubahan amplitudo dari sinyal suara yang dapat mengakibatkan 

gangguan. 

 

6. Pembawa Suara Terpisah Palsu 

Pada rangkaian pembawa suara terpisah palsu memproses sinyal suara dan 

gambar secara terpisah. Perbedaan dengan pembawa suara tercampur 

pembawa suara terpisah palsu mempunyai jarak gangguan antara pembawa 

gambar dan suara  lebih jauh, sehingga gangguan gambar dihindarkan. Untuk 

itu, pada pencampur dikeluarkan perbedaan pembawa gambar dan suara, dan 

diperlukan pengkopel-keluaran  

 

7. Pengirim Suara Dua Kanal 

Untuk mempertahankan keaslian suara suatu gambar (misalnya pada film) 

diperlukan juga dua kanal atau suara stereo. Pengiriman dua kanal suara dapat 

dilakukan dengan tiga macam cara: 

a. Dua Pembawa Suara: 

Dua pembawa suara adalah teknik pengiriman dua kanal yang paling 

mudah. Proses ini mempunyai dua pembawa suara yang dipancarkan 

bersama-sama. Pembawa suara pertama pada frekuensi 5,5 Mhz dan 

pembawa suara kedua pada 5,742 Mhz.  

b. Multipleks Frekuensi: 

Multiplek frekuensi sama dengan multipleks sistem  stereo pada radio yaitu 

dimodulasikan  dua sinyal suara pada pembawa bantu. 

Pembawa  bantu

15,625

f

31,25 kHz 46,875 
3f2fH H H

Kanal suara ke2 (FM)

Kanal
suara 
ke 1

f

U

0

 

Gambar 14. 1Multiplek frekuensi 
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c. Multipleks Waktu: 

Dua informasi suara melalui modulasi kode pulsa (PCM) dirubah dalam 

suatu informasi digital. Informasi dalam bentuk digital ini ditransformasikan 

dalam multifleksi waktu pada daerah sinyal gambar dan warna, dalam 

bagian waktu yang tidak ditempati sinyal gambar. Sekarang sudah 

dipergunakan pengiriman dua pembawa suara, yang juga dinamakan 

pengiriman suara multi kanal. Dalam pengiriman sinyal suara dikirim dengan 

dua pembawa: 

Pembawa I pada frekuensi 352. fH = 5,5 Mhz 

Pembawa II pada frekuensi 367,5. fH = 5,742 Mhz. 

Kelebihan sistem ini memberikan tiga macam pengerjakan yaitu mono 

phone, stereo phone dan pengiriman dua suara yang terpisah dalam waktu 

bersamaan. Untuk dapat berfungsi masing-masing, maka kanal suara harus 

dapat bekerja seperti semestinya. Untuk kebutuhan ini pembawa suara II 

selain modulasi frekuensi informasi suara yang semestinya ditambahkan 

pemandu suara 54 Khz. Pemandu suara itu dimodulasi amplitudo lagi 

dengan frekuensi pengenal yang sesuai. Dalam penerima ada suatu 

rangkaian yang menerima frekuensi pengenal ini dan mengerjakan kanal 

suara pada pengoperasian yang sesuai. Pada pengerjaan mono, pembawa 

suara I dimodulasi frekuensi dengan pembicara dan musik, juga sampai saat 

ini. Pembawa suara II begitu juga dimodulasi frekuensi dengan informasi 

suara yang sama. pemandu suara 54 Khz tak dimodulasi. Pada pengerjaan 

stereo pembawa suara I dimodulasi frekuensi dengan informasi suara kanal 

kiri dan kanan, pembawa suara II dengan pemandu suara 54 Khz, dimana 

54 Khz adalah sebagai pembawa bantu dimodulasi amplitudo dengan sinyal 

pengenal stereo 117 Khz. 

Pada pengerjaan dua suara, dimodulasi frekuensi pembawa suara I dengan 

informasi suara I dan suara II dengan informasi suara II. Pembawa bantu       

54k Hz dimodulasi frekuensi dengan frekuensi pengenal dua suara 274 Hz. 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

Peserta diklat/guru melakukan identifikasi rangkaian penguat suara dari 

penerima televisi warna. Pengukuran sinyal dan tegangan pada blok penguat 

suara. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Pada penerima pembawa suara terpisah, suara dimodulasi secara ... 

2. IF pembawa suara dipisahkan dari penala menggunakan...................... 

3. Demodulator suara diumpani sinyal suara yang memodulasi sinyal sebesar.. 

4. Apa keuntungan penerima pembawa suara tercampur? 

5. Bagaimana cara mengatasi pembawa suara agar tidak mempangaruhi 

gambar? 

6. Pada pembawa suara terpisah palsu, keluaran dari pencampur adalah......... 

7. Mengapa gangguan gambar dihindarkan pada pembawa suara terpisah 

palsu? 

8. Bagaimana pembawa suara terpisah palsu memproses sinyal suara dan 

gambar? 

 

F. Rangkuman 

Ada beberapa macam penerima pembawa suara, di antaranya penerima 

pembawa suara terpisah, penerima pembawa puara perpisah palsu, penerima 

pembawa suara tercampur, pengiriman suara satu kanal dan pengirim suara dua 

kanal. Penerima pembawa suara terpisah kanal suara terletak sejajar dengan 

kanal gambar. Penerima pembawa suara tercampur mempunyai kelebihan 

bahwa kualitas suara hampir tidak tergantung dari penalaan pesawat penerima. 

Prinsip pembawa suara terpisah palsu ini adalah sama dengan pembawa suara 

tercampur,  yaitu dengan mencampurkan kedua pembawa gambar dan suara 

sehingga diperoleh frekuensi menengah suara 5,5 Mhz, dengan demikian 

pemborosan  dapat dikurangi. Pembawa suara terpisah palsu memproses sinyal 

suara dan gambar secara terpisah. Pengirim suara dua kanal mempertahankan 

keaslian suara suatu gambar (mis:film) diperlukan juga dua kanal atau suara 

stereo 
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

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

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Pada penerima pembawa suara terpisah, suara dimodulasi secara 

...AM......... 

2. IF pembawa suara dipisahkan dari penala menggunakan..Penyaring 33,4 

MHz IF gambar 38,9 MHZ dicampurkan dengan 33,4 MHzpada IF suara 

agar didapatkan frekuensi 5,5 MHz 

3. Demodulator suara diumpani sinyal suara yang memodulasi sinyal sebesar 

....5,5........ MHz 

4. Kwalitas suara hampir tidak tergantung dari penalaan pesawat penerima. 

a. Menghemat tingkat penguat (bagianIF). 

5. Sinyal suara dipisahkan di demodulator gambar, caranya dengan 

mencampur sinyal pembawa gambar 38,9 Mhz dan pembawa suara 33,4 

Mhz ( proses inter carrier ). 

6. Pada pembawa suara terpisah palsu, keluaran dari pencampur 

adalah..frekuensi menengah gambar dan frekuensi menengah suara.... 

7. Mengapa gangguan gambar dihindarkan pada pembawa suara terpisah 

palsu, gangguan gambar dihindarkan karena jarak gangguan antara 

pembawa gambar dan suara jauh. 

8. Pembawa suara terpisah palsu memproses sinyal suara dan gambar secara 

terpisah. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 15: BAGIAN WARNA 

 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diklat dapat mengidentifikasi bagian-bagian 

warna. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Peserta diklat dapat memeriksa bagian-bagian penguat warna 

2. Peserta diklat dapat menjelaskan fungsi bagian penguat warna 

 

C. Uraian Materi 

KelompokWarna 

Bagian kelompok warna adalah bagian yang tidak dijumpai pada sistem 

penerima televisi hitam putih, tetapi  merupakan bagian dari sistem penerima 

televisi warna yang berfungsi untuk mengolah warna dari sinyal pancaran. 

 

Gambar 15. 1  Blok diagram kelompok warna 
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1

2

3

4

5

6

U (V)

t (det)

Sinyal gambar campuran  6V

Sinyal warna  10V

+ Fv  7V

Fu 5,5V

Tegangan pengendali
untuk saklar PAL 30V

Burs  40V

 

Gambar 15. 2Sinyal-sinyal pada kelompok warna 

1. Penguat Band Pass 

Bagian paling depan dari kelompok warna adalah penguat band pass (pelalu 

tengah) memisahkan sinyal macam warna (2) dari sinyal gambar lengkap (1). 

Sinyal macam warna oleh penguat burst dipisahkan sinyal burst (6). Untuk 

mengendalikan oscilator pembawa warna rangkaian penambah dan pengurang 

membedakan sinyal U (4) dan sinyal V (3) yang merupakan sinyal perbedaan 

warna biru dan merah. Flip-flop menghasilkan sinyal pensaklar (5) untuk 

merubah polaritas sinyal V yang selalu berganti pada setiap catu periode 

horisontal menjadi polaritas konstan 

2. Penguat Macam Warna 

Penguat resonansi melewatkan frekuensi sub pembawa warna 4,43  0,5 MHz, 

dan bertugas menaikkan tingkatan sinyal pembawa warna menjadi 100% dari 

50% yang ditekan pada penguat IF gambar.Penekanan sub pembawa warna 

sampai 50% pada tingkat IF dengan maksud mencegah sinyal pembawa warna 

sampai pada penguat Y.Agar bisa menyaring dan memperkuat sinyal sub 

pembawa warna dalam jalur frekuensi 4,43  0,5 MHz, rangkaian terdiri dari tiga 

tingkatan penguat resonansi.  
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PAL decorder akan membagi sinyal macam warna dalam dua komponen: FU dan 

 FV. Pencapaian FU dan FV mempunyai cara yang berbeda antara sistem PAL 

dan sistem NTSC. Pada sistem PAL diperlukan penundaan waktu satu baris 

horisontal atau 64S. Pada pemancar, sinyal V diputar 180  setiap satu baris 

horisontal, untuk itu pada dua baris horisontal di penerima didapatkan +V dan -V. 

Untuk itu diperlukan rangkaian dengan tugas: 

a. Memperlambat sinyal warna selama 64  S. 

b. Sinyal warna dari baris yang telah ditunda dan yang tidak ditunda harus 

disaklarkan bersama-sama. 

c. Menyaklarkan sinyal yang berpolaritas  dari baris perbaris  

2,2K

Masukan

Keluaran 1

Keluaran 2

2,2K

2,2K

2,2K

=180

F' (U - V)

F  (U+ V)

F' (U - V)

F  (U+ V)

F' (U - V)
F  (U+ V)

baris 1  F  (U+ V)
3  F' (U - V)

5  F  (U+ V)

-F  (-U - V)

-F  (-U +V)

-F  (-U - U)

+2U

+2U

+2U

-2V

+2V

-2V

64ms

 

Gambar 15. 3Prinsip rangkaian PAL decorder 

Seperti terlihat pada gambar rangkaian PAL decorder pada gambar 15.4 dapat 

dibagi menjadi 3 rangkaian yaitu: penunda, pengurang dan penambah. 

Rangkaian penambah menjumlahkan sinyal macam warna saat itu dengan sinyal 

macam warna sebelumnya (karena ditunda 1 H). Dengan begitu melalui PAL 

decoder didapatkan sinyal U dan  V.Sebuah elemen penunda 1 H adalah 

elemen mekanis elektronis. Prinsip konstruksi elemen penunda 1 H. 
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Gambar 15. 4 Rangkaian lengkap PAL decoder 

Seperti yang terlihat pada gambar 15.4 diatas adalah rangkaian lengkap PAL 

decoder dengan penguat masukansinyal macam warna dari penguat macam 

warna, dan basisnya dikontrol oleh pemati warna. Penguat masukan 

mempergunakan konfigurasi kolektor bersama untuk menyesuaikan dengan 

resistansi masukan elemen tunda, kira-kira 400 ohm. Lilitan L1 dan kapasitansi 

masukan elemen tunda kira-kira 2 nF, dan resonansi mekanis dari transducer 

membentuk pelewat daerah (band filter) 4.43 MHz.  

3. Demodulator Sinkron  

Demodulator sinkron adalah demodulator sinyal macam warna atau demodulator 

sinyal krominan. Sinyal sub pembawa warna yang mengandung sinyal U dan V 

didapatkan sinyal warnanya. Sinyal dari osilator dari demodulator V digeser 90, 

dengan tujuan untuk mengembalikan pergeseran sinyal pembawa V pada 

pemancar sebesar 90. Perlu dibangkitkan kembali sinyal pembawa 4,43 MHz 

untuk pemodulasian yaitu untuk mengembalikan sinyal pembawa yang ditekan 

pada pemancar. Sinyal FV polaritasnya harus ditukar 180 setiap satu garis 

horisontal yaitu untuk mengembalikan polaritasnya sehingga konstan. Rangkaian 

demodulator sinkron digambarkan seperti gambar 15.5 di bawah. 
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Gambar 15. 5 Rangkaian demodulator sinkron dengan saklar PAL 

 

4. Saklar PAL 

Pemancar model PAL, fasa dari sinyal UR-Y disaklarkan pada  0 - 180 setiap 

baris perbaris. Didalam penerima PAL, beda fasa itu harus dikembalikan. Supaya 

fasa UR-Y bisa dikembalikan, fasa dari sinyal referensi 4,43 MHz harus 

disaklarkan. 

5. PAL Flip-Flop 

Pada saklar PAL fasa pembawa referensi dapat diputar baris perbaris, untuk 

melaksanakan itu diperlukan tegangan kotak sebagai pengemudinya yang 

berasal dari PAL flip-flop. Pulsa pengemudi ini diutamakan sebagai pulsa PAL. 

6. Regenerasi Pembawa Warna  

Double Side Band Suppressed Carrier adalah ketika sebuah sinyal warna 

dikirimkan dengan dimodulasi pada sub pembawa dengan cara modulasi dua 

sisi, pembawa ditekan (DSB Suppresed Carier).Untuk menghasilkan kembali 

sinyal warna, maka perlu dibangkitkan kembali sinyal pembawanya. Agar 
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pembangkitan kembali sinyal pembawa warna tepat seperti asalnya, maka perlu 

diinformasikan, contoh sinyal pembawa warna dari pemancar. Sinyal pembawa 

tersebut diikutkan pada sinyal sinkronisasi horisontal. 

7. Penguat Burst 

Penguat burst dapat juga berfungsi ganda yaitu sebagai penguat daya 

memisahkan sinyal burst dari sinyal gambar. 

Proses penguatan sinyal burst seperti gambar di bawah. 

1

2

3

4

5

       Pembeda
pulsa balik horisontal

Sinyal
 burs

Sinyal warna

T1 terbuka

T2 tertutup

0V

Sinyal warna dengan burs

Pulsa balik horisontal

Gelombang burs
 

Gambar 15. 6Perlakuan sinyal pada penguat Burs 

8. Diskriminator fasa 

Pembangkitan pembawa referensi 4,43 MHz harus disinkronkan fasa dan 

frekuensinya dengan sinyal pembawa yang dibawakan dari pemancar. 

Rangkaian diskriminator fasa mengenali pertukaran fasa dari sinyal R - Y. 

9. Osilator referensi  

Pendemodulasian penerima dengan fasa yang benar diperlukan persyaratan 

osilator harus dapat ditala  pada frekuensi semestinya. Di samping itu harus 

bebas harmonisa, sehingga tidak ada sinyal tambahan pada keluaran 

demodulator sinkron. Sementara koopling antara kuarsa penggetar dan transistor 

osilator harus cukup leluasa, dengan begitu perubahan dari parameter transistor 
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khususnya kapasitansi, tidak mempengaruhi frekuensi serta osilator dapat 

bergetar bebas, dan mengendalikan demodulator sinkron. 

10. Pemati Warna  

Colour killer digunakan untuk menutup kanal warna, jika yang diterima adalah 

sinyal hitam putih atau sinyal desis melebihi sinyal warna. Sinyal gambar Y diatas 

3,5 MHz akan dapat sampai pada demodulator sinkron tanpa melewati 

pemblokiran penguat sinyal macam warna, disana akan didemodulasi dan 

mengendalikan tabung gambar dengan informasi warna yang tidak terdefinisi dan 

sangat mengganggu gambar hitam putih. Karena sinyal burst hanya ada selama 

pengiriman sinyal warna, maka ia dapat digunakan untuk mendeteksi ada 

tidaknya warna. 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Guru atau peserta diklat melakukan identifikasi bagian  warna dari penerima, 

menganalisis proses untuk mendapatkan sinyal RGB dari sinyal termodulasi 

gambar. Melakukan pengukuran y=untuk mendapatkan bentuk gelombang sinyal 

RGB dan mengaikan dengan penampilan warna pada layar gambar. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Jelaskan fungsi dari penguat macam warna! 

2. Jelaskan apa fungsi pensaklar PAL dalam rangkaian penerima televisi warna  

3. Berapa jumlah gelombang sinyal burst dari pembawa gambar pada 

penerima televise 

4. Apakah kegunaan sinyal burst pada penerima televisi? Jelaskan 

  

F. Rangkuman 

Penguat  macam warna adalah penguat resonansi yang melewatkan frekuensi 

sub pembawa warna 4,43  0,5 MHz, dan bertugas menaikkan tingkatan sinyal 

pembawa warna menjadi 100% dari 50% yang ditekan pada penguat IF gambar. 

Penekanan sub pembawa warna sampai 50% pada tingkat IF dengan maksud 

mencegah sinyal pembawa warna sampai pada penguat Y. Untuk dapat 
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menjaring dan memperkuat sinyal sub pembawa warna dalam jalur frekuensi 

4,43  0,5 MHz, biasanya terdiri dari tiga tingkatan penguat resonansi 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

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

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

 
Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Penguat macam warna adalah penguat resonansi yang melewatkan 

frekuensi sub pembawa warna 4,43  0,5 MHz, dan bertugas menaikkan 

tingkatan sinyal pembawa warna menjadi 100% dari 50% yang ditekan 

pada penguat IF gambar. Penekanan sub pembawa warna sampai 50% 

pada tingkat IF dengan maksud mencegah sinyal pembawa warna sampai 

pada penguat Y. 

2. Fungsi pensaklar PAL dalam rangkaian penerima televisi warna adalah 

untuk mengembalikan pulsa sinyal UR-Y yang dibalik 90 dari pemancar.  

3. Jumlah gelombang sinyal burst dari pembawa gambar pada penerima 

televisi adalah: sebanyak 10 sampai 12 gelombang. 

4. Kegunaan sinyal burst pada penerima televisi adalah: Untuk menghasilkan 

kembali sinyal warna, maka perlu dibangkitkan kembali sinyal 

pembawanya. Agar pembangkitan kembali sinyal pembawa warna tepat 

seperti asalnya, maka perlu diinformasikan, contoh sinyal pembawa warna 

dari pemancar. Sinyal pembawa tersebut diikutkan pada sinyal sinkronisasi 

horisontal. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 16: BAGIAN 

PENGUAT WARNA 

 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat 

1. memeriksa bagian-bagian sistem penerima televisi  

2. memeriksa fungsi bagian-bagian sistem penerima televisi  

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Peserta diklat dapat memeriksa bagian-bagian penguat warna 

2. Peserta diklat dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian penguat warna 

 

C. Uraian Materi 

Penguat Warna 

Besarnya  tegangan Uv dan Uu dirumuskan seperti di bawah: 

Uv =  
UR -  Y

1,14
         dan   Uu =  

UB -  Y

2,03
 

Ada tiga tugas dalam perbedaan tabung gambar warna yaitu dikeluarkan sinyal 

perbedaan warna hijau dari pencampuran kedua sinyal perbedaan warna, yang 

disebut sebagai UG-Y, perbedaan sinyal UB-Y dan UR-Y dari pemancar yang 

berubah, harus deikembalikan dan ketiga sinyal perbedaan warna bersama 

sinyal luminasi mengendalikan tabung gambar sebagai UR, UG  dan UB. 

Untuk mendapatkan kembali UG-Y melalui penambahan dua sinyal perbedaan 

warna UR-Y dan UB-Y. 

UY = 0,299 UR + 0,587 UG + 0,114 UB sehingga  

(0,299+0,587+0,114)+UY = 0,299UR + 0,587 UG + 0.114 UB 

0,299 (UR-UY) + 0,587 (UG - UY) + 0,144 (UB - UY) = 0 

Didapatkan   UG - UY =  - 0,51 ( UR - UY ) - 0,19 ( UB - UY ) 

atau :   - UG-Y = 0,51 UR-Y + 0,19 UB-Y 
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Seperti terlihat pada gambar8.1 menjumlahkan sinyal sebesar 51% dari UR-Y dan 

19% dari UB-Y akan didapatkan sinyal perbedaan warna hijau UG-Y (Yang terbalik 

fasanya). 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 16. 1  Prinsip rangkaian matrik 

Seperti terlihat gambar 16.1a adalah prinsip rangkaian matrik untuk 

mendapatkan kembali sinyal warna. T1 dan T3 bekerja dengan konfigurasi 

kolektor bersama dengan penguatan kira-kira 1X untuk menghasilkan kembali 

sinyal G - Y. Selain dari pada itu fasa sinyal yang diberikan ke T2 juga sama dari 
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emitor T1 sinyal B - Y. Kedua sinyal tersebut melalui R2 dan R4 diberi kepada 

emitor T2 dengan perbandingan yang tepat yaitu 51:19. Dengan sinyal-sinyal itu 

transistor T2 bekerja dengan konfigurasi basis bersama dan sinyal keluarannya 

adalah untuk T1 dan T3, karena keluarannya terpasang dengan konfigurasi 

emitor bersama sehingga sinyal keluarannya berbalikan fasa dengan sinyal 

masukannya yaitu -UR  dan  -UB. Pada gambar 16.1b adalah matrik dengan 

keluaran sinyal perbedaan warna. Pada setiap emiter dari T1 sampai T3 diberi 

sinyal UY dari sinyal perbedaan warna Reduksi sinyal UY dari sinyal perbedaan 

warna. Ditentukan bahwa U =  
B - Y

2,03
         dan   V =  

R -  Y

1,14
 

 Sehingga : B - Y = 2,03 U   dan  R - Y = 1,14 Y 

 maka 
B Y

R Y




 =  

2,03 U

1,12 V
 =  1,78 

Penguatan sinyal U harus 1,78 kali lebih besar dari sinyal V. Pada gambar 8.1 

ditampakkan bahwa perbedaan penguatan tersebut terletak pada RE dari T1 dan 

T3. 

1. Pengendalian Tabung gambar Berwarna 

Pengendalian tabung gambar berwarnaada dua macam yaitupengendalian 

dengan sinyal warna primer dan sinyal perbedaan warna . Pengendalian tabung 

gambar warna dengan sinyal warna primer. ialah pengendalian katoda tabung 

gambar dengan sinyal R, G, B yang mempunyai perbandingan.seperti terlihat 

pada gambar8.2 di bawah ini 

 UR  =  0,3.UY ,  UG = 0,59.UY   ,  UB = 0,11.UY. 

 

Gambar 16. 2 Prinsip pengendalian tabung gambar warna 
dengan warna primer. 
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Cara yang lain pengendalian tabung gambar warna adalah dengan sinyal 

perbedaan warna. 

 

V B-Y

V G-Y

V R-Y
R - Y

G - Y

B - Y

Tabung gambar
       warna

Tingkat akhir
     gambar

Matrik

Tingkat  akhir

Y

VU

V
V

VY -V Y

V B-Y

V G-Y

V R-Y

 

Gambar 16. 3Blok diagram pengendalian tabung gambar warna 
dengan sinyal perbedaan warna. 

 

Pengendalian tabung gambar warna dengan sinyal perbedaan warna, sinyal 

warna primer didapatkan didalam tabung gambar dengan mencampurkan dua 

sinyal perbedaan warna dan sinyal luminansi langsung pada tabung gambar. 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Guru/ peserta diklat melakukan identifikasi bagian penguat warna dan melakukan 

pengukuran egangan dan sinyal pada bagian penguat warna serta menganalisis 

hasil pengukuran dengan mengaikan dengan konsep penguatan sinyal RGB. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Jelaskan prinsip mendapatkan kembali sinyal UG-Y 

2. Sebutkan macam pengendalian tabung gambar warna 

3. Gambarkan dan jelaskan prinsip pengendalian tabung gambar warna 

dengan metode tiga warna primer 
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4. Gambarkan dan jelaskan prinsip pengendalian tabung gambar warna 

dengan metode sinyal perbedaan warna. 

 

F. Rangkuman 

Keluaran dari demodulator sinkron didapatkan pelemahan pada kedua sinyal 

perbedaan warna.Uv =  
UR -  Y

1,14
         dan   Uu =  

UB -  Y

2,03
 Ada tiga tugas dalam 

perbedaan tabung gambar warna yaitu: (1). dikeluarkan sinyal perbedaan warna 

hijau dari pencampuran kedua sinyal perbedaan warna, yang disebut sebagai UG-

Y, (2) perbedaan sinyal UB-Y dan UR-Y dari pemancar yang berubah, harus 

deikembalikan, dan (3) ketiga sinyal perbedaan warna bersama sinyal luminasi 

mengendalikan tabung gambar sebagai UR, UG  dan UB. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

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

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

 
Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Prinsip mendapatkan kembali sinyal warna UG-Y adalah : 

Untuk mendapatkan kembali UG-Y melalui penambahan dua sinyal perbedaan 

warna UR-Y dan UB-Y.UY = 0,299 UR + 0,587 UG + 0,114 UBsehingga (0,299 + 

0,587 + 0,114) + UY = 0,299 UR + 0,587 UG + 0.114 UB 

0,299 (UR-UY ) + 0,587 ( UG - UY ) + 0,144 ( UB - UY ) = 0 didapatkan 

 UG - UY  =  - 0,51 ( UR - UY ) - 0,19 ( UB - UY )atau :  

 - UG-Y = 0,51 UR-Y + 0,19 UB-Y 
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2. Macam pengendalian tabung gambar warna ada dua yaitu : 

a. Pengendalian dengan sinyal warna primer. 

b. Pengendalian dengan sinyal perbedaan warna. 

3. Prinsip pengendalian tabung gambar warna dengan metode tiga warna 

primer adalah bila ketiga sinyal warna primer digunakan untuk 

mengendalikan katoda tabung gambar dengan perbandingan. 

UR  =  0,3 UY ,  UG = 0,59 UY   ,  UB = 0,11 UY. 

4. Prinsip pengendalian tabung gambar warna dengan metode sinyal 

perbedaan warna adalah: bila ketiga sinyal perbedaan warna (R-Y), (G-Y) 

dan (B-Y). Diumpankan pada kaki gate untuk mengendalikan tabung gambar 

kemudian sinyal warna primer didapatkan di gambar. Kemudian sinyal warna 

primer didapatkan didalam tabung gambar dengan mencampurkan dua 

sinyal perbedaan warna dengan sinyal luminan langsung pada tabung 

gambar. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 17: BAGIAN LAYAR 

GAMBAR 

 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat menerapkan bagian-bagian layar 

gambar 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Peserta diklat mampu memeriksa bagian-bagian layar gambar 

2. Peserta diklat dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian layar gambar 

 

C. Uraian Materi 

Perkembangan dari penggunaan layar gambar sampai saat ini berkembang 

cukup pesat. Ada beberapa macam layar gambar, yaitu tabung gambar, layar 

LCD dan layar LED. Sampai saat ini pula semua layar gambar tersebut masih 

didapati pada penjual pesawat penerima televisi di Indonesia. 

1. Tabung Warna Dengan Kedok Berlubang 

Bagian akhir dari rangkaian penerima televisi adalah tabung gambar yang akan 

menghasilkan kembali informasi gambar seperti yang dikirim dari pemancar.Pada 

prinsipnya layar tabung gambar warna memiliki sistem berfungsi sama seperti 

tabung hitam putih. Pada layar tabung gambar warnasistem sinar tersebut satu 

sama lain membentuk sudut 120, dan diletakkan1,5 dari sumbu. 
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Gambar 17. 1 Konstruksi layar kedok berlubang 

Seperti terlihat pada gambar 17.1 mekanisme diskriminasi warna,kedok 

berlubang yang dibuat dari pelat baja tebal 0,15 mm yang mempunyai lubang-

lubang bundar, berkas elektron yang ditembakkan dari berkas penembak 

elektron merah mengenai hanya pada titik-titik phosphor merah, dari penembak 

elektron hijau mengenai titik-titik phosphor hijau, dan penembak elektron biru 

mengenai titik-titk phosphor biru.  

2. Tabung dengan Kedok Celah-Celah 

Salah satu jenisnya yang dinamakan sistem 20 AX digunakan sebagai standar 

untuk diagonal-diagonal 66cm, 56 cm, dan 47 cm dengan sudut pembelokkan 

110. Lubang-lubang pada kedok tabung ini tidak bulat-bulat tetapi membentuk 

seperti celah segiempat memanjang. 

 

Gambar 17. 2. Perbedaan Konstruksi dari tabung kedok 
celah-celah dan kedok berlubang 
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Tabung gambar kedok celah-celah menempatkan elektron penembak. Elektron 

penembak tidak ditempatkan membentuk segitiga tetapi diletakkan dalam satu 

garis lurus. Karena itu pula tabung gambar ini disebut juga tabung gambar “In 

Line“(segaris). Pada akhirnya penempatan penembak elektron seperti ini 

menyebabkan tabung gambar tidak memerlukan lagi konvergensi dinamis. 

795um

265um

Titik nyala

Kedok

 

Gambar 17. 3. Peletakan elektron penembak pada  
tabung gambar kedok celah-celah 

 

3. Prinsip Pengkonvergensian 

Persyaratan penembak elektron delta sangat diperlukan pembenaran 

konvergensi dinamis. Tiap titik akan terfokus pada tabung, tidak terpusat pada 

layar, dikarenakan layar yang hampir-hampir datar dan karakteristik dari 

kumparan pembelok. 

h

V
G R

B

h

V

RGB

GR B

 

Gambar 17. 4. Cacat gambar yang dihasilkan oleh tabung gambar kedok 
berlubang dantabung gambar kedok celah-celah 
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Seperti terlihat pada gambar 17.4 tampak bahwa tabung dengan penembak delta 

menghasilkancacat gambar. Berkas -berkas sinar hanya terpusat pada tengah-

tengah layar dan makin tidak terpusat jika makin jauh dari tengah layar. Untuk 

mendapatkan berkas-berkas sinar yang terpusat diseluruh permukaan layar 

dibutuhkan pengkoreksian defleksi sendiri untuk setiap berkas. Pengkoreksian 

berubah-ubah tergantung pada arah dan jarak pembelokkan dari pusat. Untuk 

tabung dengan sudut 110 dibuat kira-kira 18 pengaturan. Cara ini jelas akan 

memerlukan waktu panjang. Jika ketiga penembak elektron diletakkan berjajar 

dalam suatu garis seperti dengan tabung inline berkas-berkas sinar akan 

terpusat walaupun layar datar dan karateristik dari kumparan pembelok tidak 

optimal. 

4. Layar Plasma 

Untuk menampilkan gambar warna, teknologi plasma menggunakan kombinasi 

pospor merah, hijau, dan biru. Berbeda dengan teknologi CRT, plasma memberi 

muatan kepada kantung-kantung yang berisi gas neon dan xeon yang berada di 

antara dua panel gelas. Analogi mudahnya, jika CRT hanya berisi sebuah tabung 

sinar katoda (cathode-ray tube), maka plasma terdiri dari satu juta tabung 

fluorescent berukuran sangat kecil. Ketika tabung fluorescent tersebut diberi 

muatan, gas neon dan xeon akan mengeluarkan foton ultraviolet. Kemudian foton 

menumbuk pospor yang akan memendarkan cahaya  warna. Kombinasi cahaya 

ini akan menghasilkan gambar di televisi.  

 

Gambar 17. 5.  Contoh tampilan TV plasma 
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Gambar 17. 6. Susunan plasma display panel 

 

Kinerja phosphorakan menurun seiring berjalannya waktu. Jika kinerja phosphor 

sudah menurun, maka cahaya yang dikeluarkan saat pospor ditumbuk foton, 

akan semakin berkurang dan redup. Rasio kontras akan mengalami penurunan 

sebesar 50 persen dalam waktu penggunaan 4-5 tahun. Sedangkan untuk aspek 

brightness (rasio terang), beberapa produsen mengklaim, penurunan sebesar 50 

persen, baru akan terjadi setelah penggunaan selama 60.000 jam (15 tahun 

penggunaan normal).seperti terlihat pada gambar 17.6, display plasma, neon dan 

Xenon berisi ratusan ribu sel-sel kecil yang diposisikan antara dua plat 

gelas/kaca.  

 

Gambar 17. 7 Konstruksi lapisan pada plasma 

Elektroda-elektroda panjang juga disisipkan diantara lapisan gelas/kaca, pada 

kedua sisi dari sel tersebut. Elektroda-elektroda terletak dibelakang sel-sel, 

sepanjang kaca tersebut. Elektroda transparan melingkupi bahan dielektrik dan 
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ditutup oleh satu lapisan pelindung magnesium oksidaseperti terlihat pada 

gambar17.7.Kedua elektroda meluas keseluruh layar, di mana elektroda display 

disusun secara horisontal membentuk barisan sepanjang layar elektroda yang 

dituju (elektroda untuk pengalamatan titik) disusun membentuk kolom vertikal. 

Gambar17.8 menggambarkan susunan kedua elektroda membentuk sebuah grid 

dasar. 

 

Gambar 17. 8 Grid yang terbentuk oleh dua elektroda 

5. Layar LCD 

Kebanyakan layar televisi LCD memiliki rasio kontras mulai dari 400:1 hingga 

800:1. TV plasma mulai dari 600:1 sampai yang tercanggih memiliki ke-

mampuan 1.500:1. Pada TV LCD, layar diterangi oleh lampu belakang sehingga 

relatif tidak terpengaruh silau karena pantulan cahaya dan memberikan gambar-

gambar modulasi yang halus dan terang bahkan dalam ruangan yang bercahaya 

terang atau dekat jendela dimana sinar matahari masuk. TV ini ringan dan dapat 

dipindahkan dengan mudah, yang berarti dapat ditempatkan hampir dimana saja 

yang dikehendaki si pengguna.  
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Gambar 17. 9 TV LCD 

 

 

Gambar 17. 10. Bagian-bagian display LCD 

Seperti terlihat pada gambar 17.10, vertikal filter film untuk mempolarisasikan 

cahaya ketika masuk. Glass substrate dengan elektroda Indium tin oxide  . 

Bentuk elektroda ini akan menetukan elemen gelap yang akan tampak ketika 

LCD dinyalakan atau dimatikan. Pada twisted nematic liquid crystals,  glass 

substrate dengan common electrode film (ITO) dilengkapi horisontal ridges 

sehingga menjadi satu baris dengan filter horisontal Horiontal filter film untuk 

memblokir dan meloloskan cahaya. Reflective surface untuk memantulkan 
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kembali cahaya ke depan. (pada backlit LCD, layer ini diganti dengan sumber 

cahaya). Ukuran rasio aspek menggambarkan perbandingan antara lebar layar 

dengan tingginya. TV konvensional memakai format 4:3, sedangkan TV layar 

lebar menggunakan perbandingan 16:9. Rasio ini tidak berbeda jauh dengan 

format yang dipakai industri film bioskop, sehingga film DVD sangat nyaman 

ditonton pada layar lebar, mengingat perbandingnya 1,85:1 tidak berbeda jauh 

dengan 16:9. Dalam memilih TV sebaiknya dipertimbangkan juga aspek resolusi. 

Produk TV plasma dan LCD sudah memakai teknologi fixed-pixel arrays. Artinya, 

produk ini sudah memiliki baris dan kolom yang tetap untuk format gambar 

tertentu. Secara umum kualitas TV yang bagus digolongkan sebagai high 

definition, bila memiliki nilai resolusi lebih dari satu juta, yaitu mulai dari 1280 x 

720, 1366 x 768 dan 1024 x 1024.  Resolusi asli minimum dari layar haruslah 

720 garis fisik pada rasio 16:9. Layar tersebut harus dapat menerima input HD 

melalui antena dalam untuk menerima sinyal HDTV dari stasiun TV yang sudah 

memancarkan program High-Definition. HDMI (High Definition Multimedia 

Interface) atau DVI (Digital Visual Interface). Sementara itu, Input-input HD harus 

memiliki format video HD : 1280x720 @ 50Hz progression (720p) dan 

1920x1080 @50Hz interface (1080i).Gejala burn in atau dikenal juga dengan 

screen image retention (jejak bayangan) merupakan penuaan pospor yang tidak 

merata pada layar terjadi pada semua layar yang menggunakan pospor termasuk 

CRT TV dan Plasma TV. 

 

6. Layar LED 

Televisi menggunakan teknologi dioda yang menggunakan tabung Light Emiting 

Diodedapat memancarkan cahaya pada saat mendapat arus bias maju (forward 

bias), yang artinya LED akan memancarkan cahaya apabila diberikan tegangan 

listrik dengan konfigurasi forward bias. 

Pada prinsipnya sistem LED televisi adalah pengembangan dari teknologi LCD 

TELEVISI, yang mana jenis TELEVISI LED ini menggunakan teknologi LED 

Backlight untuk mengganti cahaya fluorescent, teknologi yang selama ini 

digunakan untuk LCD televisi. Terdapat dua macam tipe LED televisi yang 

beredar di pasar: LED dan RGB LED yang ditaruh di bagian belakang panel 

display atau layar, dan tipe lain yaitu EDGE-LED yang mana LED ditaruh di 
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bagian keliling layar. Kemampuan televisi dalam menghasilkan  area kontras 

lebih tinggi pada layar dibanding teknologi lain. Dalam hal ini, warnya kontras 

yang tinggi ialah hitam atau putih. Perbedaan antara warna yang terang dan 

gelap pada layar jauh lebih baik dibanding dengan teknologi lain. Dapat 

dibuktikan dengan menonton film dengan adegannya pada saat malam hari dan 

gelap, yang mana warna hitam yang benar-benar gelap dengan warna yang tidak 

begitu gelap dapat dibedakan dengan jelas.Sudut pandang atau angle di mana 

gambar di layar televisi bila dilihat dari sudut kemiringan 45 derajat  gambar pada 

layar masih dapat terlihat jelas dibanding televisi teknologi lainnya. Hasil warna-

warna yang lebih cerah jika dibandingkan dengan televisi teknologi LCD apalagi 

teknologi CRT atau tabung Teknologi televisi LED adalah yang paling kecil 

membutuhkan tenaga listrik, tidak seperti teknologi CRT dan juga teknologi 

plasma. Hal ini dimungkinan karena lampu LED yang ada di belakang memang 

lebih hemat listrik. Beberapa kelebihan televisi LED adalah tingkat kekontrasan 

yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan LCD televisi, sama atau bahkan lebih 

tinggi dibandingkan dengan televisi Plasma, menghasilkan produksi televisi yang 

lebih tipis jika dibandingkan dengan teknologi televisi LCD, ketebalannya hanya 

sekitar 25 mm. Televisi LED lebih ramah terhadap lingkungan serta bebas radiasi 

dan  konsumsi tenaga listrik yang jauh lebih rendah, yaitu sekitar 20-30% lebih 

kecil jika dibanding televisi LCD konvensional. Kekurangan televisi LED adalah 

harganya yang relatif lebih mahal jika dibanding televisi LCD. Televisi LED 

memang diciptakan dengan menggunakan teknologi yang bebas merkuri, ramah 

lingkungan, serta hemat energi. Radiasi yang dihasilkan oleh pancaran LED lebih 

sedikit serta tidak menggunakan spray paint system sehingga secara tidak 

langsung televisi LED bisa mengurangi dampak dari global warming 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Guru /peserta diklat mengidentifikasi layar gambar serta membedakan sistem 

dan bentuk layar gambar seperti layar tabung gambar, layar plasma, layar LCD 

dan layar LED. Peserta diklat menganalisis keunggulan dan kekurangan dari 

masing-masing bentuk layar gambar. 
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E. Latihan/Tugas 

1. Sebutkan macam-macam konvergensi dalam TV warna! 

2. Jelaskan sebab-sebab terjadinya kesalahan konvergensi dinamis ! 

3. Apa kelemahan dari layar plasma? 

4. Berapa rata-rata TV LCD memiliki rasio kontras? 

5. Sebutkan bagian-bagian layar LCD 

 

F. Rangkuman 

Layar gambar sampai saat ini ada beberapa macam, yaitu tagung gambar, layar 

LCD dan layar LED. Sampai saat ini pula semua layar gambar tersebut masih 

didapati pada penjual pesawat penerima televisi di Indonesia. 

 
Tabung gambar warna mempunyai tiga sistem pembangkit pada silinder tabung. 

Setiap sistem berfungsi sama seperti tabung hitam putih. Setiap sistem sinar 

tersebut satu sama lain membentuk sudut 120, dan diletakkan 1,5 dari sumbu 

tabung gambar. Setiap sistem dilengkapi dengan katoda dan pemanasnya, 

elektroda pengemudi (G1) (silinder wehnelt), pemacu (G2), pemfokus (G3) dan 

anoda bersama dengan pelindung aluminiumnya, kedok berlubang dan lapisan 

hitam didalam. Selain itu setiap sistem juga dilengkapi dengan pengontrol 

konvergensi dinamis. 

 
Televisi jenis tabung  LED adalah televisi menggunakan teknologi dioda yang 

dapat memancarkan cahaya pada saat mendapat arus bias maju (forwardbias), 

yang artinya LED akan memancarkan cahaya apabila diberikan tegangan listrik 

dengan konfigurasi forwardbias. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan 

cahaya. Untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang 

dipergunakan  adalah seperti bahan dioda biasanya yaitu bahan semikonduktor 

yang didopping dengan bahan bervalensi tiga dan bervalesi lima seperti  galium, 

arsenic dan phosporus. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

kembali bagian-bagian yang belum dikuasai dari modul ini untuk dipahami secara 
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mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

 
Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Macam-macam konvergensi TV warna adalah : 

a. Konvergensi statis. 

b. Konvergensi dinamis. 

2. Sebab-sebab terjadinya kesalahan konvergensi dinamis antara lain yaitu: 

Bentuk bantal, terjadi karena permukaan layar yang hampir-hampir datar hal 

ini juga terjadi pada televisi hitam putih. 

3. Masalah yang muncul di layar plasma berkisar pada kinerja pospor yang 

mengeluarkan cahaya. Kinerja pospor akan menurun seiring berjalannya 

waktu. Jika kinerja pospor sudah menurun, maka cahaya yang dikeluarkan 

saat pospor ditumbuk foton, akan semakin berkurang dan redup. 

4. Rata-rata TV LCD memiliki rasio kontras mulai dari 400:1 hingga 800:1. 

5. Bagian-bagian LCD  dan fungsinya :  

a. Vertical filter film untuk mempolarisasikan cahaya ketika masuk. 

b. Glass substrate dengan ITO(Indium tin oxide)electrodes. Bentuk 

elektroda ini akan menetukan (membentuk) elemen gelap yang akan 

tampak ketika LCD dinyalakan atau dimatikan.  

c. Twisted nematic liquid crystals. 

d. Glass substrate dengan common electrode film (ITO) dilengkapi 

horiontal ridges sehingga menjadi satu baris dengan filter horisontal  

e. Horiontal filter film untuk memblokir dan meloloskan cahaya. 

f. Reflective surface untuk memantulkan kembali cahaya ke depan. (pada 

backlit  LCD, layer ini diganti dengan sumber cahaya) 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Indium_tin_oxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrode
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 18: BAGIAN 

SINKRONISASI 

 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat Menerapkan bagian – bagian 

sinkronisasi 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Peserta diklat dapat memeriksa bagian-bagian sinkronisasi 

2. Peserta diklat dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian sinkroniasi 

 

C. Uraian Materi 

Jenis-jenis pulsa yang akan dipisahkan oleh penggeser amplitudo adalah: Pulsa 

Horisontal, Vertikal, Sinkronasi.Sinyal sinkronisasi adalah bagian dari sinyal 

gambar campuran yang terletak pada 25% puncak dari amplitudo sinyal. 

Termasuk diantaranya adalah pulsa horisontal, vertikal dan penyama. Itu semua 

dipotong dari sinyal gambar oleh rangkaian penggeser amplitudo. Tugas 

penggeser amplitudo adalah untuk memisahkan pulsa sinkronisasi dari sinyal 

gambar sehingga setelah sampai pada pembelok tidak ada lagi sinyal gambar 

yang dapat membuat salah penyinkronan, menghasilkan pulsa sinkronisasi 

dengan amplitudo konstan pada kuat penerimaan kecil dan besar. 

 

1. Pemisah pulsa 

Pemisah pulsa bertugas untuk memisahkan pulsa sinkronisasi dari sinyal 

gambar.  
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Gambar 18. 1. Prinsip rangkaian pemisah pulsa 

Tahanan kolektor sebesar 3,9 k Ohm membatasi arus kolektor sehingga hanya 

dapat mencapai harga tertinggi yang tertentu. Dengan begitu kurva statis harus 

ditekuk pada harga arus kolektor tertentu dan ini adalah kurva dinamis. Dan 

pulsa sinkron dipegang pada amplitudo konstan.  

 

2. Pemisah bentuk gelombang 

Seperti terlihat pada gambar 18.2, pemisah bentuk gelombang memisahkan 

pulsa sinkronisasi vertikal dan horisontal. Pemisahan ini dengan rangkaian 

integrator dan diferensiator 

 

Gambar 18. 2. Rangkaian pemisah bentuk gelombang 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

Guru / peserta diklat mengidentifikasi bagian sinkronisasi dari penerima televisi. 

Peserta diklat melakukan pengukuran bagian sinkronisasi dan menganalisis 

perbedaan sinkronisasi vertikal dan horisontal. 

. 

E. Latihan/Tugas 

1. Jelaskan fungsi rangkaian pemisah pulsa sinkronisasi  

2. Jelaskan pengaruh derau dalam sinyal sinkronisasi  

 

F. Rangkuman 

Rangkaian penggeser amplitudo terdiri dari pemisah pulsa dan pemisah 

pembentuk gelombang.Jenis-jenis pulsa yang akan dipisahkan oleh penggeser 

amplitudo adalah : Pulsa Horisontal, Vertikal, Sinkronasi (penyama).Sinyal 

sinkronisasi adalah bagian dari sinyal gambar campuran yang terletak pada 25% 

puncak dari amplitudo sinyal. Termasuk diantaranya adalah pulsa horisontal, 

vertikal dan penyama. Itu semua dipotong dari sinyal gambar oleh rangkaian 

penggeser amplitudo. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

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

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 
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H. Kunci Jawaban 

1. Fungsi rangkaian pemisah pulsa sinkronisasi: Memisahkan pulsa 

sinkronisasi dari sinyal gambar. 

2. Pengaruh derau dalam sinyal sinkronisasi. Derau yang benar dapat 

mengurangi/ menghilangkan level sinyal sinkronisasi, sehingga pada 

keluaran pemisah sinkronisasi levelnya tetap stabil. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 19: BAGIAN 

PEMBELOK 

 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti pelatihan, peserta dapatmenerapkan bagian pembelok vertikal 

dan pembelok horisontal 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Peserta diklat mampu memeriksa bagian-bagian sistem pembelok vertikal 

dan horisontal. 

2. Peserta diklat mampu menjelaskan bagian-bagian sistem pembelok vertikal 

dan horisontal. 

 

C. Uraian Materi 

1. Pembelok Vertikal 

Kumparan pembelok melaksanakan tugas pembelokan sinar pada tabung 

gambar harus dilakukan dengan cara memberikan pulsa gigi gergaji dengan 

besar arus  2As eperti terlihat pada gambar 19.1. 

Titik gambar

paling atas

2

1

0

-2

Titik gambar paling bawah

gambar ditengah

arah mundur

arah maju

20ms                1,4 ms

-1

 

Gambar 19. 1 Pembelokan oleh pulsa gigi gergaji 
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a. Tingkat akhir pembelok vertikal 

Tugas dari rangkaian pembelok vertikal tingkat akhir adalah mempersiapkan 

sinyal gigi gergaji untuk dapat mengendalikan kumparan pembelok. 

Dari
pembangkit

gigi gergaji

R1 R2

T1

T2

+

T3

+ UB

C1 R3

R pembelok

-
C2

 

Gambar 19. 2 Rangkaian tingkat akhir pembelok vertikal 

Pada pembelok vertikal seperti terlihat pada gambar 19.2, rangkaian yang 

dipergunakan adalah penguat linier kelas AB. Transistor T1 sebagai penguat 

tegangan yang cukup tinggi untuk mendorong rangkaian komplemen 

transistor T2 dan T3 yang berfungsi sebagai penguat kelas AB adalah 

rangkaian umpan balik yang bergantung pada frekuensi. R3 dan C1 

mengumpan balikkan frekuensi harmonisa tertentu dari sinyal keluaran untuk 

bentuk S. 

b. Linieritas 

Persyaratan untuk mendapatkan gambar yang linier adalah kecepatan 

penyapuan harus sama pada semua tempat di layar gambar. Pada layar 

yang datar dengan kecepatan sudut sapuan yang sama, tidak akan 

mengakibatkan jarak sapuan yang sama pada layar gambar. Kesalahan ini 

disebut kesalahan tangens. Persyaratan menghilangkan kesalahan tangens, 

kecepatan sudut sapuan harus dibuat sesuai dengan bentuk S. 
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Arah arus

Proses pembentuk
gigi gergaji

(pembelok)

 

Gambar 19. 3 Bentuk arus pembelokan koreksi kesalahan tangens 

Untuk melakukan koreksi pada kesalahan tangens tersebut dengan 

membentuk arus pembelokan pada lilitan pembelok berbentuk seperti 

gambar 19.3. Prinsip pembentukannya adalah dengan analisa fourier yaitu 

dengan menambahkan bentuk tertentu pada bentuk asalnya. 

U

R  L

tat

L
R

U

I R

I L

I Tot

  Tegangan pada
kumparan pembelok

Bentuk gigi gergaji
arus nyata

Arus berbentuk

parabola dari
induktan

Arus keseluruhan
  dengan bagian

       parabola

 

Gambar 19. 4 Jalannya arus dan tegangan dalam   
Kumparan pembelokvertikal. 

 

2. Pembelok Datar (Horisontal) 

Sinar pada tabung gambar juga harus dibelokkan ke arah mendatar dan vertikal 

oleh kumparan pembelok. Arus pembelokan ini berkisar 2 Ampere. Pembalokan 

kearah mendatar dipersiapkan oleh suatu osilator dan tingkat akhir dengan 

frekuensi 15625 Hz (312.5xf vertikal) dan tingkat akhir dari penguat bertindak 
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sebagai saklar. Rangkaian tingkat akhir mendatar (horisontal) harus membentuk 

sinyal kotak dan dikemudikan tingkat osilator horisontal. Tingkat osilator tidak 

disinkronkan langsung oleh pulsa dari penyinkron pemancar, tetapi melalui suatu 

penyama fasa. 

3. Pembangkit Tegangan Tinggi 

Pembangkit tegangan tinggi yang menghasilkan adalah tegangan  15 kV untuk 

anoda penerima TV hitam putih dan 25 kV untuk anoda TV warna. Hal ini 

bertujuan untuk mendapatkan hasil gambar yang baik sehingga pada televisi 

diperlukan tegangan searah yang sangat tinggi. Pencapaian ini dilakukan dengan 

pentransformasian keatas (Step Up) sinyal tingkat akhir horisontal,.yang 

dilakukan oleh transformator tegangan tinggi. Digunakannya sinyal dari tingkat 

akhir horisontal karena mempunyai frekuensi tinggi (15.625 Hz) sehingga 

menghasilkan tegangan induksi sendiri yang tinggi. 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Guru/ peserta diklat mengidentifikasi bagian pembelok vertikal dan bagian 

horisontal dari penerima televisi warna. Peserta diklat melakukan pengukuran 

untuk mendapatkan besarnya tegangan dan bentuk gelombang sinyal vertikal 

dan horisontal serta mengaitak dengan proses pembentukan gambar.  

 

E. Latihan/Tugas 

1. Sebutkan salah satu kegunaan dari kapasitor kopling keluaran pada 

rangkaian pembelok tegak  

2. Jika gambar pada televisi hanya berbentuk garis terang horisontal perkirakan 

pada bagian mana terjadi gangguan  

3. Perkirakan bagian mana terjadi gangguan jika televisi ketinggian gambarnya 

kurang (bagian bawah dan atas hitam). 

 

F. Rangkuman 

Untuk melaksanakan sistem pembelokan sinar pada tabung gambar harus 

dilakukan pada kumparan pembelok. Dengan cara memberikan pulsa gigi 

gergaji. Kecepatan penyapuan harus sama pada semua tempat di layar gambar. 
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Untuk layar yang datar dengan kecepatan sudut sapuan yang sama, tidak akan 

mengakibatkan jarak sapuan yang sama pada layar gambar. Kesalahan ini 

disebut kesalahan tangens dan piperlukan adanya rangkaian linieritas vertikal 

Selain pembelokan arah vertikal, sinar pada tabung gambar juga harus 

dibelokkan ke arah mendatar oleh kumparan pembelok. Arus pembelokan ini 

berkisar 2 Ampere. Pembalokankearah mendatar dipersiapkan oleh suatu 

osilator dantingkat akhir dengan frekuensi 15625 Hz  (312.5 X f vertikal). 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

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

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Pada saat kenaikan arah positif sinyal gigi gergaji , masukan menggerakkan 

basis T1, kenaikan sinyal masukan ini menurunkan tegangan kolektor T1, 

menyebabkan T3 semakin menghantar  dan T2 semakin kurang 

menghantar. Sebaliknya jika sinyal masukan menuju negatif tegangan 

kolektor T1 naik , T2 semakin menghantar , T3 semakin kurang menghantar, 

dan pada kondisi sinyal masukan yang cukup tinggi kearah positif, UC T1 

rendah sehingga T2 mati dan T3 jenuh, C2 keluaran buang muatan lewat T3. 

Sebaliknya saat T2 jenuh maka T3 mati, C2 keluaran diisi lewat T2. 

2. Jika gambar pada televisi hanya berbentuk garis terang horisontal perkiraan 

terjadinya gangguan adalah : tidak ada keluaran dari rangkaian pembelok 

tegak. Tidak adanya ketinggian gambar ini dapat disebabkan oleh gangguan 

dalam tingkat rangkaian pembelok tegak, osilator, penggerak (driver) atau 

tahap keluaran (output). 
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3. Jika televisi ketinggian gambarnya kurang (bagian bawah dan atas hitam) 

maka gangguan ini biasanya disebabkan oleh lemahnya penguat rangkaian 

keluaran pembelok tegak. Pengurangan ketinggian dapat juga disebabkan 

oleh penurunan tegangan sumber DC untuk penguat pembelok tegak. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 20: BAGIAN CATU 

DAYA 

 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat menerapkan bagian catu daya. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Peserta diklat mampu memeriksa bagian-bagian sistem catu daya 

2. Peserta diklat mampu menjelaskan bagian-bagian sistem catu daya 

 

C. Uraian Materi 

Catu daya pada penerima televisi adalah menerapkan sistem switch mode 

modulation power supply. Sistem ini sudah dikembangkan untuk mendapatkan 

efisiensi daya yang cukup dan mengurangi rugi daya. 

Prinsip kerja rangkaian catudaya. 

1. Rangkaian Line filter dan Rectifier terdiri dari R539, C532 dan M527. 

Tegangan jala-jala disearahkan dan difilter oleh rangkaian Main Rectifier 

yang terdiri dari D518, D519, D520, D521,C523, C525 (220uF/400) untuk 

membuat tegangan B+ 308V. 

 

Gambar 20. 1 Line filter dan penyearah 
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2. Rangkaian start up circuit seperti terlihat pada gambar 20.2. Setelah 

tegangan B+ 308V cukup, tegangan ini dihambat oleh R531 dan R535 

kemudian oleh Zener (D515/6V2) tegangan dibatasi pada 6V2. Tegangan 

tersebut digunakan sebagai tegangan start up melalui R533/18K. Tegangan 

tersebut sudah cukup untuk memicuMOSFET IC501 9NK65. 

 

Gambar 20. 2 Snubber 

3. Snubber circuit seperti terlihat pada gambar 20.2 terdiri dari C520 (1nF 2KV) 

dan R536 (2R2) adalah sebuah low pass filter yang bertugas untuk 

memotong puncak transien berupa lonjakan tegangan sesaat cukup tinggi 

akibat dari pulsa kotak yang diumpankan pada sebuah kumparan, sehingga 

tidak merusak MOSFET IC 501. 

4. Error Ampseperti terlihat pada gambar 20.3 terdiri dari 2 rangkaian error 

amp, masing-masing dipakai ketika standby dan ketika ON. Error Amp ketika 

standby menggunakan ZD514 (3V3), R524 (680), T507 (C4815) dan C517 

(33n). Sedangkan Error Amp ketika ON adalah IC504 (KA431A), R542 

(100K), R543 (3K3), C528 (220p), R504 (4K7), R505 (470K), R503 (100K) 

dan C529 (2n7). Error Ampakan membandingkan tegangan output B+115V 

(setelah melalui R542 dan R543) dengan tegangan referensi internal IC 

KA431A. 
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Gambar 20. 3 Error amplifier 

5. Rangkaian Over Current Protection (OCP) terdiri dari T508 (A1015), T509 

(C1815), R527 (100), C519 (22n) dan D516-D517. Sedangkan R528, R529, 

R530, R531 dipakai untuk adjustment kepekaan OCP sekaligus sebagai jalur 

tegangan negatif yang menuju ke IC501 (power final). 

6. Rangkaian penentu frekuensi/pulsa osilasi terdiri dari L503, R525 (470) dan 

C518 (8n2) yang menjaga osilasi tetap pada frekuensi kerja. 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

Guru/ peserta diklat mengidetifikasi rangkaian catudaya dari penerima televisi 

serta menganalisis fungsi bagian-bagian dari catu daya 

 

E. Latihan/Tugas  

1. Sebutkan komponen yang berfungsi sebagai line filter 

2. Sebutkan komponen yang berfungsi sebagai rectifier 

 

F. Rangkuman 

Rangkaian catudaya berupa rangkaian switch mode power supply yang terdiri 

dari line filter untuk memfilter sinyal ac, rectifier sebagai penyearah tegangan 

yang dibutuhkan untuk tegangan kerja rangkaian smps. Rangkaian smps 

dirancang dengan distribusi beberapa besaran tegangan 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

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

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 

bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Line filter terdiri dari R539, C532 dan M527.  

2. Rangkaian Main Rectifier terdiri dari D518, D519, D520, D521,C523, C525 

(220uF/400) untuk membuat tegangan B+ 308V. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 21: TELEVISI DIGITAL 

 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat mengidentifikasi standard definition 

television. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Mendiagramkan standard definition television. 

 

C. Uraian Materi 

1. Televisi Digital 

Televisi digital (DTV) merupakan alat yang digunakan untuk menangkap siaran 

TV digital, perkembangan dari sistem siaran analog ke digital yang mengubah 

informasi menjadi sinyal digital berbentuk bit data seperti komputer.Pendorong 

pengembangan televisi digital antara lain: 

a. Perubahan lingkungan eksternal (Pasar televisi analog yang sudah jenuh,  

kompetisi dengan sistem penyiaran satelit dan kabel) 

b. Perkembangan teknologi (Teknologi pemrosesan sinyal digital, teknologi 

transmisi digital, teknologi semikonduktor, teknologi peralatan yang 

beresolusi tinggi) 

Secara teknis, pita spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk televisi 

analog dapat digunakan untuk penyiaran televisi digital. Perbandingan lebar pita 

frekuensi yang digunakan teknologi analog dengan teknologi digital adalah 1:6. 

Jadi, bila teknologi analog memerlukan lebar pita 8 MHz untuk satu kanal 

transmisi, teknologi digital dengan lebar pita yang sama (menggunakan teknik 

multipleks) dapat memancarkan sebanyak 6 hingga 8 kanal transmisi sekaligus 

untuk program yang berbeda. 

TV digital ditunjang oleh teknologi penerima yang mampu beradaptasi sesuai 

dengan lingkungannya. Sinyal digital dapat ditangkap dari sejumlah pemancar 

yang membentuk jaringan berfrekuensi sama sehingga daerah cakupan TV 

digital dapat diperluas. TV digital memiliki peralatan suara dan gambar berformat 

digital seperti yang digunakan kamera video. 
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2. Resolusi Digital Televisi 

Kualitas sinyal gambar sebuah televisi digital ditentukan oleh kerapatan jumlah 

pixel nya yang disebut dengan resolusi. Semakin tinggi resolusi gambar video 

yang dipancarkan oleh suatu pemancar televisi maka akan semakin baik gambar 

yang diterima oleh pesawat televisi digital dengan syarat pesawat penerima 

televisi digital juga berkemampuan menampilkan gambar yang resolusinya sama 

dengan gambar yang dikirim oleh pemancar televisi.   

 
Ada dua jenis sinyal televisi berdasarkan resolusi gambar, yaitu SDTV (Standard 

Definition TV) dan HDTV (High Definition TV).  

a. SDTV (Standard Definition TV) 

Sinyal TV dengan resolusi standar. Resolusi standar televisi adalah 480i 

(NTSC) dan 576i (PAL). Angka 480 dan 576 menunjukkan jumlah baris pixel 

vertikal. Untuk pemancar televisi yang menggunakan sistem NTSC jumlah 

baris pixel vertikalnya adalah 480 dan untuk sistem PAL jumlah baris pixel 

nya adalah 576. Karena format gambar televisi jenis ini umumnya 4 : 3, 

jumlah baris pixel  horisontal, untuk sistem NTSC adalah (480 x 4) / 3 = 640, 

untuk sistem PAL adalah (576 x 4) / 3 = 768, dan sering ditulis PAL 640 x 

480i dan NTSC 768 x 576i 

 

Gambar 21. 1 Piksel horisontal dan vertikal 

 

 Huruf “i“kecil yang mengikuti kedua angka di atas adalah singkatan dari 

"interlaced" yaitu proses dalam menampilkan baris pixel vertikal gambar 

pada pesawat televisi secara berselang (selang-seling) tidak sekaligus. 

Tahap pertama televisi menampilkan baris pixel vertikal yang ganjil dulu, 

pada tahap ke dua baru ditampilkan baris pixel vertikal yang genap. Seperti 

terlihat dalam gambar berikut, bagaimana proses interlaced scan dalam 

http://4.bp.blogspot.com/-LG3_SA_-sv8/USZChhJVuBI/AAAAAAAABls/2LXWX-M6RoA/s1600/Horisontal+and+vertikal+pixel-1.jpg
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menampilkan gambar pada pesawat televisi.Teknologi interlaced ini 

digunakan dalam siaran televisi analog karena adanya keterbatasan 

bandwidth, karenanya gambar yang kita terima nampak seperti berkedip 

karena adanya selang waktu antara scanning tahap 1 dan tahap 2. 

 
b. EDTV (Enhanced Definition TV) 

Sinyal televisi dengan resolusi yang ditingkatkan. Jenis kualitas sinyal 

gambar televisi yang lebih baik tapi masih bukan HDTV (High Definition TV). 

Jenis ini hampir sama dengan SDTV di atas dalam jumlah pixel nya, 

perbedaannya hanya pada cara scan gambarnya yaitu dengan cara 

Progressive scan. Penulisannya adalah 480p (NTSC) atau 576p (PAL). 

Hurup "p" singkatan dari Progressive. Berbeda dengan SDTV yang 

menggunakan interlacedscan. Progressive scan menampilkan gambar 

sekaligus sehingga kualitas tampilan gambarnya lebih baik dari SDTV walau 

dengan jumlah pixel  yang sama. Hasilnya gambar tidak ada berkedip. 

Konsekuensinya akan memakan bandwith lebih besar. Namun karena 

dipancarkan pada sinyal televisi digtal, ini tidak jadi masalah. Kerenanya 

EDTV ini dipakai sebagai standar kualitas gambar dalam sinyal televisi 

digital. 

 

c. HDTV ((High Definition TV). 

1) HD Ready 

     

Gambar 21. 2HD Ready 

Jika anda menemukan logo seperti pada gambar 21.2 pada pesawat televisi 

digital anda berarti pesawat televisi anda mampu menayangkan sinyal 

televisi digital yang dipancarkan dengan kualitas HD Ready juga. Resolusi 

gambarnya adalah 720 (jumlah baris pixel vertikal) dengan menggunakan 

scan gambar Progressive dan ditulis 720p. Dengan format gambar 16: 9, 

jumlah baris pixel vertikalnya adalah (720 x 16) / 9 = 1280. Sehingga untuk 

HD Ready ini resolusinya adalah 1280 x 720p. Total jumlah pixel nya 1280 x 

720 = 921.600 pixel s, mendekati 1 mega pixel. Oleh sebab itu ketajaman 

http://4.bp.blogspot.com/-Q_7eZ7R4vSo/USbQ77xOqMI/AAAAAAAABmg/UhA57zX96qc/s1600/hdready.jpg
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gambar HD Ready ini seperti melihat foto digital 1 Mega pixel. Keberadaan 

sinyal televisi HD ready ini digolongkan sebagai dasar dari HDTV. 

 

2) Full HD 

Sinyal HDTV yang lebih tinggi lagi adalahFull HD 1080 seperti terlihat pada 

logo sebelah.  

                           

Gambar 21. 3Full HD 1080 

 

Angka 1080 adalah jumlah baris pixel vertikal. Dengan format 16: 9, jumlah 

pixel baris horisontal adalah (1080 x 16) / 9 = 1920. Sehingga resolusinya 

1920 x 1080. Ada dua jenis sinyal televisi Full HD ini, yaitu Full HD 1080i, 

yang interlacedscan dan Full HD 1080p yang Progressive scan. Tentu 

kualitas gambarnya lebih bagus yang Full HD 1080p dari pada Full HD 

1080i. Karenanya harga televisi digital yang mampu menayangkan sinyal 

Full HD 1080p lebih mahal dari televisi digital yang Full HD 1080i. Total pixel 

sinyalFull HD ini adalah 1920 x 1080 = 2.073.600 sedikit diatas 2 Mega pixel. 

Khusus yang Full HD 1080p, ketajaman gambarnya setara dengan foto 

digital 2 Mega pixel. 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Peserta diklat/guru mengidentikasi perbedaan antara sistem televisi analog 

dan digital. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. SDTV (Standard Definition TV) menyatakan sinyal TV dengan resolusi 

standar menurut NTSC & PAL. Resolusi gambar standar TV untuk NTSC 

adalah 480i dan untuk standar PAL adalah 576i. Angka 480 dan 576 

menunjukkan jumlah baris pixel vertikal. Dan bilamana rasio format gambar 

http://1.bp.blogspot.com/-lv4dwg5vLLQ/USbhtdGTv-I/AAAAAAAABmo/j7LcaZgTTL8/s1600/fullhd.jpg
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TV yang digunakan adalah 4 : 3, maka jumlah jumlah baris pixel horisontal, 

untuk sistem NTSC 

2. Jika anda menemukan logo pada layar pesawat televisi seperti yang 

diperlihatkan gambar (logo HD ready), artinya pesawat penerima TV anda 

mampu menayangkan sinyal TV digital yang dipancarkan dengan kualitas 

HD Ready. Jika resolusi gambar 720p (jumlah baris pixel vertical, huruf p 

artinya progressive), maka jumlah piksel total, berapa besar piksel jika 

ukuran format gambar yang digunakan 16 :9  

3. Logo Full HD 1080 menunjukkan format gambar HDTV yang lebih tinggi 

seperti yang diterlihatkan pada logo. Angka 1080 menyatakan jumlah baris 

piksel vertikal. Jika, ukuran format layar yang digunakan16: 9, maka berapa 

jumlah pixel total horizontal. 

 

F. Rangkuman 

Televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital 

dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke 

pesawat televisi. Televisi digital merupakan alat yang digunakan untuk 

menangkap siaran TV digital, perkembangan dari sistem siaran analog ke digital 

yang mengubah informasi menjadi sinyal digital berbentuk bit data seperti 

komputer. 

 
Kualitas sinyal gambar sebuah televisi digital ditentukan oleh kerapatan 

jumlahpixel nya yang disebut dengan resolusi. Semakin tinggi resolusi gambar 

video yang dipancarkan oleh suatu pemancar televisi maka akan semakin baik 

gambar yang diterima oleh pesawat televisi digital dengan syarat pesawat 

penerima televisi digital juga berkemampuan menampilkan gambar yang 

resolusinya sama dengan gambar yang dikirim oleh pemancar televisi.   

  

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Guru setelah menyelesaikan latihan dalam modul ini diharapkan mempelajari 

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

mendalam sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru dan untuk 
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bekal dalam mencapai hasil pelaksanaan uji kompetensi guru dengan ketuntasan 

minimal materi 80%. 

 
Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

uji kompetensi. Dalam hal uji kompetensi, jika hasil tidak dapat mencapai batas 

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai 

 

H. Kunci Jawaban 

1) SDTV (Standard Definition TV) menyatakan sinyal TV dengan resolusi 

standar menurut NTSC & PAL. Resolusi gambar standar TV untuk NTSC 

adalah 480i dan untuk standar PAL adalah 576i. Angka 480 dan 576 

menunjukkan jumlah baris pixel vertikal. Dan bilamana rasio format 

gambar TV yang digunakan adalah 4 : 3, maka jumlah baris pixel 

horisontal, untuk sistem NTSC adalah (480x4):3=640 

2) Logo HD ready, jika resolusi gambar 720p (jumlah baris pixel vertical, 

huruf p artinya progressive), maka jumlah piksel total, jika ukuran format 

gambar yang digunakan 16 :9 adalah 1280x720p=921,600 piksel, 

3) Logo Full HD 1080 menunjukkan format gambar HDTV yang lebih tinggi 

seperti yang diterlihatkan pada logo. Angka 1080 menyatakan jumlah 

baris piksel vertikal. Jika, ukuran format layar yang digunakan16 : 9, maka 

jumlah pixel total horisontal sebesar  1920 piksel 
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PENUTUP 

Modul ini disusun berdasarkan tuntutan paradigma pengajaran dan pembelajaran 

kurikulum 2013 diselaraskan berdasarkan pendekatan model pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan belajar kurikulum abad 21, yaitu pendekatan model 

pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sains. 

 
Penyajian modul untuk Mata Diklat ″Perencanaan Sistem Radio″ ini disusun 

dengan tujuan agar supaya peserta diklat dapat melakukan proses pencarian 

pengetahuan berkenaan dengan materi diklat melalui berbagai aktivitas proses 

sains sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan 

ilmiah (penerapan saintifik), dengan demikian peserta diklat diarahkan untuk 

menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai baru 

secara mandiri.  

 
Modul ini bukan menjadi satu-satunya modul pembelajaran diklat ″Perencanaan 

Sistem Radio″, diharapkan peserta diklat dapat mencari sumber-sumber belajar 

lain yang berkaitan dengan materi diklat ini. 

 
Untuk lebih meningkatkan kemampuan peserta diklat diharapkan para peserta 

mengasah diri dan memperbanyak praktek yang berkaitan dengan perencanaan 

system radio dan mengaplikasikannya dalam pembelajaran yang ada di 

sekolahnya. 

 

A. Kesimpulan 

Modul ini dibuat sesuai Standar Kompetensi Guru (SKG) untuk mata pelajaran 

Perencanaan Sistem Radio pada paket keahlian Elektronika Audio-Video. 

 
Modul ini memuat tentang gelombang radio, modulasi sinyal analog, modulasi 

sinyal digital, osilator dan sintesizer, pencampur dan demodulator, penyaring 

frekuensi, penguat frekuensi antara (IF), sistem penerima dan pemancar radio, 

pemrosesan sinyal digital dalam perencanaan sistem radio, serta penguat daya 

frekuensi radio. 
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Modul ini penting sekali karena sebagai penunjang guru dalam proses belajar 

mengajar di sekolahnya terutama dalam mata pelajaran Perencanaan Sistem 

Radio. 

 
Kesungguhan dan dedikasi yang tinggi akan mempermudah para guru dalam 

mempelajari modul ini. Kesungguhan dalam melakukan praktek 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 praktek di sekolah belum tersedia, sebaiknya 

segera diupayakan dengan kesungguhan untuk pengadaannya, karena hal ini 

sangat membantu dalam menunjang ketuntasan proses belajar mengajar di 

sekolah. 

 
Modul ini bukan satu-satunya sumber belajar, maka dari itu di anjurkan para guru 

untuk selalu membaharui ilmu pengetahuannya terutama masalah yang 

berkaitan dengan antena dengan cara mencari literatur-literatur terkini. Salah 

satu caranya dapat melakukan browsing di internet. 

 

C. Evaluasi 

1. Sebuah siaran radio bekerja pada gelombang 284,36 meter. Frekuensi 

siaran radio tersebut adalah …. 

 A. 1055 KHz 

 B. 1055 MHz 

 C. 105,5 MHz 

 D. 10,55 KHz 

2. Dalam proses pemodulasian dimana amplitude frekuensi pembawa diubah-

ubah dalam irama tegangan frekuensi rendah disebut …. 

 A. modulasi frekuensi 

 B. modulasi amplitudo 

 C. modulasi pulsa 

 D. modulasi lebar pulsa 
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3. Perbandingan antara amplitudo sinyal informasi dengan amplitudo sinyal 

pembawa pada proses pemodulasian disebut …. 

 A. derajad amplitudo 

 B. derajad tegangan 

 C. derajad modulasi 

 D. derajad frekuensi 

4. Gambar dibawah merupakan prinsip pemodulasian …. 

 

 A. PCM 

 B. ASK 

 C. PSK 

 D. FSK 

5. Rangkaian osilator yang dipakai pada radio penerima kebanyakan 

memakai osilator yang pembangkitannya menggunakan komponen …. 

 A. Capasitor dan Resistor 

 B. Induktantor dan Resistor 

 C. Induktor dan Capasitor 

 D. Capasitor dan Transistor 

6. Rangkaian yang berfungsi untuk mendapatkan kembali sinyal informasi dari 

sinyal pembawa di penerima radio AM adalah …. 

 A. rangkaian osilator 

 B. rangkaian detektor 

 C. rangkaian penguat IF 

 D. rangkaian audio amplifier 
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7. 
Frekuensi kerja penguat IF radio FM adalah …. 

 A. 455 KHz 

 B. 455 MHz 

 C. 10,7 KHz 

 D. 10,7 MHz 

8. 
Berikut adalah gambar rangkaian …. 

 

 A. High Pass Filter 

 B. penyesuai impedansi 

 C. penguat final 

 D. osilator 

9. Pemilih kanal (tuner) mendapat sinyal dari antenna, dipilih frekuensi 

pemancar yang diinginkan. Sinyal berfrekuensi tinggi diperkuat dan 

diubah frekuensinya menjadi frekuensi antara.  

A. Frekuensi antara gambar sebesar 38,9 Mhz dan frekuensi antara 

suara sebesar 33,4 MHz 

B. Frekuensi antara gambar sebesar 10,7 Mhz dan frekuensi antara 

suara sebesar 15,4 MHz 

C. Frekuensi antara gambar sebesar 138,9 Mhz dan frekuensi antara 

suara sebesar 133,4 MHz 

D. Frekuensi antara gambar sebesar 88,9 Mhz dan frekuensi antara 

suara sebesar 83,4 MHz 
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10. Pada normalisasi CCIR ... 

A. Frekuensi pembawa gambar dimodulasi dengan cara modulasi 

amplitudo (AM). Sementara untuk pembawa suara dimodulasi 

dengancara modulasi amplitudo (AM). 

B. Frekuensi pembawa gambar dimodulasi dengan cara modulasi 

frekuensi (FM).Sementara untuk pembawa suara dimodulasi 

dengancara modulasi frekuensi (FM).  

C. Frekuensi pembawa gambar dimodulasi dengan cara modulasi 

amplitudo (AM). Sementara untuk pembawa suara dimodulasi 

dengancara modulasi frekuensi (FM).  

D. Frekuensi pembawa gambar dimodulasi dengan cara modulasi 

amplitudo (AM). Sementara untuk pembawa suara dimodulasi 

dengancara modulasi pulsai (PM).  

11. Sebuah raster terjadi karena ... 

A. pembelokan mendatar (horisontal) sama cepatnya cepat dari pada 

pembelokan vertikal. 

B. pembelokan mendatar (horisontal) lebih lambat dari pada 

pembelokan vertikal.  

C. pembelokan mendatar (horisontal) lebih cepat dari pada pembelokan 

vertikal.  

D. pembelokan mendatar (horisontal) 2 kali lebih cepat dari pada 

pembelokan vertikal.  

12. Fungsi burst warna adalah ... 

A. untuk menyinkronkan frekuensi serta fasa osilator 455kHz 

B. untuk menyinkronkan frekuensi serta fasa osilator 2,43 MHz 

C. untuk menyinkronkan frekuensi serta fasa osilator 3,43 MHz 

D. untuk menyinkronkan frekuensi serta fasa osilator 4,43 MHz 
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13. Penguat gambar harus menguatkan sinyal gambar dengan frekuensi ... 

A. 0 - 3 MHz secara rata 

B. 0 – 4,5 MHz secara rata 

C. 0 - 5 MHz secara rata 

D. 0 – 5,5 MHz secara rata 

14. Kelebihan penerima pembawa suara tercampur adalah ... 

A. bahwa kualitas suara tergantung dari penalaan pesawat penerima 

B. bahwa kualitas suara hampir tidak tergantung dari kanal yang 

diterima 

C. bahwa kualitas suara hampir tidak tergantung dari penalaan pesawat 

penerima  

D. bahwa kualitas gambar hampir tidak tergantung dari penalaan 

pesawat penerima 

15. Blok penguat macam warna adalah penguat resonansi yang melewatkan 

frekuensi sub pembawa warna pada frekuensi ... 

A. 4,43  0,5 MHz, dan bertugas menaikkan tingkatan sinyal pembawa 

warna menjadi 100% dari 50% yang ditekan pada penguat IF gambar 

B. 10,7 0,5 MHz, dan bertugas menaikkan tingkatan sinyal pembawa 

warna menjadi 100% dari 50% yang ditekan pada penguat IF gambar 

C. 33,4  0,5 MHz, dan bertugas menaikkan tingkatan sinyal pembawa 

warna menjadi 100% dari 50% yang ditekan pada penguat IF gambar 

D. 38,93  0,5 MHz, dan bertugas menaikkan tingkatan sinyal pembawa 

warna menjadi 100% dari 50% yang ditekan pada penguat IF gambar 

16. Untuk mendapatkan kembali UG-Y melalui penambahan dua sinyal 

perbedaan warna UR-Y dan UB-Y.Didapatkan ... 

A. UG - UY  =  - 0,21 ( UR - UY ) - 0,19 ( UB - UY ) 

B. UG - UY  =  - 0,31 ( UR - UY ) - 0,19 ( UB - UY ) 

C. UG - UY  =  - 0,41 ( UR - UY ) - 0,19 ( UB - UY ) 

D. UG - UY  =  - 0,51 ( UR - UY ) - 0,19 ( UB - UY ) 
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17. Tabung gambar warna mempunyai tiga sistem pembangkit pada silinder 

tabung. Setiap sistem berfungsi sama seperti tabung hitam putih. Setiap 

sistem sinar tersebut satu sama lain membentuk sudut ... 

A. 90, dan diletakkan 1,5 dari sumbu tabung gambar 

B. 100, dan diletakkan 1,5 dari sumbu tabung gambar 

C. 120, dan diletakkan 1,5 dari sumbu tabung gambar 

D. 180, dan diletakkan 1,5 dari sumbu tabung gambar 

18. Jenis-jenis pulsa yang akan dipisahkan oleh penggeser amplitudo 

adalah ... 

A. Pulsa Horisontal, Vertikal dan Sinkronasi (penyama). 

B. Pulsa Horisontal dan Vertikal 

C. Pulsa Horisontal dan Sinkronasi (penyama). 

D. Sinkronasi (penyama). 

19. Untuk melaksanakan sistem pembelokan sinar pada tabung gambar harus 

dilakukan pada kumparan pembelok. Dengan cara memberikan pulsa ... 

A. kotak dengan besar arus  2A 

B. sinus dengan besar arus  2A 

C. gigi gergaji dengan besar arus  2A 

D. impluse dengan besar arus  2A 

20. Untuk memfilter tegangan jala-jala yang akan disearahkan dalam catudaya 

pesawat penerima televisi adalah menggunakan rangkaian... 

A. Silicon Control Rectifier 

B. Halfwave Rectifier 

C. Single line dan Rectifier 

D. Line filter dan Rectifier 
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21. Angka 1080 adalah jumlah baris pixel vertikal. Dengan format 

16: 9, jumlah pixel baris horisontal adalah... 

A. 1290 

B. 1029 

C. 1902 

D. 1920 

 

22. Jika anda menemukan logo seperti pada gambar pada 

pesawat televisi digital anda berarti pesawat televisi anda mampu 

menayangkan sinyal televisi digital yang dipancarkan dengan 

resolusi gambar ... 

A. 720 (jumlah baris pixel  vertikal) 

B. 720 (jumlah baris pixel horisontal) 

C. 780 (jumlah baris pixel vertikal) 

D. 780 (jumlah baris pixel horisontal) 

 

D. Kunci Jawaban: 

 
1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5. C 

6. B 

7. D 

8. C 

9. A 

10. C 

11. C 

12. D 

13. C 

14. C 

15. A 

16. D 

17. C 

18. A 

19. C 

20. D 

21. D 

22. A 

http://1.bp.blogspot.com/-lv4dwg5vLLQ/USbhtdGTv-I/AAAAAAAABmo/j7LcaZgTTL8/s1600/fullhd.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Q_7eZ7R4vSo/USbQ77xOqMI/AAAAAAAABmg/UhA57zX96qc/s1600/hdready.jpg
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GLOSARIUM 

Adjacent channel : Interferensi antar kanal yang berdekatan 

Advance MobIle Phone Service : Teknologi mobile telephon generasi pertama 

yang masih menggunakan system analog. 

Amplitudo Shift Keying :Proses pemodulasian dengan cara menggeser Amplitudo 

sinyal 

Band Pass Filter: Penyaring pelolos band 

Bit stream: proses penumpangan sinyal digital ke dalam sinyal pembawa 

Carrier signal: Sinyal pembawa informasi 

CCIR  : Committee Consultative International des Radio 

Code division Multiple Access : Penggunaan frekuensi yang sama dalam waktu 

bersamaan tetapi menggunakan sandi unik 

Differensial Phase Shift Keying : Bentuk umum modulasi fasa untuk mengirimkan 

data dengan mengubah fasa dari gelombang pembawa 

Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Standar komunikasi digital 

digunakan untuk membuat system telepon tanpa kabel 

Digital modulation : Pemodulasian secara digital 

Directivity : Sudut pengarahan antena 

Envelope detector : Rangkaian deteksi sampul  

Fading : Pertemuan pantulan gelombang radio 

FCC  : Federal Communications Commission 

Frequency Division Multiple Access: Pembagian spektrum gelombang dalam 

beberapa kanal frekuensi 

Frekuensi Shift Keying: Proses pemodulasian dengan cara menggeser Frekuensi 

Gain: Suatu penguatan 

Global System for Mobile: Generasi kedua dari standar sistem seluller 

Guard band: Pemisah bidang frekuensi 

Image rejection ratio : Kemampuan penerima radio menolak frekuensi bayangan 

Land Mobile Radio System: Suatu sistem komunikasi nirkabel untuk digunakan 

oleh pengguna kendaraan darat 

Luminan :  adalah level sinyal warna hitam putih 

NTSC   : National Television System Committee 

PAL  : Phase Alteration with Line 
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Parasitic effects: Sifat resistor yang berubah menjadi kapasitif atau induktif saat 

kena RF 

Phase Locked Loop: Pembangkit sinyal dengan pengunci phasa 

Phase Shift Keying: Proses pemodulasian dengan cara menggeser phasa. 

Pulse Amplitude Modulation : Sistem pengambilan sinyal sample yang sempit  

Pulse Code Modulation : Proses penumpangan informasi kode pulsa ke sinyal 

pembawa 

Pulsa Phase Modulasi : sistem pemrosesan  sinyal analog ke dalam  pulsa-pulsa 

digital yang beda phase-nya berubah sesuai dengan  amplitudo sinyal 

masukan 

Pulse Width Modulation : Sistem modulasi lebar pulsa 

Radio Eropa Messaging System: sistem radio paging Eropa.  

Radiator isotropis: Referensi untuk menyatakan sifat kearahan antena 

SECAM  : Sequential Technique with Memory  

Subcarrier : sinyal sub pembawa warna 

Time Division Multiple Access: Teknologi transmisi digital yang mengalokasikan 

slot waktu yang unik untuk setiap pengguna 

Time Hopping Spread Spectrum: Pengiriman sinyal pembawa informasi tidak 

kontinyu 
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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) 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 UKG 
diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru pasca UKG melalui program Guru 
Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen 
perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru 
Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran 
(blended) tatap muka dengan online. 
 
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK 
KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 
(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis 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 dikembangkan tersebut 
adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online 
untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini 
diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam 
peningkatan kualitas kompetensi guru. 
 
Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena 
Karya. 
 

Jakarta,    Februari 2016 

Direktur Jenderal 

Guru dan Tenaga Kependidikan 

 

 

 

Sumarna Surapranata, Ph.D 
NIP 195908011985031002 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

A. Petunjuk Bagi Peserta Diklat 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, langkah-langkah yang perlu 

dilaksanakan dalam menggunakan modul ini adalah: 

1. Baca petunjuk penggunaan – penggunaan materi sesuai yang ditetapkan. 

Bila ada materi yang kurang jelas, peserta diklat bertanya pada 

instruktur/fasilitator pengampu materi. 

2. Pekerjaan tugas lengkap, melengkapi pertanyaan, dan pertanyaan 

kedudukan konten. 

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

hal berikut: 

a. Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku. 

b. Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik. 

c. Sebelum melaksanakan praktikum, lakukan identifikasi peralatan dan 

bahan yang diperlukan. 

d. Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 

e. Bila kegiatan praktikum belum jelas, silahkan bertanya pada instruktur 

pengampu materi. 

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

g. Jika belum menguasai materi yang diharapkan, lakukan pengulangan 

pada materi pokok sebelumnya atau bertanya kepada instruktur yang 

mengampu materi. 

B. Petunjuk Bagi Widyaiswara/Instruktur 

Dalam setiap kegiatan belajar, instruktur/fasilitator berperan untuk : 

1. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar. 

2. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas yang diberikan.  

3. Membantu peserta diklat dalam memahami; konsep, praktik baru, dan 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta diklat. 

4. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses sumber 

tambahan lain yang diperlukan. 

5. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok. 
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PETA KOMPETENSI 

 

KODE UNIT 
KOMPETENSI 

NAMA UNIT KOMPETENSI WAKTU 

PED0100000-00 Karakteristik 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 

PED1000000-00 Pemanfaataan hasil penilaian dan evaluasi 
pembelajaran 

8 JP 
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PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Penilaian dan Evaluasi hasil belajar dikembangkan untuk dijadikan sebagai 

acuan dalam memberikan gambaran  hasil  belajar yang dicapai oleh  peserta 

didik. Hal ini dimaksudkan agar hasil belajar yang diperoleh peserta didik dapat 

ditingkatkan  secara sistematis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh 

sekolah. 

 

Ada beberapa komponen  pengembangan penilaian dan Evaluasi hasil belajar, 

yaitu prinsip-prinsip dan asfek-asfek penilaian dan evaluasi hasil belajar, 

prosedur dan instrumen penilaian dan evaluasi hasil belajar, 

mengadministrasikan penilaian dan dan proses pembelajaran, dan analisis dan 

evalusi penilaian hasil belajar. 

 

Proses pengembangan Penilaian dan evaluasi pembelajaran pada pembelajaran 

merupakan tanggung jawab setiap guru mata pelajaran. Proses pengembangan 

penilaian dan evaluasi pembelajarani mengacu pada kurikulum yang diacu, yaitu 

tuntutan pada kompetensi inti, kompetensi dasar, indicator pencapaian 

kompetensi (IPK), materi pembelajaran, kisi-kisi soal, dan instrumen penilaian. 

Karena itulah pemahaman tentang penilaian dan evaluasi pembelajaran pada 

tingkat institusional dan mata pelajaran, serta kemampuan untuk 

mengembangkan penilaian dan evaluasi pembelajaran pada tingkat instruksional, 

merupakan kemampuan yang mutlak harus dikuasai oleh setiap guru. 

B. Deskripsi singkat 

Modul Penilaian dan evaluasi pembelajaran  ini berisi tentang materi yang 

berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang terkait 

dengan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi pembelajaran, Asfek-asfek 

penilaian dan Evaluasi pembelajaran, Prosedur penilaian dan evaluasi 

pembelajaran, Instrumen Penilaian dan Evaluasi pembelajaran, Administrasi 

penilaian dan Eveluasi pembelajaran, dan Analisis dan Evaluasi penilaian hasil 
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belajar secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik 

peserta didik. 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Kompetensi Dasar 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat mencapai 

kompetensi dasar :  

a. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. 

b. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang 

diampu. 

c. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

d. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

e. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan mengunakan berbagai instrument. 

f. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai 

tujuan. 

g. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. 

2. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dari modul Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran adalah: 

a. Menjelaskan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan karakteristik materi mata pelajaran yang diampu. 

b. Memanfaatkan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

c. Mengidentifikasi aspek – aspek proses dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( sikap, pengetahuan dan ketrampilan) sesuai 

dengan karakteristik kompetensi dasar pada setiap paket keahlian. 
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d. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, pengetahuan dan ketrampilan) sesuai 

dengan karakteristik kompetensi dasar pada setiap paket keahlian. 

e. Menjelaskan prosedur penilaian dan evaluasi sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian proses. 

f. Mengimplementasikan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar dalam perancangan penilaian  dan evaluasi sesuai dengan aspek-

aspek penilaian dan proses hasil belajar.  

g. Menjelaskan kaidah pengembangan instrumen penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar sesuai dengan urutan. 

h. Mengembangkan kisi – kisi sesuai dengan tujuan penilaian. 

i. Mengembangkan instrument penilaian sesuai dengan  kisi-kisi.  

j. Menvalidasi instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 

sesuai dengan kaidah keilmuan.  

k. Mengklasifikasi penilaian proses dan hasil belajar sesuai dengan hasil 

yang diperoleh.  

l. Melakukan pengadministrasian nilai proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy.  

m. Menganalisis hasil penilaian proses belajar untuk berbagai tujuan.  

n. Menganalisis penilaian  hasil belajar untuk berbagai tujuan.  

o. Melakukan evaluasi proses  belajar dengan menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan.  

p. Melaksanakan evaluasi hasil belajar dengan menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan.  

D. Materi Pokok  

Modul Pengembangan Kurikulum ini terdiri dari materi pokok dan sub materi 

pokok yang ada dibawa ini. 

Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran : 

1. Prinsip-prinsip Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran. 

2. Asfek-asfek penilaian dan Evaluasi Pembelajaran. 

3. Prosedur penilaian dan evaluasi pembelajaran. 

4. Instrumen penilaian dan evaluasi pembelajaran. 

5. Administrasi penilaian dan proses pembelajaran. 

6. Analisis dan evaluasi penilaian hasil belajar. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 PRINSIP. ASPEK 
PENILAIAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN 

A. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam materi pokok  ini adalah : 

1. Menjelaskan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 

sesuai dengan karakteristik materi mata pelajaran yang diampu. 

2. Memanfaatkan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 

dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang 

diampu.  

3. Mengidentifikasi aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, pengetahuan dan ketrampilan) sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar pada setiap paket keahlian. 

4. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi( sikap, pengetahuan dan ketrampilan) sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar pada setiap paket keahlian. 

B. Uraian Materi 

Materi yang berkaitan dengan prinsip prinsip penilaian dan evaluasi 

pembelajaran  terurai dalam dua sub materi, yaitu: (1) Konsep penilaian dan 

Evaluasi pembelajaran, (2). Teknik penilaian dan evaluasi pembelajaran. 

 
Sub materi 1 : KONSEP PENILAIAN DAN EVALUASI 

PEMBELAJARAN 

a. Pengertian Penilaian 

Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi 

(angka atau deskripsi verbal), analisis, dan interpretasi untuk mengambil 

keputusan. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian 

hasil belajar peserta didik. 

Untuk itu, diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai 

dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan berhubungan 

dengan sudah atau belum berhasilnya peserta didik dalam mencapai 
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suatu kompetensi. Jadi, penilaian merupakan salah satu pilar dalam 

pelaksanaan Kurikulum 2013 yang bebasis karakter relevan 

diimplementasikan di Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berbasis 

kompetensi. 

Penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-

langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan 

informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil 

belajar peserta didik, pengolahan, dan penggunaan informasi tentang 

hasil belajar peserta didik. Penilaian dilaksanakan melalui berbagai 

bentuk antara lain: penilaian unjuk kerja (performance), penilaian sikap, 

penilaian tertulis (paper and pencil test), penilaian proyek, penilaian 

melalui kumpulan hasil kerja/karya peserta didik (portfolio), dan penilaian 

diri.  

Penilaian hasil belajar baik formal maupun informal diadakan dalam 

suasana yang menyenangkan, sehingga memungkinkan peserta didik 

menunjukkan apa yang dipahami dan mampu dikerjakannya. Hasil 

belajar seorang peserta didik tidak dianjurkan untuk dibandingkan 

dengan peserta didik lainnya, tetapi dengan hasil yang dimiliki peserta 

didik tersebut sebelumnya.  Dengan demikian peserta didik tidak merasa 

dihakimi oleh guru tetapi dibantu untuk mencapai apa yang diharapkan. 

b. Prinsip-prinsip Penilaian 

Dalam melaksanakan penilaian mempertimbangkan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1) Memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu. 

2) Mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat 

penilaian sebagai cermin diri. 

1) Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program 

pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang 

hasil belajar peserta didik. 

2) Mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. 

3) Mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang 

bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. 
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4) Menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi. Penilaian 

dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, produk portofolio, unjuk 

kerja, proyek, dan pengamatan tingkah laku. 

5) Melakukan penilaian secara berkesinambungan untuk memantau 

proses, kemajuan, dan perbaikan hasil, dalam bentuk: ulangan 

harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan 

ulangan kenaikan kelas. Ulangan harian dapat dilakukan bila sudah 

menyelesaikan satu atau beberapa indikator atau satu kompetensi 

dasar (KD), ulangan tengah semester dilakukan bila telah 

menyelesaikan beberapa KD atau satu stándar kompetensi (SK), 

ulangan akhir semester dilakukan setelah menyelesaikan semua KD 

atau SK semester bersangkutan, sedangkan ulangan kenaikan kelas 

dilakukan pada akhir semester genap dengan menilai semua SK 

semester ganjil dan genap, dengan penekanan pada semester 

genap. 

6) Penilaian kompetensi pada uji kompetensi melibatkan pihak sekolah 

dan Institusi Pasangan/Asosiasi Profesi, dan pihak lain terutama 

DU/DI. Idealnya, lembaga yang menyelenggarakan uji kompetensi ini 

independen; yakni lembaga yang tidak dapat diintervensi oleh unsur 

atau lembaga lain. 

7) Agar penilaian objektif, pendidik harus berupaya secara optimal untuk 

(1) memanfaatkan berbagai bukti hasil kerja peserta didik dari 

sejumlah penilaian, (2) membuat keputusan yang adil tentang 

penguasaan kompetensi peserta didik dengan mempertimbangkan 

hasil kerja (karya). 

c. Kegunaan Penilaian 

Kegunaan penilaian antara lain sebagai berikut: 

1) Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui 

kekuatan dan kelemahan dirinya dalam proses pencapaian 

kompetensi.  

2) Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami 

peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial.  
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3) Untuk umpan balik bagi pendidik/guru dalam memperbaiki metode, 

pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. 

4) Memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang 

efektivitas pendidikan. 

5) Memberi umpan balik bagi pengambil kebijakan (Dinas Pendidikan 

Daerah) dalam meningkatkan kualitas penilaian yang digunakan. 

d. Fungsi Penilaian 

Penilaian memiliki fungsi untuk: 

1) Menggambarkan sejauhmana peserta didik telah menguasai suatu 

kompetensi. 

2) Mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu 

memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, 

baik untuk perencanaan program belajar, pengembangan 

kepribadian, maupun untuk penjurusan (sebagai bimbingan).  

3) Menemukan kesulitan belajar, kemungkinan prestasi yang bisa 

dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosis yang 

membantu pendidik/guru menentukan apakah seseorang perlu 

mengikuti remedial atau pengayaan. 

4) Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang 

sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya.  

5) Pengendali bagi pendidik/guru dan sekolah tentang kemajuan 

perkembangan peserta didik. 

e. Jenis-jenis penilaian 

1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki tujuan untuk mengetahui 

tingkat penguasaan kompetensi, menetapkan ketuntasan penguasaan 

kompetensi, menetapkan program perbaikan atau pengayaan 

berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan memperbaiki 

proses pembelajaran. 

2) Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk 

penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan pendekatan utama 

dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik. Penilaian otentikadalah 
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bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari 

pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang 

sesungguhnya, meliputi: 

a) Sikap bisa dengan teknik obeservasi, jurnal, penilaian diri, 

penilaian teman sejawat. 

b) Pengetahuan bisa dengan teknik tes tulis maupun lisan, tanya 

jawab 

c) Keterampilan bisa dengan teknik tes tulis maupun praktik, porto 

folio dan kerja proyek. 

3) Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan acuan kriteria. 

Acuan kriteria merupakan penilaian kemajuan peserta didik 

dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi yang ditetapkan. 

Bagi yang belum berhasil mencapai kriteria, diberi kesempatan 

mengikuti pembelajaran remedial yang dilakukan setelah suatu 

kegiatan penilaian baik secara individual, kelompok, maupun kelas. 

Bagi peserta didik yang berhasil dapat diberikan program pengayaan 

sesuai dengan waktu yang tersedia baik secara individual maupun 

kelompok. Program pengayaan merupakan pendalaman atau 

perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Acuan Kriteria 

menggunakan modus untuk sikap, rerata untuk pengetahuan, dan 

capaian optimum untuk keterampilan. 

4) Penilaian hasil belajar oleh pendidik untuk ranah sikap, ranah 

pengetahuan, dan ranah keterampilan menggunakan skala 

penilaian. Skala penilaian untuk ranah sikap menggunakan rentang 

predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K). 

Sedangkan skala penilaian untuk ranah pengetahuan dan ranah 

keterampilan menggunakan rentang angka dan huruf 100 (A) - <= 55 

(D) dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 1. 1 Skala Penilaian 

No. Angka Huruf 

1 86 - 100 A 

2 71 - 85 B 

3 56 - 70 C 

4 <= 55 D 

5) Lingkup dan sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup 

ranah sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan. 

a) Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada ranah sikap 

spiritual dan sikap sosial meliputi tingkatan sikap: menerima, 

menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan nilai-

nilai spiritual dan nilai-nilai sosial.  

b) Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada ranah 

pengetahuan kemampuan berpikir mulai dari mengingat, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta 

serta dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan 

metakognitif.  

c) Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada ranah 

keterampilan abstrak yaitu kemampuan mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi/ mencoba, menalar dan 

mengomunikasikan. Sedangkan pada ranah keterampilan 

kongkret adalah persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan 

gerakan, mahir, menjadi gerakan alami, menjadi tindakan 

orisinal. 

6) Teknik Penilaian Ranah Sikap 

Penilaian ranah sikap bertujuan membentuk sikap dan karakter 

peserta didik yang dilaksanakan selama kegiatan proses 

pembelajaran berlangsung. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui 

pengamatan, menggunakan lembar pengamatan atau ceklis 

pengamatan yang memuat aspek sikap yang diamati. Rincian aspek 

sikap yang diamati merujuk pada KD dari KI-1 dan KI-2. 
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Penilaian sikap dilakukan sebagai upaya mengembangkan sikap 

sosial dan sikap spiritual dalam rangka pengembangan nilai karakter 

bangsa. Oleh karena itu, pengembangan rubrik penilaian sikap pada 

seluruh mata pelajaran di satuan. 

Pendidikan fokus pada bagian dari upaya pencapaian ranah sikap 

(spiritual dan sosial). Setiap satuan pendidikan menyepakati dan 

menetapkan aspek dan rubrik penilaian sikap yang akan digunakan 

oleh semua pendidik. Satuan pendidikan dalam mengembangkan 

aspek dan rubrik penilaian sikap hendaknya memperhatikan sikap 

yang dituntut berdasarkan KD dari KI-1 dan KI-2. Bila dimungkinkan 

pada tingkat daerah (kabupaten atau kota) dikembangkan aspek dan 

rubrik penilaian sikap yang digunakan oleh seluruh satuan 

pendidikan. 

Setiap pendidik memetakan aspek sikap yang 

dikembangkan/ditekankan pada kegiatan pembelajarannya sesuai 

dengan relevansi dan karakteristik, baik yang tersurat maupun yang 

tersirat pada rumusan KI-3 dan KI-4, serta menggunakan rubrik 

penilaian sikap yang disepakati pada satuan pendidikan 

Untuk peserta didik yang bermasalah (belum menunjukkan sikap 

yang diinginkan), terlebih dahulu dilakukan pembinaan selama proses 

pembelajaran oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. 

Frekuensi perubahan sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik 

selama kurun waktu inilah yang disebut dengan modus. Nilai akhir 

yang dilaporkan oleh pendidik kepada satuan pendidikan adalah nilai 

modus yang diperoleh/nilai yang terbanyak muncul (Permendikbud 

Nomor 104 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (3)). 
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Tabel 1. 2 Teknik dan Instrumen Penilaian Sikap 

Teknik 

Penilaian 
Bentuk Instrumen Keterangan 

Observasi 
Daftar cek 

Skala penilaian sikap  

Dilakukan selama proses 

pembelajaran. 

Penilaian diri 
Daftar cek 

Skala penilaian sikap 

Dilakukan pada akhir 

semester. 

Penilaian 

antar peserta 

didik 

Daftar cek  

Skala penilaian sikap 

Dilakukan pada akhir 

semester, setiap peserta 

didik dinilai oleh 3 peserta 

didik lainnya. 

Jurnal 

Catatan pendidik 

tentang sikap dan 

perilaku positif atau 

negatif, selama dan di 

luar proses 

pembelajaran mapel. 

Berupa catatan guru tentang 

sikap dan perilaku positif 

atau negatif peserta didik 

yang tidak berkaitan dengan 

mata pelajaran. 

 

7) Teknik Penilaian Ranah Pengetahuan 

Penguasaan siswa pada ranah pengetahuan dapat diukur melalui tes 

tulis, observasi dan penugasan, dikembangkan berdasarkan 

kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Pendidik dapat 

memilih salah satu teknik dan bentuk penilaian ranah pengetahuan 

yang paling sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar yang 

dinilai. 

Nilai akhir pengetahuan diambil dari nilai rerata perolehan nilai ranah 

pengetahuan (Permendikbud no 104 tahun 2014 pasal 6 ayat 4). 
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Tabel 1. 3 Teknik dan Instrumen Penilaian Pengetahuan 

Teknik 

Penilaian 
Bentuk Instrumen 

Tes tulis 

 Memilih jawaban (pilihan ganda, dua pilihan benar-

salah, ya-tidak), menjodohkan, sebab-akibat. 

 Mensuplai jawaban (isian atau melengkapi, jawaban 

singkat atau pendek, uraian). 

Observasi 
 Daftar cek observasi guru terhadap diskusi, tanya 

jawab dan percakapan. 

Penugasan 

 Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah 

dan/atau projek yang dikerjakan secara individu atau 

kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. 

 

8) Teknik Penilaian Ranah Keterampilan  

Penilaian keterampilan meliputi keterampilan abstrak dan 

keterampilan konkret. Keterampilan abstrak cenderung pada 

keterampilan seperti mengamati, menanya, mengolah, menalar, dan 

mengomunikasikan yang lebih dominan pada kemampuan mental 

(berpikir). Sedangkan untuk keterampilan kongkret cenderung pada 

kemampuan fisik seperti menggunakan alat, mencoba, membuat, 

memodifikasi, dan mencipta dengan bantuan alat.  

 

Tabel 1. 4 Teknik dan Instrumen Penilaian Keterampilan 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Rubrik Keterangan 

Unjuk 

kerja/ 

kinerja/ 

praktik 

 Daftar cek 

(cek list),  

 Skala 

Penilaian 

(Rating 

 Penilaian unjuk 

kerja/ 

kinerja/praktik 

disebut juga 

penilaian tugas 
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Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Rubrik Keterangan 

Scale). 

Penilaian 

kinerja yang 

menggunak

an skala 

penilaian 

memungkin

kan penilai 

memberi 

nilai tengah  

yang dilakukan 

dengan cara 

mengamati 

kegiatan peserta 

didik dalam 

melakukan kerja.  

Penilaian Tugas 

adalah penilaian 

atas proses dan 

hasil pengerjaan 

tugas yang 

dilakukan individu 

/  kelompok. 

Projek 

 Penilaian 

projek 

dilakukan 

mulai dari 

perencanaa

n, 

pelaksanaa

n, sampai 

pelaporan. 

 Untuk 

menilai 

setiap tahap 

perlu 

disiapkan 

kriteria 

penilaian 

atau rubrik. 

 Penilaian projek 

dapat digunakan 

untuk mengetahui 

pemahaman, 

mengaplikasi, 

menyelidiki dan 

menginformasika

n suatu hal 

secara jelas.  

Penilaian projek 

dilakukan mulai 

dari perencanaan, 

pelaksanaan, 

sampai 

pelaporan.  
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Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Rubrik Keterangan 

Produk 

 Daftar cek 

atau skala 

penilaian 

(rubrik) 

Ukuran = 1 

Ukuran dan waktu = 

2 

Ukuran, waktu, dan 

toleransi = 3 

Ukuran, waktu, 

toleransi, dan fungsi 

= 4 

Penilaian produk 

menilai 

kemampuan 

peserta didik 

membuat produk-

produk, teknologi, 

dan seni. 

Portofolio 

 Daftar cek 

atau skala 

penilaian 

(rubrik) 

Isi portofolio = 1 

Isi portofolio dan 

konten = 2 

Isi portofolio, konten, 

dan sistematika = 3 

Isi portofolio, konten, 

sistematika, dan 

simpulan = 4 

Penilaian 

portofolio pada 

dasarnya menilai 

karya-karya 

peserta didik 

secara individu 

pada satu periode 

untuk suatu mata 

pelajaran. 

Tulis 

 Tes tulis, 

daftar cek 

atau skala 

penilaian 

(rubrik) 

Isi tulisan = 1 

Isi tulisan dan 

sistematika = 2 

Isi tulisan, 

sistematika, dan 

kalimat pokok = 3 

Isi tulisan, 

sistematika, kalimat 

pokok, dan simpulan 

= 4 

Penilaian tulis 

juga digunakan 

untuk menilai 

ranah 

keterampilan, 

seperti menulis 

karangan, 

menulis laporan, 

dan menulis 

surat, laporan 

keuangan, dsb. 

Hasil penilaian setiap KD keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai 

optimum (nilai tertinggi) dari indikator pencapaian kompetensi (IPK) 
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dengan catatan tidak ada IPK yang mendapat nilai di bawah batas 

ketuntasan (71). Sedangkan Nilai akhir untuk ranah keterampilan 

yang dilaporkan pendidik kepada satuan pendidikan diambil dari 

rerata nilai optimal ranah keterampilan (Permendikbud Nomor 104 

Tahun 2014 Pasal 6 ayat (5)). 

9) Ketuntasan 

Masing-masing ranah (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) 

digunakan penyekoran dan pemberian predikat yang berbeda. Nilai 

ketuntasan ranah sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni 

predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K). Nilai 

ketuntasan sikap dengan predikat baik (B) 

Nilai ketuntasan ranah pengetahuan dan ranah keterampilan 

dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, yakni  0 – 100 untuk 

angka yang ekuivalen dengan huruf A sampai dengan D 

sebagaimana tertera pada tabel berikut. 

 

Tabel 1. 5 Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keterampilan 

Nilai Ketuntasan 

Pengetahuan dan Keterampilan 

Rentang Angka Huruf 

86 - 100 A 

71 - 85 B 

56 - 70 C 

<= 55 D 

 

Nilai ketuntasan ranah sikap pada skala Baik (B), sedangkan untuk 

ranah pengetahuan dan keterampilan pada skala >=71 (B). Hal yang 

perlu diperhatikan oleh pendidikan adalah batas ketuntasan. 

 

10) Remedial dan Pengayaan 
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Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar (<56) wajib 

mengikuti kegiatan remedial pada semester berjalan hingga 

mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan bagi peserta didik yang 

telah mencapai ketuntasan belajar dan memiliki kecepatan belajar di 

atas rata-rata yang telah ditetapkan dapat diberikan pengayaan dan 

pendalaman materi 

11) Pelaporan Pencapaian Kompetensi 

a) Skor dan Nilai 

Kurikulum 2013 menggunakan skala skor penilaian 0 – 100 dalam 

menyekor pekerjaan peserta didik untuk setiap kegiatan penilaian 

(ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, 

tugas-tugas, ujian sekolah). 

b) Bentuk Laporan 

Pelaporan hasil belajar oleh pendidik diberikan dalam bentuk 

laporan hasil semua bentuk penilaian. Pelaporan hasil belajar 

merupakan hasil pengolahan oleh pendidik dengan menggunakan 

kriteria. Pelaporan hasil belajar oleh pendidik digunakan oleh 

satuan pendidikan untuk mengisi rapor dan menentukan promosi 

peserta didik.  

Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari 

paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran pada ranah pengetahuan, 

keterampilan, dan/atau sikap belum tuntas.  

c) Nilai untuk Rapor 

Hasil belajar yang dicantumkan dalam Rapor berupa: 

 untuk ranah sikap menggunakan skor modus dengan predikat 

Kurang (K), Cukup (C), Baik (B), atau Sangat Baik (SB); 

 untuk ranah pengetahuan dan keterampilan menggunakan 

skor rerata 0 - 100 dengan predikat D - A. 

 

C. Rangkuman 

Prinsip penilaian adalah memperhatikan alat penilaian dan yang mengevaluasi 

perlu melibatkan pihak luar atau independen, sedangkan kegunaan penilaian 
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adalah digunakan sebagai feed back atau umpan balik sehingga bisa diketahui  

apakah peserta didik di remidi atau pada tingkat lebih jauh diberi pengayaan. 

Jadi fungsi penilaian adalah untuk menemukan kesulitan belajar peserta didik, 

lingkup penilaian ada tiga yaitu penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

D. Tugas  

Lakukan tugas yang ada dibawah ini sesuai dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

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

2. Diskusikan “Identifikasi perbedaan antara Penilaian Permendiknas No.66 

Tahun 2006 dengan Permendikbud No.104 Tahun 2014! 

3. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas! 

4. Perbaiki hasil diskusi berdasarkan masukan pada saat presentasi ! 

5. Kumpulkan hasil perbaikan pada fasilitator ! 

E. Evaluasi / Latihan 

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.  P Pada penilaian dan evaluasi pembelajaran terdapat istilah pengukuran, 

hal    tersebut adalah …. 

 A. membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria 

 B. membandingkan hasil pengamatan dengan data 

 C. membandingkan hasil pengamatan dengan obyek 

 D. membandingkan hasil pengamatan dengan subyek 

 

2.  Makna penilaian dalam penilaian dan evaluasi mengandung makna 

….  

 A. proses pengumpulan populasi 

 B. proses pengumpulan sampling 

 C. proses pengumpulan bukti 

 D. proses pengumpulan sumber data 

3. Makna evaluasi dalam rangkaian penilaian dan evaluasi pembelajaran 

adalah. 

 A. pengambilan keputusan berdasarkan hasil data  

 B. pengumpulan keputusan berdasarkan hasil penilaian 

 C. pengumpulan keputusan berdasarkan hasil pengukuran 

 D. pengumpulan keputusan berdasarkan hasil sampling 

4. Penilaian hasil belajar membantu peserta didik untuk mengetahui …. 

 A. kelemahan belajar 

 B. capaian mata pelajaran 

 C. capaian kurikulum   

 D. ketuntasan materi 

5. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik bertujuan untuk …. 

 A. mengetahui tingkat kreatifitas 

 B. mengetahui tingkat kecerdasan 

 C. mengetahui tingkat kerajinan 

 D. mengetahui tingkat kompetensi 
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6. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan acuan …. 

 A. patokan 

 B. kriteria 

 C. norma 

 D. skala 

7. Tingkat penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup ranah …. 

 A. sikap, pengetahuan, dan sosial 

 B. sikap, pengetahuan, dan spiritual 

 C. sikap, pengetahuan, dan moral 

 D. sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

8. Teknik penilaian pengetahuan meliputi …. 

 A. tes tertulis, observasi, dan jurnal  

 B. tes tertulis, observasi, dan penugasan 

 C. tes tertulis, observasi, dan penilaian diri 

 D. tes tertulis, observasi, dan teman sejawat 

9. Keterampilan meliputi keterampilan kongkrit dan abstrak, berikut ini 

yang termasuk keterampilan kongkrit adalah …. 

 A. menanya 

 B. menalar 

 C. mencoba 

 D. mengolah 

10 Peserta didik di wajibkan mengikuti remedial pada ranah 

pengetahuan dan keterampilan ketuntasan belajar adalah …. 

 A. 2,67 

 B 2,51 

 C. 2,68 

 D. 3,30 

 

“Selamat Mengerjakan, Semoga Sukses” 
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F. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok prinsip 

pengembangan kurikulum? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok 

prinsip pengembangan kurikulum? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pokok prinsip pengembangan kurikulum agar 

kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi pokok 1 ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi pokok 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 
PROSEDUR, INSTRUMEN PENILAIAN DAN 
EVALUASI PEMBELAJARAN 

A. Indikator keberhasilan 

1. Prosedur penilaian dan evaluasi dijelaskan sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil belajar yang ditetapkan. 

2. Prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar diimplementasikan 

dalam perancangan penilaian  dan evaluasi sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil belajar. 

B. Uraian Materi 

Materi yang berkaitan dengan penentuan tujuan pembelajaran terurai dalam dua 

sub materi, yaitu: (1) Prosedur penilaian dan evaluasi dijelaskan sesuai dengan 

aspek-aspek penilaian, (2) Prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan dalam perancangan penilaian  dan evaluasi 

1. Pengertian Prosedur Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran 

a. Pengertian Prosedur Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran 

Prosedure dalam mengadakan evaluasi dapat dibagi atas beberapa 

langkah atau step. Mengenai pembagian langkah-langkah evaluasi ini ada 

beberapa pendapat. Yulien Stanley mengatakan bahwa : “Langkah-

langkah evaluasi itu terdiri dari: (1) menetapkan tujuan program, (2) 

memilih alat yang layak, (3) pelaksanan pengukuran, (4) memberikan 

skor, (5) menganalisa, (6) menginterpretasikan skor, (7) membuat catatan 

yang baik, dan (8) menggunakan hasil-hasil pengukuran” (Yulien Stanley, 

1964, hal. 299). 

Menurut Mochtar Buchari M. Ed, “Langkah-langkah pokok dalam evaluasi 

terdiri dari :  

(1) perencanaan, 

(2) pengumpulan data,  

(3) verifikasi data,  

(4) analisa data, dan  
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(5) interpretasi data 

Dalam modul ini penulis akan mempergunakan sistematik dari Mochtar 

Buchari M. Ed, yang membagi prosedure evaluasi atas lima langkah 

pokok. 

1) Perencanaan Evaluasi 

Perencanaan untuk suatu rangkaian kegiatan penilaian terutama hasil 

belajar yang akan dilaksanakan dalam suatu program pelatihan dapat 

dibagi dalam dua bagian pokok yaitu: 

- Perencanaan umum, yaitu suatu perencanaan yang menyangkut 

segenap rencana kegiatan evaluasi hasil belajar dalam suatu jenis 

pelatihan tertentu. 

- Perencanaan khusus, yaitu langkah-langkah perencanaan yang 

khusus dilakukan oleh setiap pengajar setiap kali ia akan 

mengadakan evaluasi hasil belajar. 

Di bawah ini akan kami uraikan lebih lanjut tentang kedua jenis 

perencanaan yang telah disebutkan di atas. 

a) Perencanaan Umum 

Di dalam sistem pengaturan pemberian pelajaran di sekolah-sekolah 

dewasa ini, khususnya di sekolah menengah digunakan sistem guru 

vak. Dalam sistem tersebut seorang guru tidak mengajar satu kelas 

(guru kelas) untuk seluruh pelajaran di kelas itu. Seorang guru hanya 

berkewajiban hanya mengajarkan satu atau beberapa mata pelajaran 

untuk beberapa kelas tertentu. Atau dengan kata lain, seseorang atau 

sekelompok murid tidak menerima pelajaran hanya dari sejumlah guru 

yang masing-masing memegang  satu mata pelajaran atau lebih, 

namun bisa bertatap muka dengan beberapa guru. Dengan demikian 

pencapaian tujuan pelatihan untuk seseorang atau sekelompok murid 

bukan merupakan tanggung jawab seorang guru saja, melainkan 

tanggung jawab sejumlah guru yang bersama-sama ikut mendidik 

murid-murid tersebut. 

Oleh karena evaluasi hasil belajar disuatu sekolah akan dilakukan oleh 

sejumlah tenaga pengajar di sekolah tersebut, maka supaya tidak 

terjadi kesimpang-siuran dalam pelaksanaan evaluasi antara guru 
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yang satu dengan guru yang lainnya, perlu adanya suatu pedoman 

bersama yang dapat dijadikan pegangan oleh para guru dalam 

mengadakan evaluasi hasil belajar untuk vaknya masing-masing. 

Pedoman bersama tersebut hendaknya disusun dalam suatu program 

bersama tentang kegiatan evaluasi yang dilaksanakan di sekolah 

tersebut. Program semacam ini disebut program evaluasi. 

Program evaluasi harus bersifat singkat dan cukup jelas bagi setiap 

orang yang mempergunakannya. Program evaluasi sekali-kali tidaklah 

boleh menyerupai suatu texbook tentang evaluasi. 

Program evaluasi untuk suatu sekolah hendaknya memuat hal-hal 

sebagai berikut: 

- Perincian terhadap tujuan evaluasi dalam lembaga pelatihan 

tersebut dan tujuan evaluasi setiap mata pelajaran. 

- Perincian mengenai aspek pertumbuhan yang harus diperhatikan 

dalam setiap tindakan evaluasi. 

- Metode evaluasi yang dapat dipergunakan. 

- Masalah alat evaluasi yang dapat dipergunakan. 

- Kriterium dan skala yang dapat dipergunakan. 

- Jadwal evaluasi. 

Kalau setiap ketentuan yang dicantumkan diatas tadi diuraikan secara 

singkat dalam satu bab maka model program evaluasi itu dapat berupa 

satu buku kecil (booklet) yang tidak terlampau tebal dan merupakan 

pegangan (manual) yang cukup berguna bagi para pengajar di  

sekolah tersebut. Program evaluasi hendaknya ditentukan bersama-

sama oleh seluruh anggota korp pengajar di sekolah. Program 

evaluasi tidak boleh menimbulkan perasaan pada para pengajar 

bahwa segenap kebebasan dan inisiatif mereka terampas sama sekali. 

Jadi bagaimanapun juga susunan suatu program evaluasi di suatu 

sekolah setiap pengajar masih mempunyai kebebasan dan kewajiban 

untuk mempersiapkan setiap tindakan evaluasi yang akan 

dilakukannya. (Mochtar Buchari M. Ed. 1972). 
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b) Perencanaan khusus 

Di atas telah disebutkan, bahwa program evaluasi merupakan 

pedoman umum bagi setiap guru dalam melaksanakan kegiatan 

evaluasi di sekolah tersebut. Di samping berpedoman pada program 

evaluasi, setiap guru hendaknya membuat persiapan-persiapan 

khusus setiap kali ia akan mengadakan kegiatan evaluasi. 

Program evaluasi dan persiapan khusus dua hal yang tidak dapat 

dipisah-pisahkan. Kedua hal tersebut saling lengkap-melengkapi. 

Banyak sedikitnya hal-hal yang perlu dilakukan dalam persiapan 

khusus ini tergantung kepada terperinci tidaknya ketentuan-ketentuan 

yang dicantumkan dalam program evaluasi. Misalnya apabila di dalam 

program evaluasi telah dicantumkan tentang tujuan-tujuan evaluasi 

secara terperinci maka dalam persiapan khusus tentu hal itu tidak 

perlu dilakukan lagi. Sebaliknya apabila dalam program evaluasi 

tersebut baru dicantumkan tujuan umumnya saja, tujuan yang secara 

terperinci harus dilakukan oleh guru dala persiapan khusus. 

Persiapan-persiapan khusus untuk suatu tindakan evaluasi dapat kita 

bagi-bagi dalam beberapa step yaitu: (1) merumuskan tujuan, (2) 

menetapkan aspek-aspek yang dinilai, (3) menetapkan metode, (4) 

menyiapkan alat-alat, (5) membuat kriteria, dan (6) menentukan 

frekuensi pengukuran. 

Di bawah ini diuraikan lebih lanjut tentang keenam step tersebut. 

 

Pertama yang harus dilakukan dalam langkah perencanaan ini ialah 

merumuskan tujuan evaluasi yang hendak dilaksanakan dalam suatu 

proses pelatihan yang didasarkan atas tujuan yang hendak dicapai 

dalam program pelatihan tersebut. 

Merumuskan tujuan 

Dalam setiap mempersiapkan suatu tindakan evaluasi, pertama-tama 

yang harus dilakukan ialah merumuskan tujuan evaluasi yang hendak 

dicapai dalam tindakan evaluasi tersebut. Setiap guru yang akan 

melakukan tindakan evaluasi yang terlebih dahulu perlu 

mempertanyakan: “ Apakah tujuan evaluasi yang akan saya lakukan 

ini?”. Terhadap pertanyaan tersebut, hendaknya diberikan jawaban 
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secara terperinci. Artinya tidak cukup kalau jawaban itu masih bersifat 

umum. Misalnya seorang guru dalam mata pelajaran IPA pada suatu 

ketika akan mengadakan evaluasi tentang IPA, dan bahan pelajaran 

yang akan digunakannya sebagai bahan evaluasi adalah soal makhluk 

hidup. Maka rumusan tujuan evaluasi yang hendak dilaksanakan 

tidaklah cukup kalau hanya dirumuskan sebagai berikut: “ tujuan 

evaluasi yang hendak saya lasanakan ialah untuk mengetahui 

pengetahuan murid-murid tentang soal makhluk hidup”. Rumusan 

tujuan seperti tersebut masih terlalu umum, sehingga tidak menuntun 

guru dalam menyusun soalan-soalan tes. Oleh karena itu rumusan itu 

haris dirinci lebih lanjut. Tentang apa saja dari makhluk hidup itu yang 

ingin diketahui. Dan seberapa dalam proses mental yang ingin diukur 

dalam hubungannya dalam pengetahuan makhluk hidup tersebut. 

 

Perumusan yang terperinci tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai 

dalam suatu tindakan evaluasi dapat dilakukan melalui dua hal. 

Pertama adalah dengan mengadakan perincian tentang ruang lingkup 

daripada pengetahuan yang hendak diukur, dan kedua dengan 

mengadakan perincian terhadap proses mental yang hendak diukur 

sehubungan dengan pengetahuan tersebut. Yang pertama 

menyangkut tentang luas pengetahuan dan yang kedua menyangkut 

tentang jenjang pengetahuan. 

Pengetahuan tentang perincian yang hendak diukur hendaknya 

berpedoman dengan ruang lingkup ilmu pengetahuan tersebut, sesuai 

dengan luas pengetahuan yang ditetapkan dalam kurikulum sekolah 

yang bersangkutan. Dalam kurikulum akan dapat diketahui aspek-

aspek apa saja dari makhluk hidup yang harus diketahui oleh murid-

murid. 

Perincian tentang jenjang pengetahuan yang hendak diukur dapat 

dilakukan dengan berpedoman kepada salah satu sistematika yang 

banyak diikuti orang saat ini ialah penggolongan jenis pengetahuan 

menurut Bloom, yang lebih dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom 

(Bloom’s Taxsonomy). Menurut Bloom penggolongan jenis ilmu 

pengetahuan adalah sebagai berikut: 



 

30 
 

1. Daerah Kognitif (Cognitive Domain) 

(a) Pengetahuan,  (b) pengertian, (c) aplikasi, (d) analisis, (e) 

evaluasi 

2. Daerah Efektif (Affective Domain)   

(a) penerimaan, (b) respon, (c) penilaian, (d) organisasi, (e) 

karakterisasi 

3. Daerah Psiko-motor (Psyco-motor Domain) 

(a) peniruan , (b) penggunaan, (c) ketelitian, (d) penyambungan, 

(e) naturalisasi 

Dari uraian yang telah disajikan dimuka jelaslah bahwa tujuan mata 

pelajaran merupakan sumber utama untuk menentukan tujuan suatu 

tindakan evaluasi tertentu. 

 

Perumusan yang lebih khusus daripada tujuan-tujuan evaluasi 

ditentukan oleh jenis tugas yang kita hadapi. Tujuan evaluasi yang 

dilaksanakan oleh seorang konselor pelatihan akan berbeda dengan 

tujuan evaluasi yang dilaksanakan oleh sebuah panitia seleksi, yang 

akan berbeda pula dengan tujuan-tujuan evaluasi yang dilaksanakan 

oleh seorang guru yang mengajarkan suatu mata pelajaran tertentu. 

Peserta pelatihan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 

selengkap-lengkapnya tentang anak didik agar dapat memberikan 

pelatihan yang sebaik-baiknya. Sebuah panitia seleksi bertujuan untuk 

mengetahui potensi-potensi yang ada pada para calon untuk dapat 

memilih calon yang paling tepat untuk jenis pelatihan atau jenis jabatan 

tertentu. Seorang guru yang mengajar suatu mata pelajaran tertentu 

akan bertujuan untuk mengetahui apakah bahan-bahan pelajaran yang 

disampaikannya pada anak-anak sudah dikuasainya atau belum. 

 

Kedua yang harus dilakukan dalam rangka perencanaan ialah 

menetapkan aspek-aspek yang harus dinilai. Penentuan tentang jenis 

aspek yang harus dinilai ditentukan oleh tujuan evaluasi yang 

dilaksanakan. Konselor pelatihan yang bertujuan untuk memperoleh 

bahan informasi yang cukup lengkap tentang anak didik dengan 

sendirinya harus mengadakan evaluasi terhadap sejumlah aspek 
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tertentu seperti bakat, minat, sikap, penyesuaian sosial dan 

sebagainya. 

Aspek-aspek yang akan dinilai dalam suatu tindakan evaluasi 

didasarkan pada tujuan evaluasi yang telah dirumuskan. Apabila 

tujuan suatu tindakan evaluasi bertujuan untuk memeriksa 

pengetahuan anak-anak dalam soal makanan diklasifikasikan menjadi 

pengetahuan fakta, pengertian dan aplikasi, maka aspek-aspek yang 

akan diungkap dalam tindakan evaluasi yang dilaksanakan dengan 

sendirinya adalah manifestasi dari pengetahuan fakta, pengertian dan 

aplikasi tersebut. Demikian pula apabila tindakan evaluasi yang akan 

dilaksanakan itu bertujuan untuk memeriksa pengetahuan anak 

tentang makanan yang materinya terdiri dari empat bagian misalnya, 

maka aspek-aspek yang akan diungkap dalam tindakan evaluasi itu 

haruslah terdiri dari keempat bagian tersebut. 

Sebuah panitia seleksi yang bertujuan untuk memilih calon-calon yang 

terbaik dari semua calon yang ada akan mengadakan evaluasi 

terhadap potensi-potensi dasar yang diperlukan dalam jenis pelatihan 

atau jenis jabatan tertentu. 

Seorang guru yang mengajar suatu mata pelajaran tertentu akan 

mengadakan evaluasi terhadap aspek-aspek hasil belajar seperti yang 

ditentukan dalam kurikulum, buku-buku pedoman atau tujuan-tujuan 

tertentu yang harus dicapai dalam mata pelajaran yang diajarkan. 

 

Ketiga yang harus dilakukan dalam langkah perencanaan ialah 

menentukan metode evaluasi yang akan dipergunakan. Metode 

evaluasi yang akan dipergunakan ditentukan oleh jenis aspek yang 

akan dinilai. Untuk menilai minat misalnya dapat dipergunakan metode 

inventori, checklist, interviu, dan observasi. Untuk menilai hasil belajar 

dapat dipergunakan metode observasi dan tes.  

 

Menetapkan Methode 

Setelah kita selesai merumuskan tujuan dan menetapkan aspek yang 

akan dinilai dari suatu tindakan evaluasi yang akan kita lakukan, maka 
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soal ketiga yang harus kita lakukan ialah: menentukan metode yang 

sebaik-baiknya yang dapat kita pergunakan. 

Yang harus kita perhatikan dalam menetapkan metode yang akan 

dipergunakan dalam suatu tindakan evaluasi ialah bahwa kita harus 

terlebih dahulu harus mengenal bentuk-bentuk manifestasi dari apa 

yang kita hendak nilai pada anak-anak tadi dan baru kemudian 

menetapkan metode yang hendak kita pergunakan. Kalau aspek yang 

kita nilai mempunyai bermacam-macam bentuk manifestasi, maka 

sedapat mungkin kita pilih manifestasi yang paling langsung dari aspek 

tadi. 

Misalnya bahwa tujuan mata pelajaran ilmu kesehatan antara lain 

adalah: “ Mengajarkan kepada anak-anak cara-cara yang dapat 

ditempuh memperoleh dan menyiapkan makanan serta menanamkan 

kesadaran akan perlunya memilih makanan yang sehat”. Untuk menilai 

pengetahuan anak-anak tentang cara-cara memperoleh dan 

menyiapkan makanan dapat kita lakukan dengan mempergunakan 

metode tes. Sedangkan unruk menilai kesadaran anak-anak tentang 

pemilihan makanan yang sehat dapat kita laksanakan dengan 

mempergunakan metode observasi. Kita perhatikan misalnya ada atau 

tidaknya kebiasaan pada para murid untuk membeli makanan yang 

tidak cukup terjaga kebersihannya pada waktu istirahat dan 

sebagainya. 

 

Keempat daripada langkah perencanaan ialah memilih atau menyusun 

alat-alat evaluasi yang akan dipergunakan. Alat-alat evaluasi yang 

dipergunakan ditentukan oleh metode evaluasi yang kita gunakan. 

Untuk pelaksanaan metode observasi alat evaluasi yang perlu 

disiapkan ialah pedoman observasi dan blanko untuk mencatat hasil-

hasil yang akan diperoleh dalam observasi. Untuk pelaksanaan 

metode tes alat evaluasi yang dipergunakan ialah soalan-soalan tes. 

Soal selanjutnya yang harus kita lakukan setelah kita selesai 

menetapkan metode yang akan kita pergunakan untuk melakukan 

suatu tindakan evaluasi ialah mempersiapkan alat-alat yang akan kita 

pergunakan dalam evaluasi tersebut. Kalau evaluasi yang kita 
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laksanakan itu berupa soal tes tertulis maka alat yang digunakan 

adalah berupa soalan tes. Kalau evaluasi yang digunakan itu berupa 

observasi maka alat yang harus dipersiapkan adalah berupa petunjuk, 

dan suatu blanko yang akan kita pergunakan untuk mencatat dan 

menafsirkan hasil-hasil observasi tadi. 

Apabila alat-alat evaluasi yang akan dipergunakan cukup tersedia 

maka kita tinggal memilih salah satu daripada alat tersebut. Tetapi 

apabila alat-alat tersebut yang akan kita pergunakan belum tersedia 

maka kita harus menyusun sendiri alat-alat evaluasi yang akan 

dipergunakan itu. 

Masalah penyusunan alat-alat evaluasi (instrumen evaluasi) 

merupakan hal yang sangat penting dalam proses evaluasi. Sebab 

tepat tidaknya data  yang diperoleh tergantung kepada baik tidaknya 

alat-alat evaluasi yang kita gunakan. Misalnya di dalam mengadakan 

evaluasi terhadap hasil belajar, kita menggunakan tes yang tidak baik 

susunannya maka kita tidak akan mendapatkan data tentang hasil 

bealajar yang tepat. Oleh karena itu masalah penyusunan alat-alat 

evaluasi merupakan hal yang sangat penting artinya. 

 

Kelima daripada langkah perencanaan ialah menentukan kriteria yang 

akan dipergunakan. Misalnya dalam evaluasi hasil belajar dapat 

digunakan skala lima, skala sebelas atau skala seratus. 

 

Keenam daripada langkah perencanaan ialah menetapkan frekuensi 

evaluasi. Setelah alat-alat evaluasi yang akan kita pilih atau kita susun 

dan telah kita tetapkan kriterianya maka selanjutnya kita menentukan 

frekuensi evaluasi tersebut. Artinya berapa kalikah evaluasi itu 

dilaksanakan dalam suatu periode tertentu. Hal ini tergantung kepada 

tujuan yang hendak dicapai. 

Dalam evaluasi terhadap hasil belajar suatu pedoman yang tepat 

dipergunakan untuk menetapkan frekuensi evaluasi ialah susunan 

daripada bahan pelajaran. Kalau suatu bahan pelajaran terdiri dari 
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empat unit misalnya, maka evaluasi terhadap bahan pelajaran tersebut 

paling sedikit harus dilaksanakan setiap akhir daripada suatu unit. 

2) Langkah pengumpulan data  

Langkah pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara langsung 

bertemu responden. Pada saat itu langsung bisa menggunakan 

metode interview atau bisa diberi angket (questionair). Cara lain untuk 

mengumpulkan data questionair dikirim via pos namun dengan syarat 

diberi perangko balik, dengan maksud angket yang telah diisi bisa 

dikirim kembali. Kerugian angket dikirim bahwa angket tidak bisa 

dikontrol untuk dikirim balik sehingga kemungkinan tidak kembali 

adalah tinggi. Berbeda dengan interview yang langsung bisa bertemu 

dengan responden, namun bagi responden lebih fair dalam mengisi 

atau nebjawab bila tidak bertatap langsung dengan pencari data. 

Untuk itu pencarian data bisa dilakukan dengan kombinasi antara 

metode bertemu dan memberi angket. 

3) Verifikasi data  

Langkah ini dapat dibagi atas beberapa sub langkah yaitu pelaksanaan 

evaluasi, memeriksa hasil-hasil evaluasi, dan memberi kode atau skor. 

Memberi kode berarti pemberian tanda-tanda tertentu yang tidak 

bermakna kuantitatif. Misalnya apabila dalam suatu interviu kita 

menanyakan sikap “setuju” atau “tidak setuju” tehadap suatu masalah, 

maka jawaban “setuju” atau “tidak setuju” itu dapat kita beri kode 1 

atau 2 dimana kode ini tidak berarti bahwa kode 1 lebih baik dari kode 

2 atau sebaliknya. 

Pemberian skor berarti pemberian tanda-tanda tertentu yang diberi 

makna kuantitatif. Misalnya dalam suatu tes hasil belajar jawaban 

pengikut tes dalam suatu item dapat diberi skor 3, 2 atau 1, dimana ini 

berarti bahwa 3 lebih baik dari 2, dan 2 lebih baik dari 1. 

Data berupa angka-angka yang kita peroleh dari pengumpulan data 

masih merupakan data mentah yang belum dapat memberikan 

gambaran yang jelas kepada kita. Agar kita mendapatkan gambaran 
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yang jelas dari evaluasi yang kita laksanakan, maka kode atau skor 

yang diperoleh harus dianalisa lebih lanjut. 

Analisis Data 

Disajikan dalam pelatihan khusus (Suryanto,2013) 

a.  Analisa data 

Sehubungan dengan ini maka kita mengenal teknik-teknik mengolah 

data. Tekhnik pengolahan data atau analisa data biasanya 

diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu pengolahan secara statistik 

(statistical analisis) dam pengolahan bukan secara statistik (non 

statistical analisis). Pengolahan jenis mana yang akan dipergunakan 

antara lain tergantung pada jenis data yang diolah. Apabila data 

tersebut merupakan data kuantitatif maka pengolahan yang serasi 

adalah pengolahan dengan analisa statistik. Sebaliknya apabila data 

itu bersifat kualitatif maka pengolahan yang serasi adalah pengolahan 

dengan analisa non statistik. 

Contoh di bawah mengolah data dengan statistik deskriptif : 

          

51 94 161 147 76 529

93 134 200 215 174 816

144 228 361 362 250 1345

Penda

patan

per

bulan

Jawa

Madura

Suku

bangsa

Group Total

Sum

Kurang

dari 24

tahun

Sum

antara

24 s.d

30

tahun

Sum

antara

31 s.d

40

tahun

Sum

antara

41 s.d

50

tahun

Sum

51

tahun

keatas

Umur

Sum

Group

Total
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Diagram Pie

Pendapatan suku jawa dan madura

Cases wei ghted by PENDPT

Madura

Jawa

 

Tabel di atas menggambarkan tabel hasil pengolahan data yang telah 

ditabulasi, kemudian data tersebut dimasukkan dalam prgram SPSS 

dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasilnya bisa dilihat 

dalam tabel tersebut. 

Untuk diagram pie merupakan gambaran perbedaan antara variabel 

satu dengan uang lainnya, nampak dalam tabel tersebut memiliki 

bentuk yang berbeda.Sedangkan untuk menganalisis kita perlu 

membaca hasil tersebut. 

b. Interpretasi data 

Memberikan interpretasi maksudnya adalah merupakan suatu 

pernyataan (statement) tentang hasil pengolahan data. Interpretasi 

terhadap suatu hasil evaluasi didasarkan atas kriteria tertentu yang 

disebut norma. Norma ini dapat ditetapkan atau disiapkan terlebih 

dahulu secara rasional sebelum suatu evaluasi dilaksanakan, tetapi 

dapat pula dibuat berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam 

pelaksanaan evaluasi. Sebagai contoh di atas dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut : 

Suku jawa memiliki pendapatan sebesar 529 ribu per bulan, 

sedangkan suku madura memiliki pendapatan sebesar 816 ribu per 

bulan. Dilihat secara angka menunjukkan ada perbedaan, namun hal 
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ini belum bisa dikatakan betul-betul berbeda. Hal ini bisa dikatakan 

berbeda bila dengan uji statistik menunjukkan angka yang signifikan, 

bila angka signifikan memiliki tingkat kesalahan kurang dari 5% maka 

data tersebut dikatakan signifikan. Bila sebaliknya lebih besar dari 5% 

maka tidak signifikan artinya belum menunjukkan perbedaan 

pendapatan antara suku jawa dan suku madura. Sekarang kita lihat 

tabel hasil olahan Shy square 

271 4.96 1.29 1 7

271 1.56 .50 1 2

Pendapatan

per bulan

Suku

bangsa

N Mean

Std.

Deviation Minimum Maximum

Descriptive Statistics

 

  Mann-Whitney Test 

119 106.44 12666.00

152 159.14 24190.00

271

Suku

bangsa

Jawa

Madura

Total

Pendapatan

per bulan

N

Mean

Rank

Sum of

Ranks

Ranks

 

5526.000

12666.000

-5.657

.000

Mann-Whitney

U

Wilcoxon W

Z

Asy mp. Sig.

(2-tailed)

Pendapatan

per bulan

Test Statisticsa

Grouping Variable:

Suku bangsa

a. 

 

Terlihat uji statistik Mann-Whitney menunjukkan tingkat signifikansi 0 

maka dapat dikatakan hasil pengujian signifikan, artinya ada 

perbedaan pendapatan suku jawa dan madura. Pendapatan suku 

Madura menunjukkan lebih tinggi dibanding suku Jawa. Inilah hasil 
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interpretasi data berkaitan dengan uji statistik non parametrik dengan 

menggunakan uji Mann-Whitney. 

Penggunaan hasil-hasil evaluasi adalah merupakan pokok dari seluruh 

prosedur evaluasi. Bagaiman mempergunakan hasil-hasil evaluasi 

yang telah diperoleh tergantung kepada tujuan evaluasi yang 

dilaksanakan. Sebagai contoh di atas, dengan tujuan ingin mengetahui 

perbedaan pendapatan anatar suku Jawa dan suku Madura. Seperti 

ditunjukkan pada gambar di samping jelas secara kemampuan 

masing-masing orang adalah berbeda-beda sehingga penyelesaian 

sampai finis pun juga akan berbeda pula 

Seseorang konselor pelatihan akan menggunakan hasil-hasil evaluasi 

yang diperolehnya untuk menentukan bimbingan yang bagaimanakah 

yang akan diberikan kepada seorang anak atau sekelompok anak. 

Sebuah panitia seleksi akan mempergunakan hasil-hasil evaluasi yang 

dilaksanakan untuk menentukan mana calon-calon yang akan diterima. 

Kalau tujuan evaluasi adalah untuk memberi laporan kepada orang tua 

murid tentang kemajuan yang dicapai oleh anaknya disekolah maka 

pada akhir tindakan evaluasi, evaluator harus mempersiapkan suatu 

bentuk laporan kepada orang tua murid. Kalau tujuan evaluasi untuk 

mengetahui taraf efisiensi metode-metode pelatihan yang telah kita 

pergunakan dalam periode yang lalu perlu diganti atau dipertahankan! 

Pendeknya sesuatu harus kita lakukan setelah suatu evaluasi selesai 

kita laksanakan. 

C. Rangkuman 

Prosedur dalam mengadakan evaluasi dapat dibagi atas beberapa langkah atau 

step. Mengenai pembagian langkah-langkah evaluasi ini ada beberapa 

pendapat. Yulien Stanley mengatakan bahwa : “Langkah-langkah evaluasi itu 

terdiri dari: (1) menetapkan tujuan program, (2) memilih alat yang layak, (3) 

pelaksanan pengukuran, (4) memberikan skor, (5) menganalisa, (6) 

menginterpretasikan skor, (7) membuat catatan yang baik, dan (8) menggunakan 

hasil-hasil pengukuran”  



 

39 
 

Sedangkan menurut Mochtar Buchari M. Ed, Langkah – langkah evaluasi terdiri: 

perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisa data, dan interpretasi 

data. 

D. Tugas 

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 Prosedur Penilaian dan Evaluasi 

Pembelajaran 

3. Kelompok 3 dan 4 membahas Jenis – Jenis Prosedur 

4. Kelompok 5 dan 6 membahas Rumusan Teknik Prosedur 

5. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain 

6. Waktu pembahasan 30 menit 
 

E. Evaluasi / Latihan 

Anda diminta membuat rumusan prosedur penilaian dan evaluasi pembelajaran 

yang terkait dengan mata pelajaran atau paket keahlian yang diampu. Satu 

rumusan prosedur untuk prosedur penilaian dan evaluasi pembelajaran. 

Rumusan prosedur penilaian dan evaluasi pembelajaran harus memenuhi 

tahapan – tahapan penilaian. 

F. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok penentuan tujuan 

prosedur penilaian dan evaluasi pembelajaran ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok 

penentuan tujuan prosedur penilaian dan evaluasi pembelajaran ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pokok penentuan tujuan prosedur penilaian dan 
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evaluasi pembelajaran agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih 

berhasil ? 

 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi pokok 2 ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi pokok 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. 
MENGADMINISTRASIKAN PENILAIAN PROSES 
DAN HASIL BELAJAR 

A. Indikator Keberhasilan 

1. Penilaian proses dan hasil belajar diklasifikasikan sesuai dengan hasil yang 

diperoleh. 

2. Pengadministrasian nilai proses dan hasil belajar dilakukan secara 

berkesinambungan baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. 

B. Uraian Materi 

1. Pengertian 

Administrasi dan pelaporan hasil belajar peserta didik adalah aktivitas 

mengadministrasikan seluruh data hasil belajar peserta didik dengan cara yang 

dapat memudahkan penyimpanan, pemeriksaan, dan pelaporan.  

Ada tiga pihak utama yang menjadi pengguna laporan hasil belajar. Pertama 

adalah peserta didik, berikutnya adalah orangtua, dan yang terakhir adalah 

masyarakat luas, khususnya dunia usaha dan industri pengguna lulusan. Dunia 

kerja (DU/DI) yang ingin mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh lulusan SMK 

dan  ingin bekerja di perusahaannya, pemberi beasiswa yang menyeleksi para 

peserta didik terbaik, masyarakat dan pemangku kebijakan yang ingin 

mengetahui kualitas suatu satuan pendidikan, dapat memanfaatkan pelaporan 

hasil belajar. 

2. Tujuan 

Tujuan administrasi dan pelaporan hasil belajar peserta didik adalah sebagai 

berikut. 

a. Mencatat, menyimpan, dan memelihara data hasil belajar peserta didik 

secara cermat, akurat, aman, dan mudah digunakan; 

b. Menyediakan informasi tentang kemajuan dan prestasi hasil belajar 

peserta didik untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan peserta 

didik dalam bentuk/format yang sesuai dengan kepentingannya, dan 
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c. Menginformasikan kemajuan dan prestasi hasil belajar peserta didik 

kepada pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders), sebagai 

bagian dari pertanggungjawaban sekolah dalam rangka akuntabilitas 

penyelenggaraan pendidikan. 

3. Jenis Administrasi dan Pelaporan 

a. Hasil penilaian peserta didik didokumentasikan dalam berbagai bentuk, 

antara lain berupa laporan penilaian seperti daftar nilai mata pelajaran, 

laporan capaian kompetensi (rapor), leger, buku induk, dan ijazah. 

b. Daftar Nilai Mata Pelajaran 

Daftar nilai mata pelajaran digunakan untuk menghimpun nilai peserta 

didik per mata pelajaran berdasarkan hasil pengamatan dalam kelas, 

hasil ulangan, dan hasil penilaian tugas yang meliputi aspek sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Nilai yang diperoleh mencerminkan apa 

yang dapat dilakukan oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran dan apa yang dapat diunjukkerjakan oleh peserta didik 

setelah mengikuti proses pembelajaran. Guru membuat daftar nilai mata 

pelajaran tersebut berdasarkan data yang dihimpun melalui pengamatan 

saat berlangsung proses pembelajaran, tes, dan penilaian tugas dengan 

menggunakan instrumen penilaian yang telah direncanakan pada RPP. 

c. Leger 

Leger merupakan buku yang berisi informasi pencapaian hasil belajar 

peserta didik dalam satu rombel/kelas, memberikan gambaran secara 

rinci tentang penguasaan kompetensi dan catatan pribadi dalam satu 

semester. Leger ini dimaksudkan untuk merekam perkembangan 

kemajuan belajar peserta didik yang diisi oleh wali kelas. 

d. Laporan Capaian Kompetensi (Rapor) 

Laporan Capaian Kompetensi atau Rapor adalah kumpulan nilai dan 

deskripsi penguasaan kompetensi seluruh mata pelajaran masing-masing 

peserta didik, yang merupakan rekaman perkembangan kemajuan belajar 

selama mengikuti pendidikan yang diisi oleh wali kelas. 



 

43 
 

e. Buku Induk 

Buku induk merupakan kumpulan data identitas peserta didik (NIS, nama, 

tempat tanggal lahir, nama orang tua, dst.) dan daftar nilai rapor 

sepanjang masa pendidikan, yang dilengkapi dengan photo (awal dan 

akhir masa pendidikan). Penulisan data dan identitas peserta didik pada 

buku induk diurutkan sesuai dengan nomor induk siswa.  

f. Ijazah 

Ijazah merupakan keterangan pengakuan penyelesaian suatu jenjang 

pendidikan sekaligus tanda kelulusan yang diberikan setelah peserta didik 

menyelesaikan seluruh program pendidikan jenjang SMK, dan lulus ujian 

yang diselenggarakan pada akhir pendidikan. Ijazah dimaksudkan untuk 

memberikan pengakuan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan 

program dan lulus jenjang pendidikan SMK. 

4. Pengelolaan Administrasi Terpadu 

Pengadministrasian yang mengandalkan penyimpanan lembaran arsip 

merupakan keharusan dalam pengelolaan administrasi bagi satuan pendidikan, 

dan pelaporan hasil belajar merupakan administrasi yang tidak ada batas masa 

simpan. Pengguna laporan tidak hanya pemilik arsip yang namanya tercantum, 

tetapi bisa saja pihak ketiga yang membutuhkan informasi untuk sesuatu yang 

sedang mereka lakukan (penelitian, penyidikan suatu perkara, dsb). Karena itu, 

penjagaan keamanan terhadap arsip tersebut menjadi sangat penting agar 

selamat dari serangan hama (rayap, kutu buku), bencana alam, dan sebagainya. 

Bahkan harus ada mekanisme pengamanan arsip tersebut untuk kasus sekolah 

yang tutup.  

Dengan kemajuan teknologi informasi, pengarsipan dalam bentuk lembaran tidak 

lagi menjadi satu-satunya cara yang dapat dilakukan, ada pilihan dalam 

pengelolaan arsip yaitu dengan memanfaatkan aplikasi sistem komputer dan 

dunia maya. Kini sudah banyak satuan pendidikan yang menggunakan sistem 

yang berbasis data terpusat, sehingga apapun kegiatan yang dilakukan maka 

pengarsipannya disimpan di pusat data sehingga tidak terjadi duplikasi data dan 

cepat telusur. Sistem pengadministrasian dan pelaporan hasil belajar dengan 

cara elektronik tersebut, memungkinkan pemantauan prestasi akademik dan 
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nonakademik peserta didik secara otomatis, sekaligus menjadi pelaporan yang 

tersimpan dengan baik dan dapat diakses dengan mudah. Tentu saja sangat 

perlu pengamanan yang baik untuk mencegah gangguan virus, hacker, dan lain-

lain.  

Selain itu, administrasi dapat disimpan dengan memanfaatkan dunia maya yaitu 

pada website yang memfasilitasi penggunanya dalam menyimpan arsip dengan 

kerahasiaan yang terjaga. Keuntungan menyimpan arsip di website adalah ketika 

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (musibah), misalnya: kebakaran, kebanjiran, 

dan rayap/kutu buku, maka arsip milik satuan pendidikan akan tersimpan dengan 

aman. Beberapa pilihan tempat penyimpanan arsip di dunia maya, antara lain: 

www.dropbox.com atauwww.mediafire.com 

C. Rangkuman 

Administrasi dan pelaporan hasil belajar peserta didik adalah sebagai berikut : 

Mencatat, menyimpan, dan memelihara data hasil belajar peserta didik secara 

cermat, akurat, aman, dan mudah digunakan; Menyediakan informasi tentang 

kemajuan dan prestasi hasil belajar peserta didik untuk kepentingan pembinaan 

dan pengembangan peserta didik dalam bentuk/format yang sesuai dengan 

kepentingannya; dan Menginformasikan kemajuan dan prestasi hasil belajar 

peserta didik kepada pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders), sebagai 

bagian dari pertanggungjawaban sekolah dalam rangka akuntabilitas 

penyelenggaraan pendidikan. 

D. Tugas 

Diskusikan dalam kelompok kecil Administrasi Penilaian dan Evaluasi 

Pembelajaran menurut sistem penilaian mana yang paling sesuai untuk penilaian 

pembelajaran di sekolah menurut kelompok saudara . Masing-masing kelompok 

boleh menggunakan metode pemecahan masalah yang berbeda, boleh 

menggunakan pendekatan Problem based learning, Project based learning atau 

discovery learning. Diskusi kelompok harus mengarah kepada evaluasi yang 

menggunakan pendekatan penilaian autentik di sekolah yaitu : mengamati, 

menanya, mencoba/eksperimen, menalar/mengasosiasikan dan 

mengkomunikasikan. Setelah selesai diskusi, buatlah slides/power points untuk 

dipresentasikan.  

http://www.dropbox/
http://www.mediafire.com/
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E. Evaluasi / Latihan 

1. Bagaimana cara mengadministrasikan penilaian dan evaluasi pembelajaran 
agar sekolah mempunyai dokumen yang baku ! 

2. Jelaskan bagaimana cara mengadministrasikan penilaian dan evaluasi hasil 
belajar pada sekolah yang ideal ! 

3. Jelaskan secara ringkas tahapan – tahapan penilaian dan evaluasi hasil 
belajar ! 

4. Bandingkan cara melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran menurut 
permendiknas No. 66 Th 2007 dengan permendikbud No. 104 Th 2014 ! 

5. Identifikasikan dokumen – dokumen administrasi pembelajaran yang ada di 
sekolah ! 

 “Selamat mengerjakan, semoga sukses” 

F. Balikan dan tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok penentuan Administrasi 

penilaian dan evaluasi pembelajaran ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok 

penentuan Administrasi penilaian dan evaluasi pembelajaran ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pokok penentuan Administrasi penilaian dan evaluasi 

pembelajaran agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi pokok 3 ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi pokok 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. ANALISIS DAN 
EVALUASI PENILAIAN HASIL BELAJAR 

A. Indikator Keberhasilan 

Untuk mencapai indikator keberhasilan yang terkait dengan materi pokok adalah: 

1. Hasil Penilaian proses   belajar dianalisis untuk berbagai tujuan. 

2. Penilaian  hasil belajar   dianalisis untuk berbagai tujuan  . 

3. Evaluasi proses  belajar dilakukan dengan menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan. 

4. Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah 

ditetapkan. 

B. Uraian Materi 

Untuk menganalisis dan evaluasi hasil belajar dapat menggunakan : 

1. Menggunakan Manual 

2. Menggunakan Informasi Teknologi (IT) 

a. Kalkulator 

b. Komputer 

- Program Excel, ITEMAN, Software analisis, dan SPSS 

 

Analisis Kuantitatif Butir Soal 
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Analisis Soal PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SOAL URAIAN DAN TES PRAKTIK 
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C. Rangkuman 

Kriteria pemilihan materi pembelajaran merupakan rambu-rambu yang harus 

dilalui untuk pemilihan system analisis butir soal yang diampu dalam rangka 

persiapan melakukan analisis butir soal. 

1. Analisis yang berupa system manual dan IT. 

2. Sikap sebagai penentu dalam melaksanakan analisis 

Materi pembelajaran yang tergolong sikap atau nilai adalah materi yang 

berkenaan dengan sikap ilmiah. 

3. Analisis butir soal merupakan proses dimana soal akan digunakan maka 

harus melalui analisis untuk menunjukkan tingkat kemudahan, sedang, dan 

kesulitan. 

Selain itu soal harus dapat membedakan peserta didik yang mampu dan 

yang tidak mampu, oleh karena itu harus di analisis melalui daya beda. 

D. Tugas 

Tugas I . Diskusi  Dalam kelompok 

1. Lakukan identifikasi analisis butir soal sesuai dengan tingkat kesulitan ! 

2. Hasil dari identifikasi buatkan paparan presentasi/Power Poin ! 

3. Hasinya dipresentasikan  dalam kurun waktu 30 ‘ ! 

Kriteria penskoran: 

1. Hasil identifikasi pemilihn materi pembelajaran sekor maksimal  : 30 

2. Hasil power poin  sekor  maksimal      : 30 

3. Presentasi dan pendalaman materi sekor maksimal maksimal  : 40 

4. Jumlah sekor         : 100 

Peserta dinyatakan berhasil apabila memperoleh sekor ≥ 80 

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’ 
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Kriteria penskoran: 

1. Hasil rumusan tujuan  pembelajaran   sekor  maksimal  : 20 

2. Hasil menentukan pengalaman belajar terkait pencapaian tujuan : 20  

3. Hasil power poin  sekor  maksimal     : 20 

4. Presentasi dan pendalaman materi sekor maksimal maksimal : 40 

 Jumlah sekor         : 100 

 Peserta dinyatakan berhasil apabila memperoleh sekor ≥ 80 

E. Evaluasi / Latihan 

Jawablah pertanyaan yang ada dibawah ini dengan cara memberikan tanda 

silang (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat menurut saudara 

1. Analisis butir soal dapat dilakukan . . . . 

A. melalui data 

B. melalui deskripsi 

C. melalui computer 

D. melalui sampling 

2. Rangkuman sebuah soal harus memenuhi kriteria . . . . 

A. sedang, mudah, dan sulit 

B. sedang, sulit, dan mudah 

C. sulit, sedang, dan mudah 

D. mudah, sedang, dan sulit 

3. Kriteria daya beda yang ideal adalah . . . . 

A. 0,4 – 1,0 

B. 0,3 – 0,9 

C. 0,2 – 0,8 

D. 0,1 – 0,7 

4. Sebuah soal dikatakan mudah apabila . . . . 

A. mayoritas menjawab benar maksimal 

B. mayoritas menjawab benar sedang 

C. mayoritas menjawab benar sedikit 

D. mayoritas menjawab benar tidak menentu 

 

SELAMAT BEKERJA, GOOD LUCK 
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F. Balikan dan tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok analisis dan evaluasi 

hasil belajar ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok 

analisis dan evaluasi hasil belajar ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pokok analisis dan evaluasi hasil belajar agar 

kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi pokok 4 ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi pokok 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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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sistem penilaian pendidikan adalah merupakan bagian yang penting yang 

berpedoman pada permendikbud No. 104 Th 2014 yang berisikan tentang 

penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

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 

No. 104 Th 2014, yang merupakan kelanjutan dari Permendikbud No. 66 Th 

2013. 

Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran harus merujuk pembelajaran umum dan 

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). 

Penjelasan 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. 

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: 
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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. 

B. Balikan dan 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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KUNCI JAWABAN 
 

1. KUNCI JAWABAN MATERI POKOK 1: Prinsip 

Pengembangan 

 

No. 
1 

A No. 2 C No. 3 A No. 4 B No. 5 B 
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