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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 paska UKG melalui program Guru 
Pembelajar.Tujuannya untuk meningkatkan kumpetensi 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 Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi 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 kompetensi guru 
sesuaibidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut 
adalah moduluntuk 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. 
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Direktur Jenderal  
Guru dan Tenaga Kependidikan, 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Modul ini memperkenalkan peserta UKG terutama untuk subjek teknologi TV. 

Pokok bahasan penting yang dipelajari adalah fokus pada pesawat penerima TV 

yang sangat baik untuk fundamental komunikasi, termasuk modulasi dan 

multiplexing, pemancar dan penerima. 

 
Pokok bahasan pada modul ini meliputi sistem NTSC sebagai dasar sistem PAL 

dan dasar sistem penerima TV. NTSC adalah Komite Standar Televisi Nasional, 

kelompok yang mengembangkan standar untuk TV analog dan TV warna di 

tahun 1950-an. Hal ini juga mencakup TV kabel, TV satelit, dansistem TV digital 

baru dan high-definition seperti yang didefinisikan oleh Advanced Komite Standar 

Televisi (ATSC). 

 
Modul Perawatan & Perbaikan Peralatan Elektronika Audio 

Videomerupakanmodullevel Tinggi Grade 10 merupakan bahan ajar yang 

digunakan sebagai bahan ajar dan panduan yang digunakan untuk panduan Uji 

Kompetensi Guru Program Keahlian Elektronika Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). Modul Perawatan & Perbaikan Peralatan Elektronika Audio 

Videomerupakan kompetensilevel tinggi (metakognitif) yang harus dikuasi oleh 

seorang guru program keahlian elektronika, paket keahlian elektronika audio 

video (055). Perawatan & Perbaikan Peralatan Elektronika Audio Videomemuat 

modul teori dan atau perbaikanperalatan elektronika yang banyak dipakai 

konsumen.  
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Peta Kompetensi Menurut Kedalaman & Keluasan Pengetahuan 

Gambar berikut menunjukkan peta kompetensi Modul Perawatan & Perbaikan 

Peralatan Elektronika menurut Taksonomi Bloom tujuan belajar digunakan untuk 

memetakan seberapa komplek keterampilan atau kompetensi yang dapat 

dipelajari atau dikuasai. 
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B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diklat diharapkan dapat memelihara 

dan menjamin keandalan sistem audio video serta mendiagnosis dan 

memperbaiki kerusakan pada komponen serta sistem peralatan elektronika audio 

video. 

 

C. Peta Kompetensi Standar Kompetensi Guru Elektronika 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pokokbahasan modul ini difokuskan pada materi Perawatan & 

Perbaikan Peralatan Elektronika Audio Video, meliputi; 

Mendeteksi kerusakan, perbaikan dan perawatan macam-macam pesawat 

penerima Televisi 

Mendeteksi kerusakan, perbaikan dan perawatan macam-macam peralatan ukur 

elektronika 

Mendeteksi kerusakan, perbaikan dan perawatan macam-macam peralatan 

elektronika daya 

Mendeteksi kerusakan, perbaikan dan perawatan macam-macam peralatan 

elektronika konsumen 
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E. Saran Cara Penggunaan Modul 

Penggunaan ikon dalam modul ini bertujuan untuk membawa perhatian agar 

lebih menarik dan memudahkaninformasi yang memerlukan penekanan khusus, 

seperti tujuan materi belajar, tugas/tes, rangkuman/kesimpulan dan glosarium. 

 
Tanda ini digunakan sebagai pengingat materi pelajaran tentang 

sesuatu yang sangatpenting, seperti tujuan belajar, fakta, difinisi, 

konsep/prosedur, rumus penting, contoh soal. 

 
Tanda ini digunakan sebagai pengingat materi pelajaran tentang 

sesuatu yang dianggap penting, seperti tugas/latihan, rangkuman, 

glosarium, eksperimen 

 
Tanda ini digunakan sebagai pengingat materi pelajaran tentang sesuatu yang 

dianggap sangat penting, yakni menerapkan pengetahuan (knowledge) kedalam 

ranah keterampilan (skills), seperti aplikasi teknologi. 

 
Tanda ini digunakan sebagai pengingat materi pelajaran 

tentang sesuatu yang dianggap sangat penting, yakni 

menerapkan pengetahuan (knowledge) kedalam ranah 

keterampilan (skills), seperti kerja projek atau eksperimen 

yang sifatnya masih konseptual. 

 
Tanda ini digunakan sebagai pengingat materi pelajaran 

tentang sesuatu yang dianggap sangat penting, yakni 

menerapkan pengetahuan (knowledge) kedalam ranah 

keterampilan (skills), seperti menerapkan prosedur dalam 

kerja projek atau prosedur dalam eksperimen. 
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Tanda ini digunakan sebagai pengingat materi pelajaran 

tentang sesuatu yang dianggap sangat penting, yakni 

mengetahui ketercapaian hasil belajar. Keberhasilan belajar 

dapat diukur melalui kuis pilihan ganda. 

 
Tanda ini digunakan sebagai pengingat materi pelajaran 

tentang sesuatu hal yang dianggap sangat penting, yakni 

berguna sebagai tanda rangkuman isi dari buku 

pelajaran yang penting dalam setiap bab/sub-bab. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1: ASPEK RASIO, 

PENYAPUAN, RESOLUSI SISTEM TV 

 

A. Tujuan 

Peserta diklat harus dapat: 

1. Menjelaskan dan menuliskan spesifikasi untuk sinyal TV secara lengkap 

termasuk semua komponen individu. 

2. Menjelaskan proses yang digunakan oleh kamera TV untuk mengkonversi 

adegan visual untuk sinyal video. 

3. Menggambarkan diagram blok sederhana, menunjukkan komponen utama, 

dari pemancar TV, penerima TV dan aliran sinyal. 

4. Menggambarkan diagram blok dari sistem TV kabel. 

5. Memberikan nama semua unsur dan menjelaskan operasi sistem TV kabel. 

6. Menjelaskan operasi dari sebuah penerima DBS TV. 

7. Menentukan TV digital (DTV) dan TV definisi tinggi (HDTV), dan menyatakan 

spesifikasi dasar penerima HDTV. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mendeteksi kerusakan, perbaikan dan perawatan macam-macam pesawat 

penerima Televisi 

2. Mendeteksi kerusakan, perbaikan dan perawatan macam-macam peralatan 

ukur elektronika 

3. Mendeteksi kerusakan, perbaikan dan perawatan macam-macam peralatan 

elektronika daya 

4. Mendeteksi kerusakan, perbaikan dan perawatan macam-macam peralatan 

elektronika konsumen 
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C. Uraian Materi 

1. Prinsip Pengiriman Gambar 

Penguraian Gambar dan Penyusunan Gambar: Dengan mata, kita dapat 

melihat sebuah gambar dalam sekali pandang. Dalam pesawat televisi, sebagai 

media gambar, sebuah gambar disapukan secara titik dari titik satu ke titik yang 

berikutnya, Gambar pada sisi pemancar, gambar dibagi dalam titik-titik gambar 

kecil-kecil dan banyak. Keadaan titik-titik kecil tadi (terang dan gelap) diubah 

dalam sinyal listrik. Dan dalam waktu yang berurutan satu sama lain dikirimkan 

(gambar 1.1). 

 

Gambar 1.1. Pengiriman gambar secara berurutan 

 

Supaya tidak terdapat kesalahan dalam mereproduksi gambar, maka harus ada 

kesinkronan antara perpindahan titik satu ke titik berikutnya pada sisi pemancar 

dengan pada sisi penerima. Titik gambar no 1 di pemancar harus 

menyalakan/mematikan pada titik no 1 pada layar penerima, demikian 

seterusnya. 

 

Gambar 1.2. Penguraian Gambar dengan Jumlah Titik yang Berbeda 

 

Dari gambar 1.2 dapat dilihat, semakin banyak garis (berarti titik gambar semakin 

banyak) gambar yang diuraikan juga semakin baik. Perhatikan gambar disebelah 

kanan foto yang ditampilkan lebih halus. 
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Pada jarak 2 meter dari layar gambar, mata manusia mempunyai daya urai optis 

sebesar 1/40 pada sudut pandang 12. Sehingga jumlah baris paling sedikit : 

  12/(1/40) = 12 x 40 = 480 baris 

Sehingga garis-garis pada layar tidak nampak oleh mata. Pada norma televisi 

yang digunakan (CCIR : komite konsultasi internasional radio komunikasi) telah 

ditetapkan jumlah baris sebanyak 625 baris. Pada jumlah yang semakin tinggi 

akan menghasilkan penguraian yang lebih baik, tetapi diperlukan lebar band 

yang semakin lebar. 

 

Gambar 1.3. Daya urai mata 

 

Berdasar sifat mata, untuk menampilkan gambar bergerak yang halus maka 

pergantian gambar antara 20 sampai dengan 30 gambar tiap detik, pada televisi 

ditetapkan 25 gambar tiap detiknya (gambar 1.3). 

 

2. Raster Gambar 

Lembaran tampilan (display) dari permukaan peka cahaya atau lebih dikenal 

sebagai perangkat pick-up terdiri dari array ratusan ribu foto dioda silikon dengan 

bias terbalik (reverse biased) dipasang pada chip, biasanya 7mm diagonal, yang 

diatur dalam arah baris dan kolom. Selama periode bidang aktif, setiap fotodioda 

bertindak sebagai kapasitor, dan memperoleh muatan listrik sebanding dengan 

jumlah cahaya yang jatuh di atasnya. Gambar akan tajam dan fokus pada 

lembaran tampilan (display) yang bertindak sebagai sensor dengan sistem lensa 

optik. Setiap diode bekerja secara bergantian oleh berkas elektron yang 

dikendalikan secara individual oleh rangkaian pendorong sensor sehingga 

(seperti yang dilihat dari depan) muatan pada baris atas dari foto dioda 

dibacakan pertama, dari kiri ke kanan. Setiap baris dibacakan pada gilirannya, 

kemudian bergeser maju ke bawah, sampai akhir garis bawah tercapai. 
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3. Prinsip Penyapuan 

Penyapuan adalah teknik membagi adegan gambar dimensi persegi panjang ke 

garis individu. Dimensi adegan TV standar memiliki aspek rasio 4: 3; yaitu, 

adegan 4 unit lebar untuk setiap 3 unit tinggi. Untuk membuat gambar, adegan 

dibagi menjadi banyak garis horizontal halus disebut garis-garis penyapuan. 

Seiapbaris penyapuan mewakili porsi yang sangat sempit variasi cahaya dalam 

adegan. Semakin besar jumlah baris scan, semakin tinggi resolusinya dan 

semakin besar detail yang dapat diamati. Standar TV Amerika Serikat penyapuan 

baris gambar untuk satu adegan,maksimaldibagi menjadi 525 garis 

horizontal.Gambar 1.4 adalah gambar yang disederhanakan dari 

prosespenyapuan (scanning). Dalam contoh ini, adegan adalah sebuah huruf 

kapital Fdengan tingkat luminan hitam danpada latar belakang putih. Tugas 

kamera TV adalah untuk mengkonversi adegan ini ke sinyal listrik. Kamera 

menyelesaikan adegan ini diperlukan tegangan transmisi 1V untuk hitam dan 0V 

untuk putih. Adegan ini dibagi menjadi 15 scan lines dengan nomor 0 sampai 14. 

Adegan difokuskan pada daerah sensitif cahaya dari tabung vidicon atau 

pencitraan CCD yang dapat memindai adegan satu baris pada satu waktu, 

transmisi variasi cahaya di sepanjang garis sebagai level tegangan. Gambar 1.4 

menunjukkan variasi cahaya di sepanjang beberapa baris. Dimanalatar belakang 

putih sedang terjadi proses penyapuan, level tegangan 0V ditransmisikan. Dan 

ketika cahaya penyapuan berada tepat pada elemen gambar luminan hitam, 

maka tingkat tegangan 1V ditransmisikan. Sinyal-sinyal listrikyang berasaldari 

masing-masing garis scan yang disebut sebagai sinyal video. 
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Gambar 1.4. Penjelasan sederhana penyapuan gambar 

 
Sinyal video ditransmisikan secara serial satu demi satu sampai seluruh adegan 

telah selesai dikirim (lihat gambar. 1.5). Proses ini adalah persis bagaimana 

gambar TV standar dikembangkan dan ditransmisikan. 

 

Gambar 1.5. Tegangan garis scan ditransmisikan secara serial 

 
Selama adegan sinyal gambar mengandung warna, maka ada berbagai tingkat 

cahaya di sepanjang setiap baris penyapuan. Informasi ini ditransmisikan 

sebagai berbagai nuansa berada pada tingkat abu-abu antara hitam dan putih. 

Warna abu-abu yang diwakili oleh beberapa level teganganantara 0V dan 1V 

ekstrem, dan dapat diwakili oleh warna putih dan hitam. Sinyal yang dihasilkan 
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dikenal sebagai kecerahan, atau luminan (pencahayaan), sinyal luminan 

biasanya dapat diwakili oleh huruf Y. 

 
Sebuah ilustrasi yang lebih rinci dari proses scanning diberikan pada gambar 1.6. 

Adegan video dipindai/disapu dua kali. Salah satu pemindaian/penyapuan 

lengkap adegan gambar disebut bidang dan berisi 3121/2 baris. Seluruh bidang 

dipindai di 1/50s untuk tingkat bidang 50 Hz. Standar TV warna PAL tingkat 

bidang disapu pada frekuensi 50Hz. Kemudian adegan dipindai untuk kedua 

kalinya, dengan menggunakan 312 1/2 garis. Bidang kedua dipindai sedemikian 

rupa, bahwa garis-garis scan jatuh diantara bidang pertama. Proses penyapuan 

ini menghasilkan apa yang dikenal sebagai penyapuan bertautan (interlaced 

scanning), dengan total 1/2 garis. Dalam prakteknya, hanya sekitar 625 baris 

yang dapat ditampilkan pada layar tabung gambar secara penuh.Dua bidang 

bertautan menghasilkan kerangka lengkap video. Dengan tingkat bidang menjadi 

1/50s, dua bidang menghasilkan frame rate 1/25s, atau 25 Hz. Frame rate di TV 

warna adalah setengah bidang, adalah25Hz. Pemindaian interlaced digunakan 

untuk mengurangi kedipan, yang dapat mengganggu penglihatan mata. 

Frekuensi 30Hz juga cukup cepat untuk mata manusia, dimana mata tidak dapat 

mendeteksi garis scan individual dan yang terlihat adalah gambar yang stabil. 

 
Kecepatan terjadinya garis scan horizontal adalah sebesar 15.625 Hz untuk 

monokrom, atau hitam dan putih, dan sama untuk TV warna. Oleh karena itu 

kecepatan penyapuan garis scan horisontal TV dibutuhkan sekitar 1/15.625 s. 

 
Interlaced : Dalam pemindaian (penyapuan) bertautan (terjalin), semua baris 

ganjil diseluruh frame-scan dipindai pertama, dan kemudian garis genap. Proses 

ini menghasilkan dua gambar yang berbeda per frame, yang mewakili dua 

sampel yang berbeda dari urutan gambar di berbagai titik dalam waktu. 

Himpunan garisganjil merupakan bidang yang pertama yang harus dipindai 

pertama kali, dan garis-garis genap membuat bahkan lapangan. Semua sistem 

televisi saat ini menggunakan pemindaian bertautan. Salah satu manfaat utama 

dari pemindaian bertautan adalah untuk mengurangi tingkat scan (atau 

bandwidth). Hal ini dilakukan dengan tingkat lapangan yang relatif tinggi (tingkat 

lapangan yang lebih rendah akan menyebabkan kedipan), dengan tetap 

mempertahankan jumlah tinggi scan lines dalam bingkai (angka yang lebih 
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rendah dari barisper frame akan mengurangi resolusi gambar statis). Penyapuan 

terjalin mempertahankan informasi visual tinggi rinci dan, pada saat yang sama, 

menghindari terlihat besar daerah kedipan di layar karena posting sementara 

penyaringan oleh mata manusia 

 
Pada penyapuan (scanning) dimulai atas ke bawah, pada saat sinar harus 

kembali ke atas lagi diperlukan waktu yang cukup lama, maka akan terdapat saat 

gelap. Sehingga akan terlihat berkedip. Untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan 

dengan menaikkan pergantian gambar menjadi 50 gambar per detik, hanya saja 

ini mengakibatkan lebar band pemancar akan sangat tinggi. Untuk mengatasi hal 

ini dilakukan dengan cara interlace, penyapuan secara bergantian, pada 

setengah gambar pertama disapukan garis ganjil setelah selesai ganti disapukan 

garis genap. Ilustrasi penyapuan seperti gambar 1.6. 

 

 

Gambar 1.6. Penyapuan 

 
Dalam contoh diatas, sebuah layar dengan secara keseluruhan memiliki 13 baris, 

pada penyapuan setenngah gambar pertama disapukan baris 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 

lalu pada setengah gambar kedua disapukan garis 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. 

 

 

Gambar 1.7. Hubungan pembelok horisontal dan vertical 
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Untuk penyapuan muatan gambar pada tabung pengambil gambar dan untuk 

penyusunan titik-titik nyala diatas layar gambar, televisi selain diperlukan 

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

bawah. 

 
Pembelokan sinar ini dicapai secara magnetis, karena untuk tabung gambar 

yang menggunakan pembelok elektrostatik menghasilkan pembelokan yang kecil 

pada bahan yang sama. Maka diletakkan kumparan pembelok pada leher tabung 

gambar . Raster terjadi karena pembelokan mendatar (horisontal) lebih cepat dari 

pada pembelokan tegak (vertikal). Waktu jalan sinar mendatar TH tujuh kali lebih 

pendek (lebih cepat) dari pada waktu jalan sinar tegak TV (vertikal). Jadi sinar 

bergeser ke bawah sekitar seper tujuh dari geseran tegak keseluruhan (gambar 

atas kanan), jika baris pertama selesai. Baris-baris yang tersusun satu sama lain 

disebut raster gambar. Hubungan waktu TH dan TVseperti gambar 1.8. 

 

Gambar 1.8. Hubungan waktu TH dan TV 

Dari contoh sebuah gambar dengan raster 7 baris berlaku TV/TH=7, atau lama 

periode arus pembelok horisontal hanya 1/7 x TV Juga dapat dikatakan, bahwa 

raster gambar keseluruhan dengan TV/TH=7 terdiri tujuh baris. 

 

Gambar 1.9. Hubungan arus pembelok 
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Jika pada norma televisi yang digunakan telah ditetapkan TV/TH = 625, artinya 

bahwa didalam waktu periode tegak ( vertikal ) disapukan 625 baris, jadi raster 

gambarnya terdiri dari 625 baris. Hubungan arus pembelok seperti gambar 1.9 di 

atas. 

 

4. Sinyal Gambar 

Pada penerima TV tabung gambar, untuk mereproduksi sinyal gambar secara 

akurat, maka sinyal gambar harus dipindai pada langkah yang sama dengan 

pemancar. Untuk memastikan bahwa penerima tetap persis tersinkronisasi 

dengan pemancar, untuk itu diperlukan pulsa sinkronisasi khusus untuk 

horisontal dan vertikal,dan ditambahkan ke dan ditransmisikan dengan sinyal 

video (lihat gambar 1.10). Setelah satu baris telah dipindai, horizontal blanking 

pulsa datang. Pada penerima, pulsa blanking digunakan untuk memotong berkas 

elektron dalam tabung gambar selama berkas sinar harus disapu kembali dari 

kanan ke kiri, dan kemudian bersiap-siap untuk garis scan berikutnya kiri-ke-

kanan. 

 

Gambar 1.10. Pulsa sinkronisasi digunakan untuk menjaga pada saat penyapuan sinyal 
gambar tepat tersinkronisasi anatar penerima dengan pemancar. 

 

Sinyal Televisi harus memuat tiga informasi seperti berikut ini : 

1. Isi Gambar; tegangan yang besarnya proporsional terhadap nilai kecerahan 

sebuah gambar yang diambil. 

2. Pulsa Sinkron; untuk menyerempakkan pembelok sinar pada pemancar 

dengan penerima. 

3. Pulsa Blanking; yang membuat tabung gambar gelap saat sinyal balik. 
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Secara keseluruhan sinyal televisi ini disebut sebagai sinyal Composite, dalam 

istilah dalam bahasa jerman disebut dengan sinyal BAS (Bild Austast dan 

Synchronisiersignal = sinyal Gambar,Blanking dan Sinkron). 

 
Gambar 1.11 memperlihatkan sinyal Composite sesuai norma CCIR (Komite 

Konsultatif Internasional dari Radio Komunikasi) dalam satu baris dengan 

gambar balok tegak hitam-putih (gambar 1.11) dan satu baris dengan balok 

tangga abu-abu (gambar 1.12). 

 

Gambar 1.11. Sinyal Composite 

 
Pulsa sinkronisasi dipancarkan oleh pemancar dengan daya penuh. Sehingga 

memiliki amplitudo terbesar. Untuk mengirimkan level hitam 73% dari maksimum 

amplitudo tegangan modulasi, dan level blanking ditetapkan pada 75%. 

Perbedaan sebesar 2% dinamakan juga sebagai “pengangkatan hitam”. 

Tegangan terkecil ditandai dengan level putih yang ditetapkan sebesar 10% dari 

maksimum amplitudo tegangan modulasi. Nilai ini tidak boleh terlampaui, karena 

dengan menghilangnya tegangan pembawa menyebabkan tidak dapat 

diterimanya sinyal suara. 

 
Pada proses intercarrier atau differentsound getaran frekuensi IF suara 5,5MHz 

dibangkitkan oleh percampuran getaran pembawa gambar dengan getaran 

pembawa suara. Dengan demikian nilai putih tidak boleh dibawah 10% dari 

amplitudo pembawa gambar, karena menyebabkan getaran pembawa gambar 

tidak ada, dan akan menyebabkan suara tidak terbangkitkan. 
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Tingkatan nilai abu-abu akan terletak antara 73% dan 10% dari amplitudo 

terbesar.Sinyal Composite dengan skala abu-abu seperti gambar 1.12. 

 

Gambar 1.12. Sinyal Composite dengan skala abu-abu 

 

5. Pulsa Sinkronisasi 

Pada setiap akhir sebuah baris diberikan pulsa sinkronisasi baris, ini dapat dilihat 

pada  gambar 1.11. Frekuensi baris 15.625 Hz pada jumlah baris 625 dan 25 

gambar penuh tiap detiknya. Lama waktu tiap baris termasuk pulsa sinkron 

sebesar TH=1/fH=1/15.625 Hz = 64 s.Pada waktu ini terdiri waktu maju tH dan 

waktu balik tR. Karena hanya dalam masa maju saja akan terbentuk gambar, 

maka arah balik dibuat sependek mungkin. Secara praktik untuk arah balik 

diperlukan hanya 1/10 arah maju. 

 

Gambar 1.13. Hubungan secara waktu antara pulsa sinkron dan arus pembelokan pada 
sebuah baris 
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Supaya semasa arah balik tidak terlihat mengganggu, maka pada tabung 

pengambilan gambar dan tabung reproduksi gambar dilkukan penekanan. Untuk 

ini waktu blanking dibuat sedikit lebih besar dibandingkan waktu arah balik. Pulsa 

sinkronisasi seperti gambar 1.13, terdapat bahu hitam di depan dan belakang 

pulsa sinkronisasi. Bahu hitam di depan sekitar 0,02 TH 1s dari arah maju pada 

akhir baris. Ini untuk pemisahan antara isi baris dengan pulsa sinkronisasi 

dengan baik. Sedang bahu hitam dibelakang pulsa sekitar 0,092 TH 6s dari 

arah maju pada awal baris berikutnya. Hal ini untuk menutupi osilasi awal arah 

maju yang disebabkan oleh cepatnya arah balik. 

 
Lama saat blanking untuk pergantian baris :  

bahu hitam depan + pulsa sinkron + bahu hitam belakang = tR 

 0,023 TH + 0,073 TH + 0,9 TH = 0,186 TH 

 1,5s + 4,7s + 5,8s = 12 s 

 

Sehingga sisa untuk arah maju adalah tH 52s yang akan digunakan untuk 

menampilkan gambar. 

 

Gambar 1.14. Fungsi Bahu pada Pulsa Sinkron 

 
Pada sebelum dan setelah pulsa sinkron terdapat level tegangan sebesar 73% 

dan naik ke 75% pada pulsa sinkron, level ini disebut dengan bahu pulsa. Fungsi 

dari bahu ini diperlihatkan gambar 1.14. Pada gambar kiri memperlihatkan jika 

tanpa bahu hitam, misalkan isi gambar berlevel putih dengan levvel 10%, untuk 

mencapai pulsa sinkron maka level sinyal naik ke 75% memerlukan waktu. Maka 

saat mancapai level pulsa sinkron, pulsa akan bergeser. Untuk waktu yang tepat 

maka sebelum pulsa sinkron diberi bahu hitam.  
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6. Sinkronisasi Gambar 

Pulsa sinkronisasi gambar untuk menandai akhir sebuah setengah gambar dan 

sekaligus untuk mengantarkan arah balik sinar elektron dari sisi layar gambar 

bawah ke sisi layar gambar atas. Untuk pulsa ganti gambar besarnya  antara 

75% sampai 100% dari amplitudo maksimum, untuk membedakan antara pulsa 

horisontal (baris) dengan pulsa vertikal (gambar). Untuk membedakan pulsa 

sinkronisasi gambar dengan pulsa sinkronisasi baris, digunakan pulsa tebal yang 

terbuat dari lima pulsa berurutan. Masing-masing memiliki waktu 0,42TH27s. 

Diantaranya terdapat lubang dengan lebar 0,08TH5s. Ini untuk menjaga 

selama sinkronisasi gambar, tetap berlangsung sinkronisasi baris. (gambar 1.15).  

 

 

Gambar 1.15. Pulsa Sinkronisasi 

 

Lebar pulsa sinkronisasi dalam sinyal video :5 (27s+5s) = 160 s atau 2,5 

baris. Lubang sinkron dimulai 2,5 baris sebelum dimulainya pergantian gambar 

dan berakhir setelah 2,5 baris setelah pulsa ganti gambar. Dari 5 lima pulsa 

sinkronisasi gambar yang lebar, harus terdapat sinyal yang jelas untuk 

membangkitkan arah balik sinar vertikal. Maka dari itu diberikan 5 pulsa penyama 

yang tipis di depan dan belakangnya. Sinyal ini dalam literatur berbahasa Jerman 

disebut “Vortrabanten dan Nachtrabanten” dalam jarak setengah baris. Tanpa 

pulsa ini dari 5 pulsa ganti gambar pada tiap setengah gambar dibangkitkan 

tegangnan sinkronisasi yang berbeda. Fungsi utamanya adalah dibebaskannya 
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dari lompatan baris, bahwa pada kedua setengah gambar  dari generator  

mengirimkan dengan nilai tegangan yang sama untuk membalik tanpa waktu 

tunda, sehingga terbentuk pasangan baris, maksudnya jarak baris tidak sama 

besar. Dalam normanya ditetapkan, bahwa waktu balik vertikal hanya 5% dari 

waktu maju maka: 

tR0,05·tH=0,05·20ms. 

tR1ms atau sekitar 15baris. 

 
Supaya arah balik dan proses osilasi awal tidak terlihat, maka sinar elektron 

harus dibuat gelap ketika arah balik. Maka proses blanking vertikal ditetapkan 

sekitar 1,28ms atau 20 baris. Pemancar mengirimkan keseluruhan pulsa sinkron 

gambar sekitar 3·2,5·TH=480s atau 7,5 baris selain itu masih terdapat waktu 

t=1280s-480s=800s atau 12,5 baris tanpa isi gambar. Waktu balik sinar 

elektron harus selalu sekitar 1,2ms.Sinyal blanking hanya akan terlihat pada 

layar, jika pengatur frekuensi gambar diatur sehingga gambar “lari”(rolling). 

 

7. Lebar Band 

Untuk mentransmisikan gambar lebar band yang diperlukan dapat dihitung 

secara pendekatan, jika dihitung dengan penguraian vertikal dan horisontal yang 

sama. Maksudnya, layar di bagi secara titik gambar kuadratis. Dengan norma 

perbandingan sisi layar vertikal banding horisontal 3 : 4 dan dengan jumlah baris 

horisontal 625 maka terdapat: 

625 · 4/3 =833 titik gambar kuadratis tiap baris. 

 
Misalkan titik gambar ini berganti-ganti hitam putih, maka tabung gambar 

dikendalikan oleh tegangan kotak (gambar 1.16). 

 

Frekuensi getaran kotak dapat dihitung dari jumlah hitam dan putih dan jumlah 

baris tiap detik maka : 

fatas= (833/2) · (1/baris) · 625baris · 25 1/s = 6.507.812,5Hz 

  6,5 MHz. 
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Gambar 1.16. Proses tegangan sebuah baris dengan titik gambar hitam dan putih 

 
Ketajaman pada arah vertikal karena pembagian pada baris yang sedikit maka 

penguraian arah horisontal juga sedikit. Sehingga dalam praktiknya dari frekuensi 

batas atas yang 6,5MHz sudah dapat diperoleh gambar yang berkualitas baik 

hanya dengan 5MHz. 

 

Gambar 1.17. Lebar frekuensi yang diperlukan sebuah kanal televisi 

 
Jika pada televisi, seperti pada radio AM, digunakan modulasi AM (dua sisi 

band), maka diperlukan lebar band secara total 11MHz (gambar 1.17). Pada 

lebar band yang sedemikian besar tidak cukup pemancar dalam daerah frekuensi 

yang ada. Maka digunakan modulasi sisi tunggal ( single side band ) 

Karena sinyal frekuensi video akan diturunkan hingga nol dan sinyal video 

memiliki karakter pulsa, maka pemotongan band sisi secara penuh pada 

pembawa tidak dimungkinkan. Maka digunakanlah proses band sisi sisa (rest 

side band). 
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Gambar 1.18. Spektrum frekuensi sebuah kanal televisi dengan pembawa gambar (PS) 
dan suara (PS) dan kanal tetangga pada band I/III dan IV/V 

 

Pemancar memancarkan, seperti terlihat pada gambar 1.18,band sisi atas, 

frekuensi pembawa gambar fPG dan sisi sisa dari band sisi bawah hingga 

1,25MHz. Selain gambar televisi dipancarkan juga dipancarkan suara. Seperti 

pada ketentuan CCIR pembawa suara yang termodulasi frekuensi (FM) terletak 

5,5MHz diatas pembawa gambar. Pemancar suara bekerja hanya sekitar 20% 

dari daya pemancar gambar dengan deviasi  50kHz dan sebuah preemphasis 

50s. 

 

Jarak antar pemancar dan dengan demikian juga sebagai lebar kanal sebuah 

kanal televisi pada band I dan III ditetapkan 7MHz dan pada band IV/V 

ditetapkan 8MHz. Pada pengiriman suara kanal jamak dibedakan dalam tiga 

jenis sistim; monophonik, stereophonik dan Zweiton (suara ganda). Artinya; 

Mono, pengiriman suara secara mono seperti kebanyakan sampai sekarang; 

Stereo, pengiriman suara dalam stereophonik; dan Zweiton, pengiriman dua 

suara sekaligus terpisah penuh, seperti pengiriman suara asli dan suara sulih 

pada sebuah film. 

 

Pada pengiriman suara kanal jamak selain pembawa suara I seperti yang sampai 

sekarang ini dikirim pembawa suara II. Pembawa suara I terletak pada jarak 

5,5MHz dari pembawa gambar dan pembawa suara II pada jarak 5,742MHz 

(gambar 1.19 ). 
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Gambar 1.19. Spektrum frekuensi sebuah kanal televisi dengan pengiriman suara kanal 
jamak 

 

Pada sistem suara yang berbeda-beda mono, stereo dan Zweiton dari pemancar 

dibedakan oleh modulasi dari kedua pembawa suara. 

 
Tabel 1.1. Pengiriman suara kanal jamak 

 

 Mono Stereo Zweiton 

Pembawa suara I 
Frekuensi : 
fG+5,5MHz 
(=325xfH) 
Frekensi Hub : 30kHz 
PG/Psuara : 13dB 

 
FM 
Dengan suara 
(Bicara, Musik) 

 
FM 
Dengan informasi 
suara kanal kanan 
dan kiri 
(L+R)/2 

 
FM 
Dengan suara 1 

Pembawa suara II 
Frekuensi : 
fG+5,742MHz 
(=367,5xfH) 
Frekensi Hub : 30kHz 
PG/Psuara : 20dB 

 
----  

 
FM 
Dengan informasi 
suara kanal kanan 
R tambahan : 
FM 
Dengan pilotton 
54kHz  
54kHz  AM 
Dengan frekuensi 
pengenal 117Hz 

 
FM 
Dengan suara 2 
tambahan : 
FM 
Dengan pilotton 
54kHz  
54kHz AM 
Dengan frekuensi 
pengenal 117Hz 

Sumber : Peter Zastrow Fernsehtechnic 1986 
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Tabel 1.2. Norma Televisi Negara-Negara 

Negara VHF UHF Sistim Warna 
Tegangan 
Jala-jala 
(volt) 

Frekuensi 
Jala-jala 
(Hz) 

Belgia C H PAL 220 50 

Bulgaria (Norma 
timur) 

D --- SECAM (B) 220 50 

Jerman B G PAL 220 50 

CSSR (Norma 
timur) 

B G PAL 220 50 

DDR B G SECAM (B) 220 50 

Finlandia B G PAL 220 50 

Perancis E L SECAM (B) 110/220 50 

Griechenland B B SECAM (Z) 220 50 

Britania Raya A I PAL 210/240 50 

Irlandia A I PAL 220 50 

Italia B G PAL 127/220 50 

Yugoslavia B G PAL 220 50 

Luksemburg C L/G PAL/SECAM(B) 120/220 50 

Monaco  C L/G SECAM(B) /PAL 120/220 50 

Belanda B G PAL 220 50 

Norwegia B G PAL 230 50 

Austria B G PAL 220 50 

Poladia (Norma 
timur) 

D D SECAM (B) 220 50 

Portugal B G PAL 110/220 50 

Rumania (Norma 
timur) 

D ---- SECAM (B) 220 50 

Swedia B G PAL 127/220 50 

Swiss B G PAL 220 50 

Spanyol B G PAL 127/220 50 

UdSSR (Norma 
timur OIRT)* 

D K SECAM (B) 127 50 

Ungarn (Norma 
timur) 

D K SECAM (B) 220 50 

USA (FCC)** M --- NTSC 110 60 

JEPANG M --- NTSC 110 50-60 

Sumber : Peter Zastrow Fernsehtechnic 1986 

 
PAL       = Phase Alternation Line ( Baris berganti fasa ) 
SECAM = Sequentielle a memoire (sekuensian dengan memori ) 
*OIRT    = Organisation Internationale des Radiodiffusion et Television 
**FCC    = Federal Communication Commission 
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Tabel 1.3. Saluran Frekuensi VHF dan UHF 

 
 

 
8. Gambar Blok Pemancara dan Penerima 

Sinyal gambar seperti yang dijelaskan pada bahasan dimuka diproses pada 

pemancar televisi dengan gambar blok seperti diperlihatkan pada gambar 1.20 

berikut. Kamera video dengan sinkronisasi yang dapat dikontrol memberikan 

sinyal gambar ke unit kontrol. Pulsa dari unit kontrol mengontrol pembelokan 

pada kamera dan menyediakan pulsa sinkronisasi. 
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Gambar 1.20. Blok Pemancar Televisi Hitam Putih 

 
Pulsa sinkronisasi dijumlahkan dengan sinyal gambar akan diperoleh sinyal 

komposit. Sinyal ini setelah dikuatkan dimodulasi secara amplitudo (AM) dengan 

tegangan berfrekuensi 38,9MHz. Frekuensi ini masih jauh lebih rendah dibanding 

frekuensi pancar, sehingga masih dimungkinkan dipotong band sisi nya. 

 
Tingkat berikutnya sinyal komposit yang sudah dimodulasi dipotong sisinya 

dengan menyisakan sekitar 1MHz sisinya dalam filter sisi sisa. Setelah sinyal 

dipotong sisi nya sinyal dicampur dengan tegangan berfrekuensi tinggi. Sehingga 

diperoleh frekuensi pancar yang diinginkan.Pada bagian suara dibangun lebih 

sederhana dibanding pada pemancar gambar. Setelah sinyal suara dimodulasi 

secara FM dikalikan hingga ke frekuensi pancar, dimana frekuensinya 5,5MHz 

lebih tinggi dari frekuensi pembawa gambar. 

 
Untuk dapat ditampilkan pada layar televisi, maka dilakukan proses kebalikannya 

sehingga diperoleh kembali sinyal gambar dan sinyal pembelok sinar dalam 

tabung gambar.Pada gambar 1.21 diperlihatkan gambar blok penerima televisi, 

setelah sinyal diterima antena bersama penguat IF (Intermediate Frequency) 

diseleksi sebuah pemancar. Maka diperolehlah sinyal IF gambar dengan 

frekuensi IF gambar 38,9MHz dan frekuensi IF suara 33,4MHz. Sinyal IF suara 

didemodulasi (deteksi) sehingga diperoleh sinyal suara yang menggerakkan 

loudspeaker. 

 

Sinyal IF gambar dengan frekuensi 38,9MHz didemodulasi sehingga diperoleh 

sinyal komposit kembali. Isi gambar dialirkan ke tabung, sementara untuk 
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memperoleh pembelok sinar dibangkitkan generator gigi gergaji dengan 

frekuensi horizontal dan vertical. Kedua generator harus sinkron dengan sinyal 

gambar, maka generator ini perlu pulsa sinkron. 

 

Gambar 1.21. Blok Penerima Televisi Hitam Putih 

Pulsa sinkronisasi diperoleh dengan menfilter dari sinyal komposit, pembangkit 

pulsa akan mengambil pulsa sinkron dari sinyal komposit. Pulsa yang diperoleh 

dipisahkan antara pulsa sinkron vertika dan horizontal, masing-masing untuk 

menyingkronkan generator vertikal dan horizontal. 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

Tentukan frekuensi pembawa gambar dan frekuensi pembawa suara untuk UHF 

TV kanal 39. 

Penyelesaian: 

1. Dari tabel 1.4, saluran 39 meluas 620-626 MHz. 

2. Frekuensi pembawa gambar 1.25 MHz di atas batas lebar pita lebih rendah, 

adalah 1,25 + 620 = 621,25 MHz 

3. Frekuensi pembawa suara adalah 4,5 MHz di atas pembawa gambar: 4.5 + 

621,25 = 625,75 MHz 

 
Contoh 1 

Sistem TV PAL digunakan di negara-negara Eropa/Indonesia menggunakan 

standar 625 garis penyapuan terjalin (scan interlaced) terjadi dengan laju 25 

frame per detik denganfrekuensi scanning horizontal 15.625Hz. Sekitar 80 

persen dari satu scan horisontal lengkap dikhususkan untuk video yang 

ditampilkan pada layar, dan 20 persen digunakan untuk blanking horizontal. 

Asumsikan bahwa resolusi horizontal RHsekitar 512 baris, danhanya sekitar 580 

garis scan horizontal ditampilkan pada layar.Hitung (a) bandwidth dari sistem TV 

PAL, dan (b) RVresolusi vertikal. 

Penyelesaian: 

Waktu untuk satu scan horizontal 

 

Sekitar 80 persen dari 64uS dikhususkan untuk video, sehingga didapatkan, 

 

Jika resolusi horizontal 512 garis, maka waktu untuk satu kali baris penyapuan 

adalah 

 

Dua garis sama dengan 1 periode, sehingga 

 

 

Berdasarkan dari konversi ini, dapat memberikan perkiraan lebar pita frekuensi 

(bandwith BW): 
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0,8 0,8 580 464V LR N x garis garis    

Resolusi vertikal sistem PAL adalah jumlah garis horizontal yang dapat 

dibedakan. Hanya sekitar 512-580 garis horizontal yang ditampilkan di layar. 

Resolusi vertikal adalah sekitar 0,8 kali jumlah baris yang sebenarnya NL. 

 
 

E. Latihan/Tugas 

Pilihan Ganda 

1 Salah satu keuntungan dari penerapan sistem penyapuan interlace sinyal 

gampar pada pesawat penerima televisi adalah .... 

 

a. Frekuensi 2 kali lebih besar dari 25Hz menjadi 50Hz 

b. Frekuensi 2 kali lebih kecil dari 50Hz menjadi 25Hz 

c. Frekuensi 4 kali lebih besar dari 25Hz menjadi 100Hz 

d. Frekuensi tetap konstan 25Hz dan 50Hz 

 
2 Salah satu kerugian dari penerapan sistem penyapuan interlace sinyal 

gampar pada pesawat penerima televisi adalah .... 
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a. Gangguan kedip saat peralihan gambar ke arah vertikal dari frekuensi 

25Hz menjadi 50Hz. 

b. Gangguan kedip saat peralihan gambar ke arah horisontal dari frekuensi 

25Hz menjadi 50Hz. 

c. Gangguan kedip saat peralihan gambar ke arah vertkal dan horisontal 

dari frekuensi 25Hz menjadi 50Hz. 

d. Gangguan frekuensi kedip saat peralihan gambar ke arah vertkal dan 

horisontal dari 50Hz turun menjadi 25Hz 

 
3 Salah satu kerugian dari penerapan sistem penyapuan interlace sinyal 

gambar pada pesawat penerima televisi adalah .... 

 

a. Penyapuan pada saat mencapai gambar penuh menjadi tertunda. 

b. Gangguan kedip pada saat penyapuan gambar ganjil dan genap tidak 

sinkron. 

c. Penyapuan pada saat mencapai gambar setengah penuh menjadi 

tertunda 

d. Gangguan kedip pada saat penyapuan setengah gambar ganjil dan 

genap tidak sinkron. 

 
4 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 .... 
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a. (480x4):3=640 

b. (576x4):3=768 

c. (480x3):4=360 

d. (576x3):4=432 

 
5 Sistem pengkode pemodulasian sinyal suara dan sinyal gambar pada sistem 

penerima & pemancar televisi warna standar PAL (Phase Alternating Line) 

adalah sinyal suara .... 

a. FM dan sinyal gambar AM 

b. FM dan sinyal gambar FM 

c. AM dan sinyal gambar AM 

d. AM dan sinyal gambar FM 

 
6 Sistem pengkode pemodulasian sinyal suara dan sinyal gambar pada sistem 

penerima & pemancar televisi warna standar NTSC (National Television 

System Committe) adalah sinyal suara .... 

a. FM dan sinyal gambar AM 

b. FM dan sinyal gambar FM 

c. AM dan sinyal gambar AM 

d. AM dan sinyal gambar FM 

 
7 Sistem pengkode pemodulasian sinyal suara dan sinyal gambar pada sistem 

penerima & pemancar televisi warna standar SECAM (Séquentiel couleur à 

mémoire/Sequential Color with Memory) adalah sinyal suara .... 

a. FM dan sinyal gambar FM 

b. FM dan sinyal gambar AM 

c. AM dan sinyal gambar AM 

d. AM dn sinyal gambar FM 



32 
 

8 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, dan untuk standar NTSC sering ditulis 

dalam format .... 

 

a. 640x480i 

b. 480x640i 

c. 640/480i 

d. 480/640i 

 
9 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 PAL adalah ... atau .... 
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a. (576 x 4):3 = 768 atau PAL 768 x 576i 

b. (480x4):3=640 atau PAL 768i x 576i 

c. (480x3):4=360 atau PAL 768i x 576i 

d. (576x3):4=432 atau PAL 768i x 576 

10 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. Bilamana resolusi gambar 

adalah 720i (jumlah baris pixel vertical, huruf i artinya interlace). Tentukan 

jumlah piksel total, jika ukran format gambar yang digunakan 16 :9 

a. 1280 piksel 

b. 1280/6 piksel 

c. 1280x6 piksel 

d. 1280x16 piksel 

 
11 Logo Full HD 1080 menunjukkan format gambar HDTV yang 

lebih tinggi seperti yang diperlihatkan pada logo. Angka 1080 

menyatakan jumlah baris piksel vertikal. Jika, ukuran format 

layar yang digunakan16 : 9, maka jumlah pixel total horisontal sebesar .... 

a. 1920 piksel 

b. 1920/6 piksel 

c. 1920x6 piksel 

d. 1080 piksel 

 
12 Logo Full HD 1080 menunjukkan format gambar HDTV yang 

lebih tinggi seperti yang diterlihatkan pada logo. Angka 1080 

menyatakan jumlah baris piksel vertikal. Dan jika, ukuran 

format layar yang digunakan adalah 16 : 9, tentukan jumlah pixel total 

horisontal. 

a. 1920x1080=2.073.600 piksel 

b. 1080x1080=1166400 piksel 

c. 1080x6 piksel 

d. 1920x6 piksel 
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13 Logo Full HD 1080 menunjukkan format gambar HDTV yang 

lebih tinggi seperti yang diterlihatkan pada logo. Angka 1080 

menyatakan jumlah baris piksel vertikal dengan progressive 

scanning. Dan jika, ukuran format layar yang digunakan adalah 16 : 9, maka 

jumlah pixel total (Full HD) adalah.... 

a. lebih besar 2mega piksel 

b. lebih kecil 1mega piksel 

c. sama dengan 1080mega piksel 

d. lebih kecil 1080mega piksel 

 

F. Rangkuman 

1. Standar Katagori 

Berdasarkan standar katagori dapat dikelompokan menjadi 2, yaitu: Definisi 

Televisi Konvensional (Conventional Definition Television CDTV) dan Digital 

Televisi (Digital Television DTV). 

2. Definisi Televisi Konvensional (CDTV) 

Ketika standar video digital yang dibuat, ATSC (Advanced Television Systems 

Committee) mendefinisikan kembali standar sebelumnya yang sudah digunakan. 

Standar analog digunakan di seluruh dunia ditempatkan dalam kategori yang 

baru didefinisikan sebagai televisi konvensional, atau disingkat CDTV. CDTV 

mengacu pada semua standar televisi analog asli. 

Dalam sistem NTSC, resolusi gambar standar CDTV adalah 640 x 480 baris 

video aktif. Frame rate adalah 29,97 frame per detik yang terbagi menjadi dua 

bidang interlaced, masing-masing berisi 240 baris video aktif. PAL resolusi 

gambar standar adalah 760 piksel dengan 580 baris. Frame rate PAL adalah 

25fps dengan dua bidang interlaced, masing-masing berisi 288 baris video aktif. 

SECAM menggunakan 760 piksel per baris dan 580 baris, dan berbagi frame 

rate menyerupai seperti yang digunakan mode scan PAL. 

Dalam standar analog yang asli, masing-masing standar individu menggunakan 

metode sendiri dalam hal pengolahan informasi warna. Dengan munculnya 

standar video digital, maka ISO mendefinisikan ulang dalam sistem pengkodean 

warna ke standar internasional baru yang disebut CCIR 601, atau Consultative 
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Committee on International Radio, yang mana pertama kali standar digital 

dikembangkan.  

 

3. Katagori Televisi Digital (DTV) 

Kategori Televisi Digital, atau DTV Digital Television, dikembangkan berdasarkan 

tuntutan perkembangan domain video digital yang mencakup semua standar 

video digital. Pengkatagorian sistem Televisi Digital memiliki dua subkategori, (1) 

Standard Definition Television (SDTV) dan (2) High Definition Television (HDTV). 

Selain itu kategori DTV, disempurnakan atau disebut juga sebagai standar 

EDTV, atau Enhanced Definition Television. 

4. High Definition Television (HDTV) 

Standar HDTV merupakan difinisi resolusi tinggi asli analog, karena pada saat 

ditemukannya sistem HDTV ini, sistem televisi digital digunakan atau ditemukan. 

Dengan munculnya standar sistem digital, maka sistem HDTV segera 

menyeberang berpindah ke dalam kelompok domain digital. Dalam proses ini, 

sehingga kualitas gambar menjadi jauh lebih baik. Ada beberapa standar HDTV 

yang berbeda. Selain itu, banyak format HDTV dikembangkan berbagai produsen 

dan berbagai negara mulai mengembangkan standar mereka sendiri. Perbedaan 

antara standar HDTV meliputi unsur-unsur seperti frame rate, scan lines, dan 

jumlah pixel. Informasi tambahan dan standar HDTV spesifik dibahas lebih lanjut 

dalam pembahasan modul berikutnya. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Teori dan operasi video dapat menjadi subjek yang menantang terus mengalami 

peningkatan. Pada saat ini dan di masa mendatang, industri video akan 

mengalami periode perubahan besar, seperti perubahan dalam bidang 

komunikasi. Memperdalam pemahaman Anda di bidang teknologi video akan 

memerlukan studi tentang pemrosesan video digital. Modul grade 10 ini, selain 

telah meletakkan dasar bagi pengetahuan dasar tentang bagaimana video 
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bekerja, namun demikian perkembangan teknologi video akan terus diperbarui 

untuk mencerminkan perubahan besar dalam industri video. Oleh karena 

pekerjaan di bidang perawatan & perbaikan khususnya peralatan elektronika 

memerlukan dukungan pemahaman perkembangan teknologi video. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 : SPEKTRUM 

WARNA CAHAYA 

 

A. Tujuan 

Peserta diklat harus dapat: 

1. Menjelaskan spektrum radiasi cahaya tampak dan warna cahaya putih! 

2. Menjelaskan spektrum radiasi warna primer dan kompleme! 

3. Mendeskripsikan prinsip penjumlahan warna cahaya primer! 

4. Menjelaskan prinsip pengurang warna primer tinta! 

5. Menjelaskan bagian-bagian anatomi mata dan fungsinya! 

6. Menjelaskanmodel warna RGB, CMY, CMYK, YIQ, YUV, dan YdbDr! 

7. Menjelaskan standar warna untuk sistem NTSC dan PAL! 
 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mendeteksi kerusakan, perbaikan dan perawatan macam-macam pesawat 

penerima Televisi 

2. Mendeteksi kerusakan, perbaikan dan perawatan macam-macam peralatan 

ukur elektronika 

3. Mendeteksi kerusakan, perbaikan dan perawatan macam-macam peralatan 

elektronika daya 

4. Mendeteksi kerusakan, perbaikan dan perawatan macam-macam peralatan 

elektronika konsumen 

 

C. Uraian Materi 

1. Spektrum Warna 

Radiasi cahaya tampak menempati pita frekuensi relatif pendek pada spektrum 

energi gelombang elektromagnetik-kira-kira antara 400nm dan 700nm. Sebagai 

contoh, untuk objek warna hijau mempunyai pantulan relatif ringan yaitu pada 

rentang panjang gelombang berkisar antara 500nm sampai dengan 700nm. 

Suatu benda putih mempunyai keseimbangan pantulan dari semua rentang 

panjang gelombang tampak. Gambar 2.1, memperlihatkan spektrum warna-

radiasi gelombang elektromagnetik cahaya tampak. 
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Gambar 2.1. Spektrum-Radiasi Gelombang Elektromagnetik 

 
Menurut penglihatan mata manusia, bahwa semua warna akan nampak sebagai 

kombinasi dari tiga macam variasi warna dan lebih dikenal dengan sebutan 

warna-warna primer merah (R), hijau (G), dan biru (B). Untuk kepentingan 

standarisasi, yang mengacu pada komisi pengawas internasional CIE 

(Commission International de 1’Eclairage-International Commission on 

Illumination) yang dikeluarkan pada tahun 1931 memberi batasan spesifikasi nilai 

panjang gelombang untuk ketiga warna dasar adalah seperti berikut: 

Merah (R)= 436 nm,  Hijau (G) = 546 nm Biru (B) = 700 nm 

 
Warna-warna dasar dari warna primer dapat dijumlahkan untuk menghasilkan 

warna-warna sekunder Magenta yaitu hasil penjumlahan dari dua warna dasar 

merah (R) dan biru (B), Cyan hasil penjumlahan dari warna dasar hijau (G) dan 

biru (B), dan warna dasar kuning adalah hasil penjumlahan dari warna dasar 

merah (R) dan hijau (G), Gambar 2.6 memperlihatkan pencampuran dari ketiga 

warna-warna dasar dengan hasil putih. Prinsip televisi warna menerapkan 

konsep tiga warna dasar dengan menjumlahkan cahaya secara natural. Ada 

beberapa standarisasi model warna yang banyak digunakan, antara lain RGB, 

CMY, CMYK, YUV, YIQ, HIS,YDbDr, dan YCbCr. 

 

2. Anatomi Mata 

Gambar 2.2 memperlihatkan susunan anatomi mata manusia, sedangkan 

gambar 2.3 menunjukkan detail dari bagian anatomi mata yang fungsi utamanya 

adalah sama dengan kamera yaitu sebagai perekam objek yang dilakukan oleh 

retina dan dibedakan antara kromatik dengan luminan yang kemudian informasi 

tersebut difokuskan oleh lens dan didistribusikan dan diterima oleh bagian cones 

dan rods yang mana mengandung informasi warna dan luminan. 
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Gambar 2.2. Susunan Mata Manusia Keseluruhan 

 
Permukaan retina secara terpisah dapat menyalakan sel yang peka rangsangan 

kemudian rangsangan tersebut didistribusikan ke bagian Cones dan Rods untuk 

dibedakan. 

 

Gambar 2.3. Bagian filter cahaya mata manusia 

 
Didalam mata manusia terdiri dari 5 milyard cones dan 100 milyard Rods. Oleh 

karena itu Cones (High Illumination Levels-Photopic Vision) mempunyai tingkat 

kepekaan atau sensitivitas lebih rendah bila dibandingkan dengan Rods (Low 

Illumination Level-Scotopic Vision). 

 

3. Bagian Cones 

Cones mata dapat berfungsi sebagai serapan cahaya, dimana tugas utamanya 

adalah untuk membedakan sensitifitas objek warna.Warna primer merah (R) 

yang dapat diserap oleh cones mempunyai sensitivitas sebesar 65%, warna hijau 

(G) dapat menerima sensitivitas serapan sebesar 33%, sedangkan untuk warna 

biru (B) dapat menerima sensitivitas serapan sebesar 2%. 
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Gambar 2.4. Spektrum sensitivitas CONE mata manusia 

Kerusakan sebagian jumlah cones akan menyebabkan sensitivitas didalam 

membedakan corak atau hue suatu objek cahaya warna berkurang atau 

kemungkinan bisa menjadi buta warna (monokrom). 

 

4. Bagian Rods 

Indikator rangsangan sel yang dikirim dan kemudian dibagi-bagikan oleh retina 

didistribusikan ke bagian Rods, dimana fungsinya adalah untuk mengolah tingkat 

kecerahan (brightness) bukan warna. Rods mempunyai sensitivitas paling baik 

terhadap tingkat luminan cahaya putih. 

 

Gambar 2.5. Spektrum Sensitivitas RODS Mata Manusia 

 

Tanggapan mata terhadap cahaya (sinar) memiliki tingkat luminan yang relatif 

konstan untuk berbagai macam perubahan dominan panjang gelombang. 
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5. Kamera dan Mata 

Mata manusia mempunyai kesamaan fungsi dengan Kamera, yaitu suatu proses 

transformasi perekaman objek kedalam bentuk image. Kesamaan fungsi kamera 

dan mata dapat kita bandingkan seperti tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1. Perbandingan anatar Kamera dengan Mata 

Kamera Komponen Mata Komponen 

 Lensa Lensa, Kornea 

Shutter Iris, Pupil 

Film Retina 

Kabel untuk transformasi 

image (objek) 

Optik untuk mengirim informasi 

ke otak 

 

Dalam penglihatan mata kita, terdapat suatu faktor yang disebut tingkat luminansi 

yang menunjukan jumlah intensitas sinar, yang dapat ditangkap oleh mata 

sebagai cerahnya suatu sinar (brightness). Pada gambar hitam putih 

mengandung unsur variasi-variasi brightness yaitu dari level rendah hitam, abu-

abu sampai level paling tinggi putih. Hal demikian ini dipakai sebagai konsep 

dasar ditemukannya televisi warna, yaitu dengan mengubah pola gambar 

berwarna menjadi suatu gambar monokrom, dengan menggunakan ide bahwa 

luminansi sesungguhnya menunjukan representasi warna yang nampak dalam 

reproduksi hitam putih.Untuk kepekatan relative warna dasar merah (R), hijau (G) 

dan biru (B) diambil nilai-nilai dengan faktor seperti berikut: 

 
Merah (R) = 0,47  (2.1) 

Hijau   (G) = 0,92  (2.2) 

Biru     (B) = 0,17  (2.3) 

 
Sehingga didapatkan persentase untuk masing-masing warna merah (R), hijau 

(G) dan biru (B) seperti berikut: 

0,30  0,3012  
56,1

0,47
  

0,17  0,92  0,47

0,47
  (%) R 


   (2.4) 

0,59  0,5897  
56,1

0,92
  

0,17  0,92  0,47

0,92
  (%) G 


   (2.5) 

0,11  0,1089  
56,1

0,17
  

0,17  0,92  0,47

0,17
  (%) R 


   (2.6) 
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Pada televisi warna informasi-informasi tentang luminansi atau sinyal Y 

memungkinkan dapat dibentuk dari sinyal-sinyal dari gambar berwarna tersebut, 

seperti halnya untuk gambar-gambar hitam putih dapat dibentuk dengan cara 

menjumlahkan 3 warna primer (merah=R, hijau = G, dan biru = B) dengan 

perbandingan-perbandingan seperti persamaan 2.7 berikut, 

 
VY = 0,30VR + 0,59VG + 0,11VB  (2.7) 

 
Untuk mendapatkan bayangan monokrom yang berbeda tingkat kecerahanya, 

untuk itu warna dasar merah, hijau dan biru diubah kedalam sinyal luminansi 

dalam perbandingan 30% merah, 59% hijau dan 11% biru. 

 

6. Warna 

Apa yang dimaksud dengan warna? Warna dapat dijelaskan dari beberapa sudut 

pandang yang berbeda. Secara fisik yang dimaksud dengan warna adalah suatu 

spektrum tampak dari suatu fungsi perubahan panjang gelombang. Sedangkan 

menurut pandangan atau persepsi psikologis warna dapat didefinisikan sebagai 

suatu rangsangan atau stimulus yang diterima oleh mata (sistem optikal) 

kemudian dikirimkan dan diproses oleh otak (brain). Dan berbeda dengan 

persepsi yang digunakan untuk pemrosesan gambar (image processing) pada 

teknik komputer dan televisi, warna dapat dimodelkan menjadi ruang tiga dimensi 

tergantung dari aplikasi penampil (display) yang akan digunakan. Sebagai contoh 

model warna dasar RGB hanya cocok untuk model penampil CRT (Chatode Ray 

Tube). 

 

7. Permasalahan Dengan Standarisasi 

Berdasarkan dari beberapa definisi yang berbeda didapatkan beberapa 

permasalahan-permasalahan teknis, yaitu persoalan bagaimana cara kita 

memastikan dan menentukan suatu formula untuk menampilkan atau 

menyanjikan model warna dalam suatu aplikasi yang berbeda sedemikian rupa 

sehingga dapat tercipta suatu efek visual yang sama. 

 

Tidak seperti sistem PAL atau NTSC, televisi analog SECAM tidak mudah untuk 

diedit ke dalam bentuk analog seperti aslinya. Karena format warna atau format 

gambar pada sistem SECAM menggunakan metode pengiriman modulasi 
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frekuensi (FM), dan sistem SECAM tidak bersifat linier terhadap sinyal masukan 

video. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memperkecil atau menghindari 

kesalahan warna akibat pergeseran atau distorsi sudut phasa pada saat 

berlasungnya pengiriman sinyal video seperti yang telah diterapkan pada sistem 

modulasi NTSC. Perlu diketahui, bahwa sistem PAL bertujuan untuk 

memperbaiki kesalahan warna dari sistem NTSC pada saat proses pengiriman.  

 

Suatu permasalahan pada sistem SECAM adalah bilamana dua sinyal listrik 

dicampur dimana kedua sinyal tersebut disinkronkan, maka dihasilkan sinyal 

yang tidak valid seperti sinyal SECAM aslinya, berbeda dengan sinyal analog 

PAL atau NTSC. Beberapa alasan, banyak negara untuk penghematan atau 

mereduksi biaya operasional dari pemancar stasiun televisi, yang dulunya 

menggunakan sistem SECAM berpindah ke sistem PAL. Pada umumnya negara-

negara yang menggunakan sistem SECAM biasanya dilengkapi juga dengan dua 

sistem SECAM dan PAL, meskipun sebagai baseband adalah NTSC. 

 

8. Model Warna RGB 

Model warna dasar RGB dapat diuraikan menjadi tiga dimensi (R, G, B), dengan 

demikian R, G, B [0, 1]. Warna RGB dapat menempati dan dimodelkan seperti 

satu unit kubus ruang tiga dimensi (R, G, B), yang mana dari masing-masing 

poros merupakan representasi dari salah satu warna dasar, warna primer. 

  

 

Gambar 2.6. Ruang tiga dimensi model warna adiktif RGB 
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Gambar 2.6 memperlihatkan dimensi warna-warna yang membentuk suatu titik-

titik koordinat kubus, dimana warna dasar merah (R) terletak pada titik koordinat 

(1,0,0), warna dasar hijau (G) terletak pada titik koordinat (0,1,0), dan biru (B) 

terletak pada titik koordinat (0,0,1). Sedangkan untuk warna-warna komplemen 

(sekunder) seperti Cyan terletak pada titik koordinat (0,1,1), warna komplemen 

Magenta terletak pada titik koordinat (1,0,1), dan warna kuning menempati titik 

koordinat (1,1,0). Sifat alami sistem warna RGB adalah adiktif, yaitu bagaimana 

dengan menambahkan warna sehingga dapat membuat warna tersebut berubah 

menjadi lebih terang. Hitam terletak pada posisi original, dan putih terletak 

disudut dimana R=G=B=1. Sedangkan daerah abu-abu terletak menyebar 

membuat garis diagonal dari titik hitam sampai ke titik putih. Dengan begitu untuk 

daerah abu-abu terletak pada sekitar titik (x,x,x) dimulai dari hitam = (0,0,0) 

menuju putih = (1,1,1). Warna ini sering dimodelkan dan dinormalisasikan 

kedalam dua dimensi (1,1). Dengan demikian pernyataan tersebut dapat 

dinyatakan bahwa r + g + b = 1, dimana: 

 GBR

R
r


 , 

 GBR

G
g


  dan 

 GBR

B
b


   (2.8) 

 

Gambar 2.7. Model warna RGB 

 

9. Model Warna CMY  

Model warna CMY tidak dapat dipisahkan dengan model warna dasar RGB. 

Bedanya pada model ini adalah yang dianggap sebagai warna-warna primer 

adalah C (Cyan), M (Magenta), dan Y (Yellow), sedangkan yang dianggap 

sebagai warna-warna sekunder dari RGB adalah warna-warna primer CMY atau 

sebaliknya. Konversi warna RGB ke CMY dapat dinyatakan seperti persamaan 

berikut ini: 
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B1Y

G1M

R1C







  (2.9) 

Yellow - 1   Blue      Magenta; - 1 Green                 Cyan; - 1  Red   

 

 
 

 

Gambar 2.8. Ruang Tiga Dimensi Model Warna Subtraktif CMY 

Model pencampuran seperti ini sering digunakan untuk teknologi printer dan 

menggambar/melukis dengan cat warna.Skala C, M dan Y sebanding dengan 

unit C, M, Y [0, 1]. Dengan begitu dan dengan metode subtraktif, maka sistem 

warna CMY dapat digunakan didalam cetak offset yang berlawanan dengan sifat 

original dari warna aditif RGB. Sebagai contoh, suatu pixel dari warna Cyan 

merupakan representasi dari semua warna RGB selain merah. Suatu pixel dari 

warna Magenta, pada sisi lain, adalah mencerminkan semua warna RGB kecuali 

hijau (green). Sekarang, jika kita hendak mencampur warna Cyan dan Magenta 

(merah keungu-unguan), maka yang kita dapatkan adalah warna biru, bukannya 

putih seperti pada sistem warna penjumlahan adiktif. 
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10. Model Warna CMYK 

Model warna CMY(K) sama dengan model warna CMY, sedangkan (K) artinya 

hitam digunakan pada printing dan untuk perangkat keras mesin photo copy 

(hard copy). Dimana model warna ini sangat tergantung dari tipe piranti tinta dan 

kertas yang digunakan sebagai media menggambarnya. Gambar 2.9 

menjelaskan hal ini. 

 

Gambar 2.9. Model warna CMYK 

Konversi CMY ke CMYK 

  YellowMagenta, Cyan, minimum       Black   

Black) - (1

Black) - (Cyan
        Cyan   

Black) - (1

Black) - (Magenta
   Magenta   

Black) - (1

Black) -(Yellow  
  Yellow       

Konversi CMYK ke CMY 

Cyan = minimum (1,Cyan(1-Black)+Black) 

Magenta = minimum (1,Magenta (1-Black)+Black) 

Yellow = minimum (1,Yellow (1-Black)+Black) 

 

11. Model warna YUV 

Ide dasar dari model warna YUV adalah bertujuan untuk memisahkan informasi 

warna dari informasi kecerahan (brightness). Komponen-komponen luminan (Y) 

dan krominan (U,V) adalah: 
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Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B 

U = 0,492(B-Y) = -0,147R - 0,289G + 0,436B  (2.10) 

V = 0,877(R-Y) = 0,615R - 0,515G - 0,100B  

 
Y merupakan representasi dari luminan dari suatu image, sedangkan U,V berisi 

informasi warna, yaitu krominan. Komponen luminan dapat diperlakukan sebagai 

skala abu-abu dari suatu RGB image. Model warna YUV digunakan pada sistem 

televisi standar PAL. Kelebihan dari model warna seperti yang diperlihatkan 

gambar 2.9 adalah: 

1. Informasi dari kecerahan (brightness) terpisah dengan informasi warna 

2. Korelasi antara komponen warna dapat dikurangi atau direduksi 

3. Banyak informasi yang dapat dikumpulkan melalui komponen Y, karena isi 

dari informasi U dan V berkurang. Ini dapat dilihat pada ilustrasi persamaan 

(3.3), dimana nampak berkebalikan dengan komponen Y adalah jauh lebih 

besar bila dibandingkan dengan komponen-komponen U dan V. 

 
Dengan keuntungan-keuntungan tersebut, sistem color YUV lebih banyak 

digunakan untuk kompresi image (gambar). Hal ini dikarenakan perbandingan 

antara komponen-komponen perbedaan warna yang telah direduksi, dengan 

demikian komponen yang lainnya juga dapat dikompres secara terpisah. 

Disamping itu, banyak bit yang dapat dialokasikan kedalam komponen Y 

dibandingkan dengan U dan V. Sisatem model warna YUV banyak diadopsi 

untuk kompresi gambar format JPEG standar. 

 

12. Model Warna YIQ 

YIQ adalah suatu versi dari YUV. Sistem ini banyak digunakan pada sistem 

televisi di Amerika Utara. Disini Y adalah komponen luminan seperti halnya pada 

sistem warna YUV. Komponen-komponen I dan Q sesuai dengan komponen U 

dan V dari sistem warna YUV. Konversi warna dasar RGB ke sistem warna YIQ 

dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut: 

B311.0G523.0R212.0Q

B321.0G275.0R596.0I

B114.0G587.0R299.0Y







  (2.11) 

Atau dapat dinyatakan dalam bentuk matrik seperti berikut: 
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B

G

R

  

0,3110,528-0,212

0,321-0,275-0,596

0,1140,5870,299

  

Q

I

Y

  (2.12) 

Sistem model warna YIQ dapat juga dinyatakan kedalam sistem model warna 

YUV, dengan transformasi sebagai berikut: 

U41.0V48.0Q

U27.0V74.0I

B1.0G6.0R3.0Y







  (2.13) 

Menggunakan luminan, pada phasa (I=Inphase) hijau-orange dan Q=Quadrature 

antara komponen warna biru-kuning.Menguntungkan untuk aplikasi objek dengan 

warna natural dan warna kulit. Digunakan untuk televisi warna standar NTSC-

Amerika, dengan bandwidth antara (2,4MHz, 1,5MHz, 0,6MHz) 

 

Model Warna YIQ 

   

Komponen Y Komponen I Komponen Q 

Gambar 2.10.Model warna YIQ dengan Komponen Y, I dan Q 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

1 Jelaskan proses pencampuran warna dari ilustrasi gambar berikut 

 
 

2 Jelaskan proses pencampuran dan visi dari ilustrasi spektrum cahaya 

tampak yang ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 

3 Jelaskan dimana letak ketidaksesuaian (kesalahan) dari ilustrasi proses 

pencampuran dan visi dari ilustrasi spektrum cahaya tampak yang 

ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 

4 Jelaskan dimana letak ketidaksesuaian (kesalahan) dari ilustrasi proses 

pencampuran dan visi dari ilustrasi spektrum cahaya tampak yang 

ditunjukkan oleh gambar berikut: 
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5 Jelaskan proses pencampuran dan visi dari ilustrasi spektrum cahaya 

tampak yang ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 
 

E. Latihan/Tugas 

1 Retina secara terpisah dapat menyalakan sel yang peka rangsangan 

kemudian didistribusikan ke bagian _______ dan ________. 

2 ________berfunsgi sebagai serapan cahaya, dimana objek warna dapat 

dibedakan, kerusakan cones dapat mengakibatkan ________ 

3 ________ berfungsi untuk mengolah tingkat kecerahan (brightness) 

danbersifat sangat sensitif sekali terhadap tingkat luminan cahaya putih 

4 Jelaskan dimana letak ketidaksesuaian (kesalahan) dari ilustrasi proses 

pencampuran dan visi dari ilustrasi spektrum cahaya tampak yang 

ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 

5 Jelaskan dimana letak ketidaksesuaian (kesalahan) dari ilustrasi proses 

pencampuran dan visi dari ilustrasi spektrum cahaya tampak yang 

ditunjukkan oleh gambar berikut: 
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F. Rangkuman 

Kamera dan Mata: Mata manusia mempunyai kesamaan fungsi dengan 

Kamera, yaitu suatu proses transformasi perekaman objek kedalam bentuk 

image. Kesamaan fungsi kamera dan mata dapat kita bandingkan sebagai 

berikut: 

Kamera Komponen Mata Komponen 

Lensa Lensa, Kornea 

Shutter Iris, Pupil 

Film Retina 

Kabel untuk transformasi image 
(objek) 

Optik untuk mengirim informasi ke 
otak 

 

Spektrum Warna Cahaya: Radiasi cahaya tampak menempati pita frekuensi 

relatif pendek pada spektrum energi gelombang elektromagnetik-kira-kira antara 

400nm dan 700nm. 

 
Warna cahaya akan nampak sebagai kombinasi dari tiga macam variasi warna 

dan lebih dikenal dengan sebutan warna-warna primer merah (R), hijau (G), dan 

biru (B). 

 
Untuk kepentingan standarisasi, yang mengacu pada komisi pengawas 

internasional CIE (Commission International de 1’Eclairage-International 

Commission on Illumination) yang dikeluarkan pada tahun 1931 memberi 

batasan spesifikasi nilai panjang gelombang untuk ketiga warna dasar adalah 

seperti berikut: 

Merah (R)= 436 nm,  Hijau (G) = 546 nm Biru (B) = 700 nm 
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Warna-warna dasar dari warna primer dapat dijumlahkan untuk menghasilkan 

warna-warna sekunder Magenta yaitu hasil penjumlahan dari dua warna dasar 

merah (R) dan biru (B), Cyan hasil penjumlahan dari warna dasar hijau (G) dan 

biru (B), dan warna dasar kuning adalah hasil penjumlahan dari warna dasar 

merah (R) dan hijau (G). 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul ini, peserta dapat 

mengintegrasikan pengetahuan tentang konsep dasar sistem satuan unit standar 

internasional pada bidang keilmuan (science), serta penulisan laporan dalam 

eksperimen ilmiah bidang rekayasa 

Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul ini, peserta dapat 

menerapkan konsep rekayasa, dan melakukan eksperimen fokus bahasan 

sistem satuan unit standar internasional pada bidang keilmuan (science) dan 

teknologi 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3: SISTEM 

PENGKODE TV STANDAR PAL 

 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 3 diharapkan peserta dapat 

menerapkan proses berfikir secara Konseptual untuk mengintegrasikan 

pengetahuan ″Faktual″ pokok bahasan sistem pengkode TV standar PAL 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Setelah mempelajari modul kegiatan belajar 3 diharapkan peserta dapat 

menguraikan sistem pengkode TV standar PAL 

 

C. Uraian Materi 

1. NTSC CODER 

Pada prinsipnya terdapat tiga macam normalisasi pemancar televisi yang 

digunakan, yaitu pemancar televisi standar PAL (Jerman), SECAM 1957 

(Sequentiel aMemoire = Perancis) maupun pemancar televisi standar NTSC 

1953 (Amerika), pemancar televisi standar PAL 1967 (Phase Alternating Line) 

dikembangkan berdasarkan konsep dari NTSC. Gambar 3.1 memperlihatkan 

skema blok perekaman atau pengambilan objek sampai pada tingkat pengiriman 

dari pemancar televisi warna menurut norma NTSC (National Television System 

Committee). 

 

Gambar 3.1. PAL CODER Standar NTSC 
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Perbedaan pertama antara sistem pemancar standar NTSC dan PAL adalah 

terletak pada proses pengiriman dan pengolahan sinyal perbedaan warna R-Y. 

Pada sistem (PAL = Phase Alternating Line) pengiriman sinyal perbedaan warna 

antara R-Y setiap garisnya disaklar bergantian dengan perbedaan polaritas sudut 

sebesar 900, Proses ini dikerjakan oleh saklar PAL (PAL Switch), hal ini 

bertujuan untuk memperbaiki atau mengeliminasi kesalahan sudut warna pada 

saat proses pengiriman sinyal dari pemancar. Perbedaan kedua terletak pada 

besarnya reduksi sinyal perbedaan warna (R-Y) dan (B-Y). 

 

2. Kompatibilitas 

Sebelum konsep televisi warna ditemukan dan berkembang seperti sekarang ini, 

terlebih dahulu yang telah ada yakni konsep televisi hitam putih (monokrom). 

Sinyal televisi hitam putih merupakan tegangan tangga antara level hitam (0) dan 

level putih (1), untuk itu problem utama konsep dasar ditemukannya televisi 

warna adalah bagaimana membentuk sinyal tangga (luminansi) dari televisi 

warna tersebut sama persis dengan konsep pada televisi hitam putih, sehingga 

konsep pemancar televisi warna dapat diterima oleh penerima televisi hitam 

putih, begitu sebaliknya pemancar televisi hitam putih dapat diterima dan 

diproses oleh penerima televisi warna (kompatibel).  

 
Untuk jelasnya, penerima televisi warna dapat memakai sinyal monokrom untuk 

mereproduksi gambar dalam hitam dan putih. Syarat kompatibelitas ini dapat 

dijelaskan dengan memasukkan suatu faktor luminansi dalam sistem televisi 

warna. Sehubungan dengan hal tersebut ada juga sinyal-sinyal penting lainnya 

yaitu sinyal perbedaan warna (R-Y) da (B-Y) yang membawa informasi warna 

sehingga kompatibelitas yang dimaksud diatas dapat dipenuhi. Sinyal Y inilah 

yang dapat membuat penerima monokrom dapat mereproduksi gambar hitam 

putih, sedangkan untuk televisi warna menggunakan sinyal lumnansi Y maupun 

sinyal perbedaan warna (R-Y) dan (B-Y). Kompatibelitas dapat terpenuhi apabila 

persamaan berikut terpenuhi : 

VR-Y = VR –VY 

VR-Y = VR –(0,7VR + 0,59VG + 0,11VB) 

VR-Y = 0,7VR – 0,59VG – 0,11VB  (3.1) 
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dan, 

VB-Y = VB –VY 

VB-Y = VB –(0,3VR + 0,59VG + 0,11VB) 

VB-Y = -0,3VR – 0,59VG + 0,89VB  (3.2) 

 

3. Corak (HUE) dan Saturasi Warna 

Pada kegiatan belajar sebelumnya telah kita pelajari bagaimana cahaya merah, 

hijau dan biru diubah menjadi sinyal-sinyal listrik dan memungkinkan televisi 

warna “compatible” dengan televisi hitam putih. Selain itu terdapat persoalan-

persoalan dengan kompatibelitas yakni bahwa pemancaran hitam putih dan 

warna tak dapat dilakukan sekaligus bersamaan dalam satu pembawa sub 

“subcarrier” gambar, sebab untuk kedua hal tersebut ada perbedaan atau 

permasalahan dalam hal lebar pita “bandwidth”-nya, dimana untuk yang warna 

berisi sinyal Y, (R-Y), dan (B-Y) sedangkan untuk pemancar hitam putih hanya 

berisi sinyal luminansi Y saja. Spektrum warna seperti gambar 3.2 di bawah. 

 

 

Gambar 3.2. Spektrum warna 
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Gambar 3.3. Kurva sensitifitas warna 

 

Gambar 3.4. Diagram kromatisitas dan warna-warna dasar 

Koordinat siku-siku yang menunjukkan semua perbedaan sudut phasa yang 

membentuk keseluruhan dari warna-warna disebut KROMATISITAS, dimana 

warna-warna dasar merah (R), hijau (G) dan biru (B) secara kromatis ditunjukkan 

dari besarnya vektor X, Y dan Z seperti gambar 3.4. 

 

4. Matrik 

Oleh tingkat matrik sinyal VR, VG dan VB yang diamdil dari objek dan kemudian 

direkam oleh kamera warna RGB diproses menjadi tiga komponen, yaitu sinyal 

perbedaan warna R-Y, sinyal perbedaan warna B-Y dan sinyal luminansi Y. 

Dengan menggunakan persamaan 3.1 dan 3.2 amplitudo sinyal Y, (R-Y) dan (B-

Y) akan dihasilkan bentuk pola lajur warna sesuai dengan tingkat luminansinya. 

Gambar 3.5 memperlihatkan pola lajur (Bars), amplitudo putih menempati level 
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paling tinggi (1=100%) sebagai harga referensi, sehingga tingkat luminansi yang 

lainnya dari putih ke abu-abu dan hitam dapat ditentukan nilainya sesuai dengan 

pernyataan pada persaman 3.1. 

 

 

Gambar 3.5. Pencampuran warna dasar additif 

Gambar 3.5 memperlihatkan ilustrasi penjumlahan dari warna primer merah (R), 

hijau (G), biru (B), dan dengan menggunakan persamaan 3.1 diperoleh tegangan 

tangga luminansi Y. 

 

5. Matrik Luminansi (Y) 

Untuk memenuhi persyaratan kompatibelitas, maka sebagai solusinya adalah 

bagaimana membentuk sinyal luminansi (Y) televisi hitam putih dari televisi 

berwarna. Gambar 3.5, berikut memperlihatkan bagaimana tegangan keluaran 

dari kamera berwarna (VG), VR, dan VB dapat diproses pada rangkaian blok 

matrik sehingga didapatkan tegangan luminansi (Y) untuk televisi hitam 

putih.Secara sederhana konsep dasar dari matrik Y dapat dibangun dengan 

hanya menggunakan empat buah resistor, yaitu dengan perbandingan 0,30 

untuk tegangan merah (VR), 0,59 untuk tegangan hijau (VG), dan 0,11 untuk 

tegangan biru (VB). Gambar 1.5. memperlihatkan konsep sederhana dari 

rangkaian blok matrik luminansi (Y) dan Tabel 3.1 memperlihatkan prosentase 

tegangan luminansi (Y) yang diperoleh dari penjumlahan tegangan warna primer 

(VR), (VG), dan (VB).Gambar 3.5 menunjukkan proses pembentukan sinyal 

luminansi (Y) dari warna primer VR, VG, dan VB. 
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Pola-Sinyal 
 

 Gambar 3.5. Warna Pola Bars 

Kamera VG 

 

Kamera VR 

 

Kamera VB 

 

Y 

 

 

Gambar 3.6. Pola lajur (Bars) Sinyal Luminansi 

 

 

Gambar 3.7. Matrik Luminansi Y 

 
Tabel 3.1. Prosentase tegangan luminansi (Y) dari tegangan warna primer (VR), (VG), dan 

(VB) 

Warna Luminansi Y (%) 
Tegangan Keluaran Kamera 

VR (%) VG (%) VB (%) 

Putih 100% = 1 30% 59% 11% 

Kuning 89% = 0,89 30% 59% 0% 

Cyan 70% = 0,70 0% 59% 11% 

Hijau 59% = 0,59 0% 59% 0% 

Purpur 41% = 0,41 30% 0% 11% 

Merah 30% = 0,30 30% 0% 0% 

Biru 11% = 0,11 0% 0% 11% 

Hitam 0% = 0 0% 0% 0% 
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6. Matrik Perbedaan Warna (R-Y) dan (B-Y) 

Pada sistem pemancar televisi warna hanya sinyal perbedaan warna (R-Y) dan 

sinyal perbedaan warna (B-Y) yang dipancarkan. Sedangkan sinyal perbedaan 

warna (G-Y) tidak ikut dipancarkan. Untuk memperoleh sinyal perbedaan warna 

(G-Y) dapat dilakukan pada penerima, yaitu dengan mensubstusikan persamaan 

Y = 0,30VR + 0,59VG + 0,11VB terhadap persamaan luminansi Y = 0,30VR + 

0,59VG + 0,11VB sehingga didapatkan persamaan matrik (G-Y) = -0,51 (R-Y) – 

0,19(B-Y) atau matrik –(G-Y) = 0,51(R-Y) + 0,19(B-Y). Gambar 3.8 

memperlihatkan proses pembentukan sinyal perbedaan warna primer (R-Y) 

dengan sinyal perbedaan warna primer (B-Y).  

 

Gambar 3.8. Rangkaian Blok Sinyal Perbedaan Warna Primer (R-Y) dan (B-Y) 

 

Sinyal 

 

(R-Y) 

 

(G-Y) 

 

(B-Y) 

 

Gambar 3.9. Pola lajur Sinyal Perbedaan Warna (R-Y) dan (B-Y) 
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Rangkaian matrik pembentuk sinyal perbedaan warna primer (R-Y) dan (B-Y) 

dapat dibangun seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3.9.Untuk memperoleh 

sinyal luminansi negatif (-Y) dapat digunakan rangkaian penguat penguat 

membalik (inverting amplifier). Kombinasi dari tabel 3.1 dengan rangkaian yang 

diperlihatkan Gambar 3.8 akan diperoleh gambar sinyal seperti pada Gambar 

3.9. Tabel 3.2 memperlihatkan prosentase sinyal luminansi, tegangan keluaran 

kamera dan sinyal perbedaan warna (R-Y) dan (B-Y). 

Tabel 3.2. Proses pembentukan sinyal perbedaan warna primer (R-Y) dan (B-Y) 

Warna 
Sinyal 

Luminansi 
Y (%) 

Tegangan Keluaran Kamera 
(%) 

Sinyal Perbedaan 
Warna (%) 

VR VG VB (R-Y) (B-Y) 

Putih 100% 100% 100% 100% 0% 0% 

Kuning 89% 100% 100% 0% 11% -89% 

Cyan 70% 0% 100% 100% -70% 30% 

Hijau 59% 0% 100% 0% -59% -59% 

Purpur 41% 100% 0% 100% 59% 59% 

Merah 30% 100% 0% 0% 70% -30% 

Biru 11% 0% 0% 100% -11% 89% 

Hitam 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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7. Koordinat Warna 

Besarnya tegangan akar kuadrat UF yang merupakan representasi atau resultan 

dari sinyal perbedaan warna primer (R-Y) dan (B-Y) sangat menentukan tingkat 

kejenuhan dan corak warna primernya, sehingga pada akhirnya juga 

berpengaruh terhadap proses pembentukan warna skunder berikutnya. Pada 

kuadrat I merupakan representasi vektor UF dari warna Magenta dengan posisi 

sudut 450 komplemen dari warna dasar hijau (G) kuadran III pada posisi sudut 

kromatisitas 2250.  

 

Gambar 3.10. Diagram Koordinat/Vektor Lajur Warna dan Tingkat Luminansi 

Pada kuadran III merupakan vektor UF dari warna dasar merah (R) dengan posisi 

sudut 1130 dengan komplemen dari warna Cyan kuadran IV pada posisi sudut 

kromatisitas 2930. Pada kuadran IV merupakan vektor UF dari warna dasar 

merah (B) dengan posisi sudut 3630 dengan komplemen dari warna kuning 

kuadran II pada posisi sudut kromatisitas 1730. Perlu diketahui bahwa sinyal 

perbedaan warna (R-Y) mengandung unsur warna komplemen kuning dengan 

nilai prosentase positif (+0,11), sedangkan untuk sinyal perbedaan warna (B-Y) 

mengandung unsur kuning dengan nilai prosentase negatif (-0,89). Titik potong 

koordinat kedua sinyal perbedaan warna tersebut harus terletak pada titik potong 

putih (0) dengan panjang tegangan vektor warna kuning sebesar UF dengan 

lebar sudut . 
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Dengan menggunakan dalil pythagoras, maka besarnya tegangan vektor warna 

komplemen kuning dapat dicari dengan menggunakan persamaan 3.3 berikut ini, 

   2YB

2

YRF U-  U  U  U  U    (3.3) 

    8,0  ,790  ,01210  89,0-   11,0  U
22

F   

0,89   UF   

Menentukan besarnya sudut  pada kuadran II 

 
Y)-(R

Y)-(B
   tan    (3.4) 

8-  
0,11

0,89-
  

Y)-(R

Y)-(B
   tan 


  

038     

Sehingga besarnya sudut warna komplemen kuning adalah  = 830 + 900 = 1730. 

Dengan cara yang sama, maka besarnya tegangan vektor UF dan sudut phasa  

untuk masing-masing warna dapat dilihat seperti pada Tabel 3.3 berikut ini; 

Tabel 3.3. Hasil Perhitungan Tegangan Vektor UF dan Sudut Phasa  

Warna Tegangan Vektor UF (%) Sudut Phasa  (..0 ) 

Putih - - 

Kuning  89% 1730 

Cyan  76% 2930 

Hijau  84% 2250 

Magenta  84% 450 

Merah  76% 1130 

Biru  89% 3530 

Hitam - - 

 
8. Pemicu dan Osilator Warna  

Untuk keperluan proses pengiriman sinyal (R-Y), (B-Y) dan luminansi Y 

diperlukan suatu sinkornisasi dan pembawa. Untuk menyelesaikan persoalan 

tersebut diperlukan rangkaian pembangkit gelombang pembawa (carrier), dimana 

fungsinya tidak lain adalah agar pada saat proses pengiriman sinyal (R-Y) dan 

(B-Y) dapat dilakukan secara terpisah dengan sinyal luminansi Y, hal ini 

bertujuan untuk membedakan dan mempermudah pada tingkat penerima. 

Gelombang pembawa ini dinamakan “Subcarrier” warna. Kesulitan didalam 

mengidentifikasi antara sinyal (R-Y) dan (B-Y) satu sama lainnya pada modulasi 

yang sama dalam satu “subcarrier” warna. Masalah ini sangat tergantung darai 
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faktor SKALAR yaitu suatu bilangan yang menunjukkan ukuran dari modulasi dan 

tegangan. Disamping itu juga perlu adanya faktor lain disamping faktor SKALAR 

yang berhubungan dengan modulasi, faktor tersebut adalah VEKTOR, dengan 

demikian baru dapat dibedakan antara sinyal (R-Y) dan (B-Y). Hasil dari produk 

inner sector (produk scalar) dari sinyal (R-Y) dan (B-Y) ini akan sebanding 

dengan beda fasa dari sinyal (R-Y) dan (B-Y). Ide dasar tentang pemisahan 

kedua sinyal tersebut yang dipakai oleh sistem NTSC dan atau sistem PAL. 

Gambar 3.11 dan 3.16 memperlihatkan hubungan fasa dari dua “subcarrier” 

warna. 

 

Gambar 3.11. Hubungan fasa dari subcarrierwarna 

 

Rangkaian blok osilator bertugas untuk membedakan sinyal perbedaan warna 

(R-Y) dan (B-Y), yaitu sebesar 90 derajad sebelum dimodulasi pada rangkaian 

blok modulator, membangkitkan sinyal Burst dan pulsa untuk proses sinkronisasi. 

Dengan trager osilator, maka perbedaan phasa antara sinus dan cosinus menjadi 

memsahkan proses modulasi antara sinyal perbedaan warna (R-Y) dan (B-Y). 

 

9. Lebar Pita (Bandwidth) dan Rangkaian Tunda Y 

Agar dihasilkan kualitas gambar yang baik dan terhindar dari gangguan sebelum 

dimodulasi, maka oleh rangkaian blok LPF, pembatasan lebar pita (bandwidth) 

dari kedua sinyal perbedaan warna R-Y dan B-Y harus dilakukan, hal ini 

bertujuan untuk efisiensi sekaligus untuk mengurangi gangguan sebelum 

diproses oleh masing-masing rangkaian blok modulator R-Y dan modulator B-Y. 

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah proses kombinasi matematik dari 

sinyal luminansi Y dengan sinyal perbedaan warna R-Y dan sinyal perbedaan 

warna B-Y adalah masalah perbedaan lebar pita antara sinyal luminansi Y 
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(5MHz) dengan kedua sinyal perbedaan warna R-Y dan G-Y, mempunyai pita 

frekuensi lebih lebar daripada kedua sinyal perbedaan warna.Untuk itu 

diperlukan rangkaian tunda sinyal luminansi Y. Ini artinya waktu yang diperlukan 

untuk mencapai puncak kecerahan putih (1) sampai pada titik paling gelap hitam 

(0) diperlukan waktu 0,2s atau 1s sebanding dengan satu MHz. 

s0,2  
10 x 5

1
  

f

1
  T

6-
   (4.18) 

  

Gambar 3.12. Perbedaan Waktu Stabil Sinyal Luminansi Y dan Perbedaan Warna 

Waktu stabil dari sinyal perbedaan warna dengan lebar band 600kHz mempunyai 

waktu tempuh sampai mencapai steady state sekitar 1,6s jauh lebih lambat bila 

dibandingkan dengan sinyal luminansi Y. 

 

10. Reduksi Sinyal Pebedaan Warna 

Pada tingkat pemancar, amplitudo sinyal perbedaan warna antara R-Y dan B-Y 

perlu direduksi sebelum diproses oleh masing-masing blok rangkaian modulator, 

hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kejenuhan warna atau modulasi 

amplitudo yang berlebihan. Hal lain yang perlu diketahui adalah tugas dan fungsi 

rangkaian blok modulator adalah hanya untuk mereduksi amplitude warna bukan 

sudut modulasi dari sinyal perbedaan warna (R-Y) dan sinyal perbedaan warna 

(B-Y). Karena proses matematik terbentuknya kedua sinyal perbedaan warna (R-

Y) dan (B-Y) didalamnya mengandung sinyal luminansi Y hitam-putih dengan 

tingkat kecerahan yang berbeda, oleh karena itu besarnya amplitudo yang 

direduksi dari kedua sinyal perbedaan warna adalah berbeda. 

Gambar 3.13, memperlihatkan sinyal video dengan modulasi warna 100%, 

dinama nampak untuk modulasi warna biru bagian positif melebihi batas titik 

hitam, sdangkan untuk modulasi warna kuning melebihi batas titik putih (sinyal 

vdeo negatif). Perlu diketahui bahwa modulasi warna diletakan sesuai dengan 
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tingkat kecerahan dari sinyal luminansi (Y) yang membentuk tangga abu-abu 

terletak diantara level putih (10%) dan level hitam (75%). 

 

Gambar 3.13. Permasalahan modulasi 100% dari Sinyal Video Negatif 

Sedangkan level 100% merupakan batas puncak dari pulsa sinkronisasi. Untuk 

warna kuning yang mempunyai hue dengan tingkat kecerahan paling tinggi posisi 

modulasi diletakan pada titik skala tangga abu-abu diatas putih, sedangkan untuk 

warna biru posisi modulasi diletakan pada titik skala tangga paling gelap atau 

sebelum hitam. Sinyal vektor perbedaan warna termodulasi VF’ dan tereduksi 

dapat dinyatakan seperti persamaan (3.5) berikut: 

    2'

YB

2'

YRF V-  V  V  V  'V    (3.5) 

     2YB

2

YRF U-  U w   U  U v    'U    (3.6) 

 

11. Reduksi Untuk Modulasi Perbedaan Warna Biru (B-Y) 

Dengan menggunakan persamaan (3.6), maka persamaan faktor reduksi (w) 

untuk modulasi warna biru (B) dapat ditentukan, dengan harga sinyal perbedaan 

warna (VR-VY) = -0,11 dan sinyal perbedaan warna (VB-VY) = 0,89, dan nilai 

tegangan vektor VF’= 0,44, dengan demikian dihasilkan persamaan kuadrat 

reduksi seperti berikut: 

     2YB

2

YRF V-  V w   V  V v    'V    (3.7) 

     22
0,89 w   11,0 v   0,44   
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2 22

±0,44  = v -0,11  + w 0,89        

Sehingga kuadrat reduksi tegangan untuk modulasi warna biru (B) 

22 w 0,7921  v ,01210 ,1936 0   (3.8) 

 

12. Reduksi untuk Modulasi Perbedaan Warna Merah (R-Y). 

Dengan menggunakan persamaan 3.6, maka persamaan faktor reduksi (v) untuk 

modulasi warna merah (R) dapat ditentukan, dengan harga sinyal perbedaan 

warna (VR-VY) = 0,7 dan sinyal perbedaan warna (VB-VY) = -0,3, dan nilai 

tegangan vektor VF’= 0,63, dengan demikian dihasilkan persamaan kuadrat 

reduksi seperti berikut: 

     2YB

2

YRF V-  V w   V  V v    'V   (3.9) 

     22
0,3- w   7,0 v   0,63   

     
2 22

±0,63  = v 0,7  + w -0,3        

22 w 0,09  v ,490  ,39690   (3.10) 

 
Untuk menentukan nilai faktor reduksi (w), untuk itu besarnya faktor reduksi (v) 

dari persamaan 3.8 difaktorkan dengan bilangan 0,49, sehingga didapatkan 

persamaan 3.11 seperti berikut: 

 2 2
0,1936 x 0,49= 0,0121 v  + 0,7921 w  x 0,49  

22 w 0,388129  v 0,005929 0,0948     (3.11) 

 
Untuk menentukan nilai faktor reduksi (w), untuk itu besarnya faktor reduksi (v) 

dari persamaan 3.10 difaktorkan dengan bilangan 0,0121, sehingga didapatkan 

persamaan 3.12 seperti berikut: 

 2 2
0,3969 x 0,0121= 0,49 v  + 0,09 w  x 0,0121 

22 w0,001090   v 0,005929 0,0048 -   (3.12) 

 
Dengan mensubstitusikan persamaan (3.11) dan persamaan (3.12), maka faktor 

reduksi (w) dapat ditentukan: 

22 w 0,388129  v 0,005929 0,0948     

22 w0,001090   v 0,005929 0,0048 -   
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2w 0,387039    0                         0,09   

0,24  
0,387039

0,09
  w 2   

 
sehinggga faktor reduksi untuk sinyal perbedaan warna (B-Y) adalah: 

w = 0,24 = 0,49  

atau 

2,03  
0,49

1
  

Y)-(B

1
  

w

1
  

 

Dengan memasukan nilai faktor reduksi (w = 0,49) kedalam persamaan (3.12), 
maka besarnya faktor reduksi (v) dari komponen (R-Y) dapat ditentukan: 

 0,24 0,09  v ,490  ,39690 2   

0,0216  v ,490  ,39690 2   

0,0216 ,39690  v ,490 2   

0,49

0,0216-  0,3969
  v 2   

0,76 
0,49

0,3753
  v 2   

 

Dengan demikian besarnya faktor reduksi (v) dari komponen (R-Y) adalah: 

0,87 0,76    v   

atau 

 

 

13. Warna Kuning  

Warna komplemen kuning merupakan penjumlahan dari warna dasar merah (R) 

dan warna dasar hijau (G). Didalam warna komplemen kuning mengandung 

unsur sinyal perbedaan warna (R-Y) dengan nilai 0,11 danjuga berisi sinyal 

perbedaan warna (B-Y) dengan nilai -0,89. Dengan demikian untuk menentukan 

besarnya besarnya faktor reduksi warna kuning cukup difaktorkan dengan nilai 

vaktor reduksi (v = 0,87), sehingga diperoleh nilai (R-Y)’ sebesar: 

(R-Y)’ = 0,87 x (R-Y) 

(R-Y)’ = 0,87 x 0,11 

1,14  
0,87

1
  

Y)-(B

1
  

v

1
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(R-Y)’ = 0,0957 

Karena warna komplemen kuning merupakan hasil penjumlahan antara warna 

dasar merah (R) dan warna dasar hijau (G), dengan demikian untuk memperoleh 

nilai (B-Y)’ dikalikan dengan faktor reduksi (w = 0,49), sehingga diperoleh nilai 

(B-Y)’ seperti berikut: 

(B-Y)’ = 0,49 x (B-Y) 

(B-Y)’ = 0,49 x –(0,89) 

(B-Y)’ = -0,4361 

Besarnya tegangan vektor UF’ kuning setelah direduksi adalah 

    2'

YB

2'

YRF V-  V  V  V  'V   

   22

F 0,4361-  0957,0  'V   

FU ' = 0,00915 + 0,19018  

FU ' = 0,19933  

Sehingga didapatkan tegangan vektor, 

0,44  0,446    'UF   

Besarnya sudut phasa 

 
Y)-(R

Y)-(B
   tan '   

 
0,0957

0,4361-
   tan '     4,5569-   tan '     77,6    0'   

 

Sehingga besarnya sudut warna komplemen kuning terletak pada kuadran II 

setelah direduksi adalah ’= 77+ 900 = 167,60 ≈ 1670 
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14. Warna Cyan 

Warna komplemen Cyan merupakan penjumlahan dari warna dasar biru (B) dan 

warna dasar hijau (G). Didalam warna komplemen Cyan mengandung unsur 

sinyal perbedaan warna (R-Y) dengan nilai -0,70 dan juga berisi sinyal 

perbedaan warna (B-Y) dengan nilai 0,30. Dengan demikian untuk menentukan 

besarnya besarnya faktor reduksi warna kuning cukup difaktorkan dengan nilai 

vaktor reduksi (v = 0,87), sehingga diperoleh nilai (R-Y)’ sebesar: 

(R-Y)’ = 0,87 x (R-Y) 

(R-Y)’ = 0,87 x -0,70 

(R-Y)’ = -0,609 

 
Karena warna komplemen Cyan merupakan hasil penjumlahan antara warna 

dasar merah (R) dan warna dasar hijau (G), dengan demikian untuk memperoleh 

nilai (B-Y)’ dikalikan dengan faktor reduksi (w = 0,49), sehingga diperoleh nilai 

(B-Y)’ seperti berikut: 

(B-Y)’ = 0,49 x (B-Y) 

(B-Y)’ = 0,49 x (0,30) 

(B-Y)’ = -0,147 

 
Besarnya tegangan vektor UF’ Cyan setelah direduksi adalah 

    2'

YB

2'

YRF U-  U  U  U  'U   

   22

F 0,147  609,0  'U   

FU ' = 0,370881 + 0,021609  

FU ' = 0,39249  

 
Sehingga didapatkan tegangan vektor, 

0,63 0,626    'UF   

Besarnya sudut phasa 

 
Y)-(R

Y)-(B
   tan '   

 
0,609-

0,147
   tan '    0,2414 -   tan '      13,57    0'   
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Sehingga besarnya sudut warna komplemen Cyan terletak pada kuadran IV 

setelah direduksi adalah ’= 13,57+ 2700 = 283,570 ≈ 2830 

 
15. Warna Hijau (G) 

Warna dasar hijau (G) mengandung unsur sinyal perbedaan warna (R-Y) dengan 

nilai -0,59 dan juga berisi sinyal perbedaan warna (B-Y) dengan nilai -0,59. 

Dengan demikian untuk menentukan besarnya besarnya faktor reduksi warna 

kuning cukup difaktorkan dengan nilai vaktor reduksi (v = 0,87), sehingga 

diperoleh nilai (R-Y)’ sebesar: 

(R-Y)’ = 0,87 x (R-Y) 

(R-Y)’ = 0,87 x -0,59 

(R-Y)’ = -0,5133 

 
Untuk mendapatkan nilai sinyal perbedaan warna (B-Y)’ dikalikan dengan faktor 

reduksi (w = 0,49), sehingga diperoleh nilai (B-Y)’ seperti berikut: 

(B-Y)’ = 0,49 x (B-Y) 

(B-Y)’ = 0,49 x (-0,59) 

(B-Y)’ = -0,2891 

 

Besarnya tegangan vektor UF’ hijau setelah direduksi adalah 

    2'

YB

2'

YRF U-  U  U  U  'U   

   22

F 0,2891-  5133,0  'U   

FU ' = 0,26347689 + 0,08357881 

FU ' = 0,3470557  

 
Sehingga didapatkan tegangan vektor, 

0,59  0,589   'UF   

Besarnya sudut phasa 

 
Y)-(R

Y)-(B
   tan '   

 
0,5133-

0,2891-
   tan '    0,5632    tan '      29,39    0'   
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Sehingga besarnya sudut warna dasar hijau (G) terletak pada kuadran III setelah 

direduksi adalah ’= 2700- 29,390 = 240,610 ≈ 2420 

 
16. Warna Magenta 

Warna komplemen Magenta merupakan penjumlahan dari warna dasar biru (B) 

dan warna dasar merah (R). Didalam warna komplemen Cyan mengandung 

unsur sinyal perbedaan warna (R-Y) dengan nilai 0,59 dan juga berisi sinyal 

perbedaan warna (B-Y) dengan nilai 0,59. Dengan demikian untuk menentukan 

besarnya besarnya faktor reduksi warna kuning cukup difaktorkan dengan nilai 

vaktor reduksi (v = 0,87), sehingga diperoleh nilai (R-Y)’ sebesar: 

(R-Y)’ = 0,87 x (R-Y) 

(R-Y)’ = 0,87 x 0,59 

(R-Y)’ = 0,5133 

 

Karena warna komplemen Magenta merupakan hasil penjumlahan antara warna 

dasar merah (R) dan warna dasar biru (B), dengan demikian untuk memperoleh 

nilai (B-Y)’ dikalikan dengan faktor reduksi (w = 0,49), sehingga diperoleh nilai 

(B-Y)’ seperti berikut: 

(B-Y)’ = 0,49 x (B-Y) 

(B-Y)’ = 0,49 x (0,59) 

(B-Y)’ = 0,2891 

 

Besarnya tegangan vektor UF’ Magenta setelah direduksi adalah 

    2'

YB

2'

YRF U-  U  U  U  'U   

   22

F 0,2891  5133,0  'U   

,083578810   ,263476890  'UF   

7055743,0  'UF   

Sehingga didapatkan tegangan vektor, 

59  0,5891   'UF   

Besarnya sudut phasa 

 
Y)-(R

Y)-(B
   tan '   
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0,5133

0,2811
   tan '    0,5476    tan '      28,70    0'   

Sehingga besarnya sudut warna komplemen Magenta terletak pada kuadran I 

setelah direduksi adalah ’= 900- 28,700 = 61,130 ≈ 620 

 
17. Warna Merah (R) 

Warna dasar merah (R) mengandung unsur sinyal perbedaan warna (R-Y) 

dengan nilai 0,70 dan juga berisi sinyal perbedaan warna (B-Y) dengan nilai -

0,30. Dengan demikian untuk menentukan besarnya besarnya faktor reduksi 

warna kuning cukup difaktorkan dengan nilai vaktor reduksi (v = 0,87), sehingga 

diperoleh nilai (R-Y)’ sebesar: 

(R-Y)’ = 0,87 x (R-Y) 

(R-Y)’ = 0,87 x 0,70 

(R-Y)’ = 0,609 

Untuk mendapatkan sinyal perbedaan warna (B-Y)’ dikalikan dengan faktor 

reduksi (w = 0,49), sehingga diperoleh nilai (B-Y)’ seperti berikut: 

(B-Y)’ = 0,49 x (B-Y) 

(B-Y)’ = 0,49 x (-0,30) 

(B-Y)’ = -0,147 

Besarnya tegangan vektor UF’ merah (R) setelah direduksi adalah 

    2'

YB

2'

YRF U-  U  U  U  'U   

   22

F 0,147-  609,0  'U   

FU ' = 0,370881 + 0,021609  

FU ' = 0,39249  

Sehingga didapatkan tegangan vektor, 

0,63   0,6265   'UF   

Besarnya sudut phasa 

 
Y)-(R

Y)-(B
   tan '   

 
0,609

0,147-
   tan '    0,2414-   tan '     13,57    0'   

Sehingga besarnya sudut warna dasar merah (R) terletak pada kuadran II 

setelah direduksi adalah ’= 13,570+ 900 = 103,570 ≈ 1030 
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18. Warna biru (B) 

Warna dasar biru (B) mengandung unsur sinyal perbedaan warna (R-Y) dengan 

nilai -0,11 dan juga berisi sinyal perbedaan warna (B-Y) dengan nilai 0,89. 

Dengan demikian untuk menentukan besarnya besarnya faktor reduksi warna 

kuning cukup difaktorkan dengan nilai vaktor reduksi (v = 0,87), sehingga 

diperoleh nilai (R-Y)’ sebesar: 

(R-Y)’ = 0,87 x (R-Y) 

(R-Y)’ = 0,87 x -0,11 

(R-Y)’ = -0,0957 

 
Untuk mendapatkan sinyal perbedaan warna (B-Y)’ dikalikan dengan faktor 

reduksi (w = 0,49), sehingga diperoleh nilai (B-Y)’ seperti berikut: 

(B-Y)’ = 0,49 x (B-Y) 

(B-Y)’ = 0,49 x (0,89) 

(B-Y)’ = 0,4361 

 
Besarnya tegangan vektor UF’ biru (B) setelah direduksi adalah 

    2'

YB

2'

YRF U-  U  U  U  'U   

   22

F 0,4361  0957,0  'U   

FU ' = 0,00915849 + 0,19018321  
FU ' = 0,1993417  

 

Sehingga didapatkan tegangan vektor, 
0,44 0,446    'UF   

 
Besarnya sudut phasa 

 
Y)-(R

Y)-(B
   tan '   

 
0,0957-

0,4361
   tan '     4,557-   tan '     77,62    0'   

Sehingga besarnya sudut warna biru (B) terletak pada kuadran IV setelah 

direduksi adalah ’= 77,620+ 2700 = 347,620 ≈ 3470 
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Sudut warna yang dimaksud diperlihatkan pada gambar 3.14. Hitam dan putih 

merupakan luminan bukan termasuk warna dengan demikian dalam proses 

QUAM=Quadrature Amplitude Modulation. 

 

Gambar 3.14. Reduksi Quadrature Amplitude Modulation (QUAM) standar PAL 

 
Tabel 3.4. Perbadingan koordinat warna sebelum dan sesudah direduksi 

Warna 
Tegangan Vektor dalam (%) Sudut Phasa 

UF UF’  ’ 
Putih - - - - 

Kuning  89%  44% 1730 1670 

Cyan  76%  63% 2930 2830 

Hijau  84%  59% 2250 2420 

Magenta  84%  59% 450 620 

Merah  76%  63% 1130 1030 

Biru  89%  44% 3530 3470 

Hitam - - - - 

 

Gambar 3.14 (3.15) memperlihatkan perbedaan tegangan UF sebelum direduksi 

(garis putus-putus) terhadap tegangan UF’ setelah direduksi. 



75 
 

 

Gambar 3.15. Sinyal Video Setelah Direduksi 

 

19. Konversi Modulasi Aksis NTSC ke Modulasi Aksis PAL 

Sinyal perbedaan warna pada NTSC menggunakan model pendekatan sinyal 

perbedaan warna I dan Q, untuk PAL menggunakan model pendekatan sinyal 

perbedaan warna U dan V. Yang dimaksud sinyal perbedaan warna U pada 

sistem PAL sama dengan I untuk sistem NTSC yang maksudnya adalah sinyal 

perbedaan warna antara (R-Y). Sedangkan yang dimaksud sinyal perbedaan 

warna V pada sistem PAL sama dengan Q untuk sistem NTSC yang maksudnya 

adalah sinyal perbedaan warna antara (B-Y). I kependekan dari Inphase dan Q 

singkatan dari Quadraturphase dari sistem amplitudo modulasi. Ada perbedaan 

didalam proses penglihatan daerah tampak dari spektrum warna, untuk itu ada 

sedikit perbedaan didalam menetapkan koordinat dari sudut warna antara sistem 

NTSC dan PAL. Gambar 6.44, berikut memperlihatkan perbedaan sistem 

koordinat didalam menetapkan aksis sudut perbedaan warna antara (R-Y)’, (B-

Y)’ dengan sinyal perbedaan warna I dan Q. 

Sifat dari mata manusia mempunyai perbedaan resolusi didalam proses 

transformasi antara sinyal perbedaan (R-Y) dan (B-Y). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sifat mata manusia ternyata lebih sulit menerima sinyal 

perbedaan warna (B-Y) bila dibandingkan dengan sinyal perbedaan warna (R-Y). 

Untuk alasan tersebut mengapa pemilihan lebar pita frekuensi pada sistem 

NTSC untuk sinyal perbedaan warna Q dipilih lebih sempit (± 600kHz) bila 

dibandingkan dengan sinyal perbedaan warna I (± 1,8MHz). Gambar 3.16, 

memperlihatkan lebar pita frekuensi untuk sinyal luminansi (Y), sinyal perbedaan 

warna dari sinyal I dan Q. 
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Gambar 3.16. Konversi Aksis I dan Q terhadap (R-Y) dan (B-Y. 

 

 

Gambar 3.17. Lebar Pita Frekuensi Sinyal Perbedaan Warna I dan Q sistem NTSC 

Oleh karena pada sistem NTSC lebar pita frekuensi untuk sinyal perbedaan 

warna antara I dan Q berbeda, untuk itu sebagai tuntutan di tingkat pemancar 

maupun penerima diperlukan sebuah rangkaian tunda untuk sinyal perbedaan 

warna I. Berbeda dengan sistem yang dipakai PAL, bahwa lebar pita dari sinyal 

perbedaan warna I pada sistem NTSC dinggap terlalu besar sehinggga pada 

akhirnya dapat menyebabkan pemborosan energi baik di tingkat pemancar 

maupun penerima, untuk itu pemilihan lebar pita frekuensi sinyal perbedaan V 

atau (R-Y) dan U atau (B-Y) perlu dibatasi didalam sistem PAL, dimana 

keduanya dibatasi dan dibuat sama yaitu ± 600kHz, untuk itu posisi pemilihan 

sudut aksis dari kedua sinyal perbedaan warna juga dibuat berbeda. Gambar 
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3.18, memperlihatkan pemilihan lebar pita frekuensi sinyal perbedaan warna (R-

Y), (B-Y) dan sinyal luminan (Y) sistem PAL. Suatu kelebihan pada sistem PAL, 

bahwa lebar pita frekuensi untuk sinyal perbedaan warna antara (R-Y) dan (B-Y) 

dibuat sama, maka dari itu baik di tingkat pemancar maupun penerima tidak lagi 

memerlukan rangkaian tunda untuk kedua sinyal perbedaan warna (R-Y) dan (B-

Y). 

 

Gambar 3.18. Lebar Pita Frekuensi Sinyal Perbedaan Warna (R-Y) dan (B-Y) sistem PAL 

 

20. Konversi Modulasi I dan Q terhadap (R-Y) dan (B-Y) 

Diatas telah dijelaskan, bahwa terdapat perbedaan antara sinyal perbedaan 

warna I dan Q terhadap sinyal perbedaan warna setelah direduksi (R-Y)’ dan (B-

Y)’ didalam menempatkan posisi aksis sudut modulasi untuk kedua sinyal 

perbedaan warna. Pada sistem NTSC dipilih sudut aksis untuk sinyal perbedaan 

warna I dan Q sebesar 330. Persamaan 4.27 berikut memperlihatkan konversi 

sinyal perbedaan warna I dan Q terhadap sinyal perbedaan warna (R-Y)’ dan (B-

Y)’. 

I = (R-Y).cos 330 + (B-Y).sin 330  (4.27) 

Q = (R-Y).sin 330 + (B-Y).cos 330  (4.28) 

 
Sehingga didapatkan konversi faktor reduksi dari sinyal (R-Y) dan (B-Y) seperti 

persamaan berikut: 

I = (R-Y).0,87.cos 330 - (B-Y).0,49.sin 330 

I = 0,74.(R-Y) - 0,27.(B-Y)  (4.29) 

Q = (R-Y).sin 330 + (B-Y).cos 330 
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dan, 

Q = (R-Y).0,87.sin 330 + (B-Y).0,49.cos 330 

Q = 0,48.(R-Y). + 0,41.(B-Y)  (4.30) 

 

21. Konversi Warna Pola BARS 

Warna Kuning 

(R-Y) = 0,11 dan (B-Y) = -0,89 

Untuk sinyal I diperoleh: 

I = 0,74.(R-Y) - 0,27.(B-Y) 

I = 0,74 x (0,11) - 0,27 x (-0,89) 

I = 0,0814 - (-0,2403) = 0,0814 + 0,2403 

I = 0,3217  32% 

Dan untuk Q didapatkan 

Q = 0,48.(R-Y). + 0,41.(B-Y) 

Q = 0,48 x (0,11). + 0,41 x (-0,89) 

Q = 0,0528 - 0,3649 

Q = -0,3121 ≈ -31% 

 
Warna Cyan 

(R-Y) = -0,70 dan (B-Y) = 0,30 

Untuk sinyal I diperoleh: 

I = 0,74.(R-Y) - 0,27.(B-Y) 

I = 0,74 x (-0,70) - 0,27 x (0,30) 

I = -0,518 - 0,081 

I = -0,599  -60% 

Dan untuk Q didapatkan 

Q = 0,48.(R-Y). + 0,41.(B-Y) 

Q = 0,48 x (-0,70) + 0,41 x (0,30) 

Q = -0,336 + 0,123 

Q = -0,213 ≈ -21% 

 
Warna Hijau 

(R-Y) = -0,59 dan (B-Y) = -0,59 

Untuk sinyal I diperoleh: 

I = 0,74.(R-Y) - 0,27.(B-Y) 
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I = 0,74 x (-0,59) - 0,27 x (-0,59) 

I = -0,4366 + 0,1593 

I = -0,2773  -28% 

Dan untuk Q didapatkan 

Q = 0,48.(R-Y). + 0,41.(B-Y) 

Q = 0,48 x (-0,59). + 0,41 x (-0,59) 

Q = -0,2832 - 0,2419 

Q = -0,5251 ≈ -52% 

 
Warna Magenta 

(R-Y) = 0,59 dan (B-Y) = 0,59 

Untuk sinyal I diperoleh: 

I = 0,74.(R-Y) - 0,27.(B-Y) 

I = 0,74 x (0,59) - 0,27 x (0,59) 

I = 0,4366 - 0,1593 

I = 0,2773  28% 

Dan untuk Q didapatkan 

Q = 0,48.(R-Y). + 0,41.(B-Y) 

Q = 0,48 x (0,59). + 0,41 x (0,59) 

Q = -0,2832 + 0,2419 

Q = 0,5251 ≈ 52% 

Warna Merah 

(R-Y) = 0,70 dan (B-Y) = -0,30 

Untuk sinyal I diperoleh: 

I = 0,74.(R-Y) - 0,27.(B-Y) 

I = 0,74 x 0,70 - 0,27 x (-0,30) 

I = 0,518 + 0,081 

I = 0,599  60% 

 
Dan untuk Q didapatkan 

Q = 0,48.(R-Y). + 0,41.(B-Y) 

Q = 0,48 x 0,70. + 0,41 x (-0,30) 

Q = 0,336 - 0,123 

Q = 0,213 ≈ 21% 
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Warna Biru 

(R-Y) = -0,11 dan (B-Y) = 0,89 

Untuk sinyal I diperoleh: 

I = 0,74.(R-Y) - 0,27.(B-Y) 

I = 0,74 x (-0,11) - 0,27 x (0,89) 

I = -0,0814 - 0,2403 

I = -0,3217  -32% 

Dan untuk Q didapatkan 

Q = 0,48.(R-Y). + 0,41.(B-Y) 

Q = 0,48 x (-0,11). + 0,41 x (0,89) 

Q = -0,0528 + 0,3649 

Q = 0,3121 ≈ 31% 

Tabel 3.5. Konversi I dan Q terhadap (R-Y)’ dan (B-Y) 

Warna 
Sinyal Perbedaan Warna dalam (%) 

(R-Y)’ I (B-Y)’ Q 

Putih - - - - 

Kuning 10% 32% -43% -31% 

Cyan -62% -60% 14% -21% 

Hijau -52% -28% -28% -52% 

Magenta 52% 28% 28% 52% 

Merah 62% 60% -14% 21% 

Biru -10% -32% 43% 31% 

Hitam - - - - 

 

 
 

Gambar 3.19. Konversi Sinyal Perbedaan warna I dan Q terhadap (R-Y)’ dan (B-Y)’ 
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Kedua sinyal perbedaan warna (R-Y) sistem (PAL) terhadap (I) sistem NTSC 

mempunyai kemiripan bentuk, sedangkan untuk sinyal perbedaan warna (B-Y) 

sistem (PAL) terhadap (Q) sistem (NTSC) mempunyai pola yang berbeda. 

 

22. Koordinat Warna NTSC dan PAL 

Koordinat perbedaan warna sistem PAL berbeda dengan sistem NTSC. 

 

Gambar 3.20. Koordinat warna I dan Q terhadap aksis (R-Y) dan (B-Y) 

 

Tabel 3.6. Konversi koordinat warna sistem NTSC terhadap sistem PAL 

Warna 
VF’ dalam (%) Sudut Phasa 0 

VF’ I + Q  I & Q 

Putih - - - - 

Kuning  44%  44% 1670 1670 

Cyan  63%  63% 2830 2830 

Hijau  59%  59% 2420 2420 

Magenta  59%  59% 620 620 

Merah  63%  63% 1030 1030 

Biru  44%  44% 3470 3470 

Hitam - - - - 

 

23. Modulator R-Y dan B-Y 

Pembatasan lebar pita antara sinyal perbedaan warna R-Y dan sinyal perbedaan 

warna B-Y dilakukan secara terpisah, hal ini bertujuan untuk memudahkan 

proses modulasi (pengolahan) kedua sinyal perbedaan warna pada tingkat 

modulator baik itu di tingkat pemancar maupun demodulator pada tingkat 
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penerima. Oleh karena kedua sinyal perbedaan warna mempunyai lebar pita 

yang sama dan untuk memudahkan sekaligus membedakan kedua sinyal 

perbedaan warna sedemikian rupa sehingga tidak saling mengganggu satu sama 

lain di tingkat modulator Sinyal perbedaan warna R-Y dimodulasi dengan sudut 

awal (Ao cos t), sebaliknya untuk sinyal perbedaan warna B-Y dimodulasi 

dengan sudut awal (Ao sin t). Sinkronisasi warna dilakukan oleh Burst. 

 

24. Penjumlah Tingkat Warna 

Sinyal hasil modulasi dari rangkaian blok modulator adalah sinyal perbedaan 

warna (R-Y)’ dan sinyal perbedaan warna (B-Y)’ yang telah direduksi 

amplitudonya keduanya dijumlahkan pada rangkaian blok penjumlah HF. Proses 

modulasi kedua sinyal perbedaan warna pada tingkat modulator dan proses 

penjumlahan pada tingkat penjumlah HF pada sistem PAL menggunakan metoda 

modulasi amplitudo kuadrat atau lebih dikenal dengan sebutan QUAM-Quadratur 

Amplitude Modulation. Hasil penjumlahan pada tingkat ini menghasilkan sinyal 

modulasi UF, yaitu merupakan representasi atau resultan dari penjumlahan 

sinyal perbedaan warna (R-Y)’ dan (B-Y)’ secara akar kuadrat (vektor). 

 

25. Penjumlah Tingkat Video (Composite) 

Blok rangkaian pada tingkat ini bertugas untuk menjumlahkan sinyal modulasi VF, 

yaitu hasil dari penjumlahan secara akar kuadrat dan sinyal luminansi Y, dimana 

proses penjumlahan pada tingkat ini antara kecerahan sinyal luminansi Y dan 

kecerahan warna dari sinyal modulasi VF posisi keduanya selalu disesuaikan 

dengan tingkat kecerahannya. Serta dijumlahkan dengan pulsa sinkron 

(termasuk pemati / blanking) dan sinyal burs untuk penyingkron warna. Sinyal ini 

disebut sinyal composite atau sinyal video yang dalam istilah Jerman disebut 

dengan FBAS (Farb,Bild,Austast,Sinkronization) 

VY

VF

Sinkron

Burst

Sinyal Video

R1

R3

R4

R2

R5

 

Gambar 3.21. Rangkaian Penjumlah 
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26. PEMANCAR NTSC 

Terminal masukan dari NTSC CODER yang terkoneksi dengan sinyal warna 

merah (R), hijau (G) dan biru (B) merupakan tegangan dengan bentuk pulsa dari 

keluaran kamera warna yang dilengkapi dengan koreksi gamma, kemudian 

diproses oleh bagian matrik. Rangkaian matrik menghasilkan  tiga macam sinyal  

yang berbeda bentuknya menurut norma NTSC, yaitu Y, I dan Q. 

 

Gambar 3.22. Blok Pemencar NTSC 

Sinyal Y merupakan representasi tingkat kecerahan (luminan) yang merupakan 

hasil penjumlahan dari warna primer RGB sesuai dengan pernyataan persamaan 

4.31. Sinyal I merupakan representasi dari pernyataan persamaan 3.23 yang 

menunjukkan suatu sinyal perbedaan warna antara warna primer merah (R) dan 

luminan (Y ) atau lebih dikenal dengan sinyal (R-Y). Sedangkan untuk sinyal Q 

merupakan representasi dari pernyataan persamaan 4.31b yang menunjukkan 

suatu sinyal perbedaan warna antara warna primer biru (B) dan luminan (Y ) atau 

lebih dikenal dengan sinyal (B-Y). 

VY = 0,30.VR + 0,59.VG + 0,11.VB  (4.31) 

VI = 0,60.VR – 0,28.VG – 0,32.VB  (4.31a) 

VQ = 0,21.VR – 0,52.VG + 0,31.VB  (4.31b) 

 
Berdasarkan dari pernyataan diatas, maka prinsip dan tugas dari rangkaian 

matrik ada macam, pertama sebagai rangkaian penjumlah, yaitu menjumlahkan 

sinyal-sinyal warna primer merah (R), hijau (G) dan biru (B). Sedangkan fungsi 

yang kedua adalah sebagai rangkaian pengurang, yaitu mengurangi tegangan 

warna merah (R) dengan tegangan luminan (Y). Fungsi yang ketiga adalah sama 
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dengan fungsi kedua, yaitu mengurangi tegangan warna biru (B) dengan 

tegangan luminan (Y). 
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Gambar 3.23. Blok Skema Pemancar Standar PAL 

 

Gambar 3.24. Blok Matrik Luminan dan Perbedaan Warna 

 

Gambar 3.24 memperlihatkan rangkaian blok matrik luminan (Y), sinyal 

perbedaan warna (R-Y) dan (B-Y). Rangkaian matrik luminan (Y) dapat dibangun 

dengan menggunakan 4 buah resistor dengan faktor perbandingan seperti 

pernyataan dari persamaan (4.31), kemudian dimasukan ke masukan penguat 

membalik (inverting amplifier) yang fungsinya adalah membalikan phasa dari 

sinyal (Y) sebesar 1800. 
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Gambar 3.25. Rangkaian Matrik Luminan dan Perbedaan Warna 

 

Untuk membentuk rangkaian pengurang yang diperlukan untuk memdapatkan 

sinyal perbedaan warna VI = Vv = (R-Y) dan VQ = Vu = (B-Y) diperlukan masing-

masing 3 buah resistor.Gambar 3.25. memperlihatkan implementasi dari 

rangkaian matrik sinyal luminan (Y), sinyal perbedaan warna (R-Y) dan (B-Y). 

Susunan resistor R1, R2, R3 dan R4 membentuk jaringan rangkaian matrik 

luminan (Y). Transistor T1 merupakan penguat yang fungsinya adalah untuk 

membalik sinyal luminansi (Y) sebesar 1800. Rangkaian pengurang yang 

dibentuk oleh resistor R5, R10 dan R12 menghasilkan sinyal perbedaan warna 

(R-Y) atau dikenal juga dengan sebutan sinyal VI, sedangkan jaringan yang 

dibentuk oleh resistor R6, R11 dan R13 menghasilkan sinyal perbedaan warna 

(B-Y) atau disebut sinyal UQ. Sinyal perbedaan warna VI dan VQ sebelum 

dimasukan pada rangkaian modulator I dan modulator Q terlebih dahulu lebar 

pita frekuensinya masing-masing harus dibatasi. Karena lebar pita frekuensi dari 

sinyal luminan (Y), sinyal perbedaan warna (I) dan sinyal perbedaan warna (Q) 

mempunyai lebar pita yang berbeda beda, untuk itu diperlukan dua buah 

rangkaian tunda, yaitu rangkaian tunda untuk sinyal luminan (Y) dan sinyal 

perbedaan warna (I) Karena sinyal perbedaan warna (Q) mempunyai lebar pita 

frekuensi paling kecil bila dibandingkan dengan sinyal luiminan (Y) dan sinyal 

perbedaan warna (I), untuk itu tidak diperlukan rangkaian tunda. 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

A 
Gambar berikut memperlihatkan diagram rangkaian dari Matrik 
RGB dari pemancar televisi standar PAL. 

 

TUGAS: 

Gambarkan bentuk tegangan pada titik ukur M1, M2, M3, M4, M7, M8, M9, 
dan M13, bilamana masukan M1 = tegangan merah (VR),M2 = tegangan 
hijau (VG), M3 = tegangan biru (VB), dan M4 = tegangan tangga luminansi 
(hitam-putih) dengan persamaan Y = 0,30VR + 0,59VG + 0,11VB. 

 
 

1 Tegangan Warna Primer dan Luminansi 

BARS  

POLA TANGGA WARNA 

M1 

(VR) 

 

Tegangan Merah (R) 
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M2 

(VG) 

 

Tegangan Hijau (G) 

M3 

(VB) 

 

Tegangan Biru (B) 

M4 

(Y) 

 

Luminansi (Y) 

 
 

A Matrik Warna 

Bars  

M7 

(VR-Y) 

 

M8 

(VG-Y) 
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M9 

(VB-Y) 

 

M13 

(Y) 

 

 
 

2 Gambar berikut memperlihatkan rangkaian matrik G-Y dan 
dematrik G televisi penerima standar PAL. 

 

Pertanyaan: 

Gambarkan bentuk tegangan pada titik ukur M14, M15, M16, M17, M20, 
M18, M19, dan M22, bilamana masukan M14 = perbedaan warna merah-
luminansi (VR-Y), M15 = tegangan biru-luminansi (VB-Y), M16 = tegangan 
tangga luminansi. 
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2 Penyelesaian 

Bars 
 

M14 

 

M15 

 

M16 

 

M17 
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2 Gambar lanjutan 

Bars 
 

M20 

 

M18 

 

M19 

 

M22 

 

 

E. Latihan/Tugas 

Blok Tingkat Akhir Tabung Gambar (DEMATRIK) 

Gambar 3. (a) memperlihatkan blok penguat akhir RGB dan (b) pola warna yang 

ditampilkan pada layar CRT untuk penerima televisi warna standar PAL. 

LATIHAN 1: 

DEMATRIK WARNA & PENGUAT AKHIR 
 

Tugas: 

1. Tentukan besarnya tegangan luminan Y, tegangan perbedaan warna merah 

dan luminan (VR-Y), tegangan perbedaan warna hijau dan luminan (VG-Y), 

tegangan perbedaan warna biru dan luminan (VB-Y). 
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2. Tentukan besarnya teganganpenguat akhir RGB, jika diketahui tegangan VR 

= VG = VB = 100V. 

3. Kemudian gambarkan bentuk tegangan-tegangan dari soal (a) dan (b). 

 

 

Gambar 3(a). Blok diagram penguat akhir tabung gambar 
 

 

Gambar 3(a). Pola warna pada layar CRT 

 

Analisis Perhitungan Matrik Warna 

Tegangan luminan untuk warna merah: 

PAL)standar  Yluminan Persamaan .........(.........................................  Y  

akhir) (hasi l .........V  Y 

 ...........................................................................  Y
 

 

Tegangan keluaran matrik untuk perbedaan warna: 

..V.........................................  Y - R   

..V.........................................  Y -G   

..V.........................................  Y - B   
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Tegangan keluaran penguat akhir RGB: 

  V....................................... .......  ....... - R   (inverse = ….….......V) 

  ........V...............................  .......  ....... -G   (inverse = ...............V) 

  V....................................... ........  ....... - B  (inverse = ................V) 

 
Interprestasi Sinyal Matrik Warna 
 

 
Luminan Y 

 
 
Perbedaan Warna R-Y 

 
 
Perbedaan Warna G-Y 
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Perbedaan Warna B-Y 

 
 
Tingkat Akhir Tabung Gambar 

Penguat Akhir Warna Merah VR 

 
 
Penguat Akhir Warna Hijau VG 

 
 
Penguat Akhir Warna Biru VB 
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LATIHAN 2: 

DEMATRIK WARNA & PENGUAT AKHIR 
 

Tugas: 

1. Tentukan besarnya tegangan luminan Y, tegangan perbedaan warna merah 

dan luminan(VR-Y), tegangan perbedaan warna hijau dan luminan (VG-Y), 

tegangan perbedaan warna biru dan luminan (VB-Y). 

2. Tentukan besarnya teganganpenguat akhir RGB, jika diketahui tegangan VR 

= VG = VB = 100V. 

3. Kemudian gambarkan bentuk tegangan-tegangan dari soal (a) dan (b) 

 

Gambar 3(a). Blok diagram penguat akhir tabung gambar 
 

 

Gambar 4(a). Pola warna pada layar CRT 
 

Analisis Perhitungan Matrik Warna 

Tegangan luminan untuk warna merah: 

PAL)standar  Yluminan Persamaan .........(.........................................  Y  

akhir) (hasi l .........V  Y 

 ...........................................................................  Y
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Tegangan keluaran matrik untuk perbedaan warna: 

..V.........................................  Y - R   

..V.........................................  Y -G   

..V.........................................  Y - B   

 

Tegangan keluaran penguat akhir RGB: 

  V....................................... .......  ....... - R   (inverse = ….….......V) 

  ........V...............................  .......  ....... -G   (inverse = ...............V) 

  V....................................... ........  ....... - B  (inverse = ................V) 

 

Interprestasi Sinyal Matrik Warna 

 

Luminan Y 

 

 

Perbedaan Warna R-Y 
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Perbedaan Warna G-Y 

 

Perbedaan Warna B-Y 

 

Tingkat Akhir Tabung Gambar 

Penguat Akhir Warna Merah VR 

 

Penguat Warna Hijau VG 

 

Penguat Warna Biru VB 
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F. Rangkuman 

Proses Pembentukan Sinyal Video Standar NTSC & PAL 
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Gambar 1.6. Sinyal Video Negatif (Istilah Jerman FBAS) 
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul ini, peserta dapat 

mengintegrasikan pengetahuan tentang konsep dasar sistem pengkode TV 

standar PAL pada bidang keilmuan (science), serta penulisan laporan dalam 

eksperimen ilmiah bidang rekayasa. 

 

2. Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul ini, peserta dapat 

menerapkan konsep rekayasa, dan melakukan eksperimen fokus bahasan 

sistem pengkode TV standar PAL pada bidang keilmuan (science) dan teknologi. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4: KESEHATAN & 

KESELAMATAN KERJA (K3) 

 

A. Tujuan 

Peserta diklat harus dapat: 

1. Menggunakan alat ukur atau peralatan elektronik katagori klas I seperti 

Ocilloscope dual (dual/multi) beam untuk keperluan perbaikan dan pencarian 

kerusakan sesuai kegunaaannya. 

2. Menjelaskan fungsi Electromagnetic Interference (EMI) berdasarkan kaedah 

kesehatan dan keselamatan Kerja. 

3. Menjelaskan standar arus bocor dan tahanan insulation terhadap 

perlindungan konsumen 

4. Menggunakan alat ukur atau peralatan elektronik seperti multimeter sesuai 

dengan standar keselamatan kerja dan metode pengukuran secara benar. 

5. Menjelaskan karakteristik karakteristik dan ciri-ciri khusus komponen-

komponen pensaklaran (switching components/non linear components) 

berdasarkan spesifikasi dan data teknis. 

6. Mengidentifikasi ciri-ciri khusus komponen-komponen elektronik dalam 

berbagai jenis SMPS yang berbeda-beda. 

7. Menerapkan metode pengosongan kapasitor utama (perata) pada sisi primer 

keluaran rangkaian penyearah jembatan sebelum penggantian komponen 

yang rusak. 

8. Mengidentifikasi komponen-komponen yang rusak dan mengganti dengan 

komponen pengganti berdasarkan data teknis dengan fungsi yang sama. 

9. Mendeskripsikan nilai ambang batas arus bocor maksimum berdasarkan 

standar internasional sebagai tindakan pencegahan kecelakaan. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menerapkan penggunaan transformator pemisah untuk menghindari 

kecelakaan kerja dan kerusakan komponenselama proses perbaikan dan 

pencarian kerusakan peralatan elektronika konsumen. 
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2. Mendemontrasikan teknik pengukuran, penggunaan alat ukur, tindakan 

pencegahan kerusakan dan keselamatan kerja dalam perbaikan peralatan 

elektronika konsumen. 

3. Menerapkan metode pencarian kesalahan dan kerusakan perbaikan 

peralatan elektronik rumah tanggaberdasarkan kaedah kesehatan dan 

keselamatan Kerja. 

4. Menerapkan tip dan trik teknik pencarian kesalahan pada rangkaian SMPS 

dengan metode Series Light Bulb pada jenis kerusakan yang berbeda. 

 

C. Uraian Materi 

1. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

Dalam perbaikan peralatan elektronik rumah tangga atau jenis pekerjaan seperti 

teknisi di bidang elektronik khususnya di bidang perbaikan (repairing) dibutuhkan 

ketersediaan peralatan-peralatan pendukung yang standar. Peralatan-peralatan 

standar dapat mempermudah dan mempercepat proses pencarian 

kerusakan/kesalahan selama perbaikan. Selain itu ketersediaan pelaratan 

standar dapat menghindari terjadinya kecelakaan kerja, baik itu kecelakaan yang 

bersifat teknis maupun kecelakaan yang bersifat non teknis. Suasana kondisi 

lingkungan kerja yang senantiasa terjaga kebersihannya dengan suasana tenang 

dan nyaman, secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap 

kesehatan.Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan selama bekerja dalam 

perbaikan peralatan elektronik khususnya perbaikan pesawat penerima TV 

adalah: 

a. Masker Pelindung 

Kenakan masker dan kondisikan selalu ruang (bengkel) dengan pintu dan 

jendela dalam keadaan terbuka terutama pada saat menyolder. Masker 

standar baik memiliki 3 lapisan penyaring yang dilengkapi kawat hidung agar 

tidak ada celah dan nyaman dipakai selama bekerja. Masker yang baik 

memiliki tekstur berpori, sehingga pernafasan tidak terganggu. 
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Gambar 4.1. Kesehatan Kerja saat Menyolder 

 

b. Radiasi Sinar X (X-RAY RADIATION) 

Elektromagnetik: Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh 

monitor CRT dapat mempengaruhi kesehatan terhadap fungsi sel-sel hidup 

manusia. Karena letak pembelok elektron berada dibelakang display, maka 

radiasi sinar-X dari energi EM yang berasal dari pembangkit tegangan tinggi 

akan lebih besar pengaruhnya ketika orang berada di belakang display bila 

dibandingkan dengan pengguna display yang berada didepan layar TV. 

Intensitas gelombang elektromagnetik merupakan radiasi pengion dapat 

membahayakan sel-sel hidup manusia untuk jangka waktu yang lama. 

Umumnya radiasi yang dipancarkan oleh perangkat elektronik seperti CRT 

mengemisikan radiasi yang rendah, meskipun demikian emisi tersebut 

memiliki efek untuk jangka panjang bagi kesehatan (elektromagnetik bahaya 

radiasi dan Bio-elektromagnetik). 

 
Radiasi pengion: CRT memancarkan emisi dalam jumlah yang sangat kecil 

dari sinar-X sebagai hasil dari penembakan berkas elektron dari topeng 

bayangan/kisi-kisi aperture dan fosfor. Hampir semua radiasi ini diblokir oleh 

kaca bertimbal tebal nempel di belakang permukaan layar, sehingga jumlah 

radiasi yang melarikan diri atau terlepas dari depan monitor dapat direduksi 

sampai pada level yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Menurut badan 

Drug Administration mengeluarkan peraturan nomor 21 CFR 1020 

membatasi secara ketat perihal emisi radiasi sinar-X. Untuk perangkat 

penerima televisi radiasi sinar-X yang dipancarkan tidak boleh melebihi 0,5 

milliroentgens per jam (mR/jam) (0,13 μC/(kg.h) (pada jarak 5 cm. 

Sedangkan pada kebanyakan monitor CRT emisi jatuh jauh lebih kecil di 

bawah batas yang ditentukan. 
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Semua penerima televisi dan monitor CRT dilengkapi dengan tabung vakum 

berbasis penyearah tegangan tinggi sekaligus juga dapat menghasilkan 

radiasi sinar-X. Radiasi sinar X (X-RAY radiation), sumber radiasi sinar-X 

dalam penerima TV berasal dari bagian Pembangkit Tegangan Tinggi dan 

bagian Tabung gambar. Untuk perlindungan terhadap X-RAY RADIASI, 

bilamana hendak mengganti Tabung Gambar, maka sesuaikan dengan tipe 

Tabung Gambar yang disarankan dalam daftar service manual. 

 

 

Gambar 4.2. Sumber radiasi sinar X 
 

c. Peralatan Pendukung 

Dalam menunjang kelancaran selama perbaikan dan untuk menghindari 

kecelakaan selama bekerja khususnya dalam perbaikan peralatan elektronik 

seperti pesawat Penerima Televisi, VCD/DVD, VCR dll diperlukan beberapa 

peralatan pendukung seperti: 

 
1) Oscilloscope 5V/div/100Mhz & Probe Oscilloscope 1:10 

2) Probe Tegangan Tinggi 

3) Pattern Generator Pola Bars 

4) Analog & Digital Multimeter 

5) Trafo Pemisah 220V/5A & Auto Trafo 0-220V/10A 

6) Digital Capacitance Meter 

7) Blue ESR Meter 

8) Blue Ring Tester 

9) Arus bocor (leakage tests) SMPS Tester 

10) Solder tegangan rendah 

11) Attractor (resoldering) 
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d. Pendukung Tambahan 

1) Service manual (Petunjuk Perbaikan) 

2) Datasheet (Lembar Data Teknis) 

3) On-line Service melalui forum www.eserviceinfo.com 

 

2. Fungsi Peralatan 

a. Auto-Transformer 

Pengujian Kestabilan Power supply. 

Kualitas Power supply setelah diperbaiki sebaiknya perlu dilakukan uji 

kestabilan. Auto traformer dapat digunakan untuk menguji tingkat kestabilan 

khususnya Power supply. Dengan auto transformer tegangan jala-jala dapat 

diatur mulai dari nol sampai nilai maksimum dari tegangan jala-jala. 

 

Gambar 4.3. Auto Transformator 

b. LCR Meter Digital 

Pengujian parameter komponen induktif, kapasitif dan resistif 

Agar lebih mudah untuk memahami karakteristik komponen seperti induktor, 

kapasitor dan resistor, maka perlu merubah bentuk fisis komponen-

komponentersebut kedalam sebuah rangkaian pengganti elektrik 

pengukuran parameter kelistrikan menurut IEC-384-4 adalah sebagai 

berikut; 

1) Arus patah (leakage current) 

2) Induktance, Capasitance dan Resistance 

3) Faktor kerugian (dissipation factor) akibat munculnya komponen parasit 

sepertitan  atau ESR 

4) Impedansi Z 

 
Metode pencarian kesalahan dengan menggunakan LCR meter adalah cara 

mudah, cepat, namun mahal untuk menguji komponen induktif Q tinggi. 

http://www.eserviceinfo.com/
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Metode ini terutama sangat berguna dalam melakukan pemeriksaan cepat 

pada pembelok horisontal (flyback), keluaran transformator baris gambar 

dan komponen frekuensi tinggi lainnya seperti gulungan defleksi tabung 

gambar dan transformer SMPS. 

 

Gambar 4.4. LCR Meter Digital 

c. Pengujian Komponen Induktif 

Pengujian kurusakan untuk komponen induktif tidak semudah bila 

dibandingkan dengan pengujian komponen resistor. Pengujian komponen 

resistor kita hanya perlu mengetahui berapa besarnya nilai resistansi dari 

resistor tersebut.Pengujian komponen induktor selain perlu mengetahui 

berapa besarnya nilai induktansi suatu induktor, juga perlu mengetahui 

besarnya reaktansi seri dan faktor kualitas suatu induktor. Faktor kualitas 

sebuah induktor ditentukan oleh “RESISTANSI SERI”, sebuah induktor yang 

baik memiliki nilai resistansi yang kecil. Cara untuk memperkecil nilai 

“RESISTANSI SERI” seri sebuah induktor dapat dengan menghubungkan 

dua atau lebih induktor secara paralel. 

 

 

Gambar 4.5. Komponen induktor dan rangkaian pengganti 
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d. Pengujian Komponen Kapasitif 

Kapasitor selain mengandung kapasitansi, juga terdapat resistansi dan 

induktansi yang terhubung secara seri, untuk mendapatkan parameter-

parameter tersebut dapat dilakukan melalui pengukuran dengan arus bolak-

balik sinusioda pada frekuensi tertentu. Biasanya frekuensi yang digunakan 

adalah sebesar 100 Hz atau 120 Hz. 

 

Gambar 4.6. menunjukkan sebuah rangkaian ekivalen resonator sebuah 

kapasitor, yang terdiri atas induktansi seri, resistansi seri yang merupakan 

ekuivalen dengan kerugian dielektrikum, dan senuah kapasitansi dengan 

resistansi bocor paralel. Dengan mengabaikan tingkat kebocoran, maka 

rangkaian ekuivalen kapasitor membentuk sebuah resonansi seri dengan 

persamaan seperti berikut: 

LS RS

RP

C

Induktansi seri

Resistansi seri

Kapasitansi

Resistansi Bocor

 

Gambar 4.6. Rangkaian ekivalen resonator sebuah kapasitor 

 

Jenis kapasitor-kapasitor elektrolit dapat dioperasikan pada rentang 

frekuensi resonansi jauh dibawah 100kHz, hal ini menunjukan suatu 

hambatan mengapa jenis ini tidak dapat dipergunakan untuk menghilangkan 

lonjakan-lonjakan dengan jangka waktu yang pendek atau cepat pada saat 

tersambung dengan beban. Filter pada sebuah catu daya merupakan salah 

satu contoh permasalahan yang tidak bisa dihindarkan, dan salah satu cara 

untuk mengatasi permasalahan ini biasanya pada rangkaian filter 

dihubungkan kapasitor paralel non polaritas sebesar 100nF 

 
Karakteristik penting lainnya untuk sebuah kapasitor adalah bagaimana 

memperkecil kerugian-kerugian resistansi seri dan tanpa adanya resistansi 

kebocoran akibat dielektrikum bahan. Diatas telah dijelaskan (lihatrangkaian 

ekuivalen kapasitor), untuk frekuensi dibawah resonator besarnya efek 

induktansi seri dapat diabaikan. Untuk mempermudah dalam melihat 
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kerugian-kerugian sebuah kapasitor, maka berdasarkan persamaan di atas 

dapat digambarkan suatu diagram fasor yang dapat menunjukan seberapa 

besar efek pengaruh akibat besarnya resistansi seri seperti yang ditunjukan 

pada gambar 4.7. 

Keterangan gambar4.7: 

 adalah sudut kerugian 
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Gambar 4.7. Diagram fasor sebuah kapasitor 

Nilai sudut kerugian  adalah menunjukan ukuran dari besarnya 

perbandingan antara resistansi seri (ESR = Equivalent Serie Resistor) 

dengan reaktansi induktif. Untuk sebuah kapasitor yang baik nilai dari ESR 

kecil dengan sudut kerugian  juga harus kecil. Didalam lembaran data 

(datasheet) suatu sudut kerugian disebutkan juga dengan istilah faktor 

disipasi daya (dissipation factor, df) atau tan, yang diukur pada rentang 

frekuensi (50 Hz untuk jenis kapasitor elektrolit, dan 1 kHz untuk jenis-jenis 

yang lain) adalah merupakan ukuran mengenai seberapa besar sebuah 

kapasitor mengalami kerugian. Besarnya faktor disipasi dapat dinyatakan 

dalam: 

c

S

X

R
  δ tan   

Untuk kapasitor-kapasitor dari jenis bahan polistiren besarnya nilai terendah 

dari faktor disipasi tan  berkisar antara 2x10-4 untuk frekuensi uji 1kHz, dan 

sampai diatas 0,3 untuk kapasitor jenis elektrolit aluminium dengan nilai 

kapasitansi besar (pada frekuensi uji 50Hz).Ada juga beberapa produksi dari 
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pabrik yang berbeda, untuk menyatakan sudut kerugian dengan sebutan 

faktor daya yang dinyatakan dalam: 

Z

R
  cos S  

Resistansi bocor RP untuk kebanyakan jenis kapasitor non-elektrolit adalah 

sangat tinggi sekali, nilai tipikal lebih besar dari 1010. Biasanya untuk jenis 

kapasitor elektrolit, yang diberikan dalam lembaran data adalah arus 

kebocoran sesungguhnya, dimana untuk ukuran yang sangat kapasitansi 

yang sangat besar bias mencapai kisaran miliampere. Nilai resistansi dan 

arus kebocoran sangat tergantung pada perubahan suhu dan tegangan 

operasi yang terpasang. Dan nilai resistansi paralel RP akan menurun bila 

tegangan dan suhu mengalami kenaikan. 

e. Trafo-Pemisah (Insulation Transformer) 

Gambar 4.8 dibawah memperlihatkan skema blok metode pengukuran 

peralatan elektronik. Piranti elektronik dengan Power supply penyearahan 

langsung dari jala-jala mempunyai dua sistem grounding yang 

terpisah.Pengukuran dengan menggunakan jenis alat ukur standar Klas I, 

diharuskan selalu menggunakan Trafo Pemisah (Isolation Transformator). 

 

Gambar 4.8. Pengujian menggunakan trafo pemisah 
 

Menghubungkan semua jenis peralatan elektronik standar Klas I terhadap 

peralatan elektronik standar klas II yang menggunakan sistem Power supply 

grounding terpisah juga harus menggunakan traformator pemisah. 
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f. Multimeter 

Metode pencarian kesalahan dengan menggunakan Multimeter standar 

adalah cara mudah, cepat karena selain dapat untuk mengukur tegangan 

kerja, uji kontak juga dapat digunakan untuk menguji komponen induktif Q 

tinggi. Metode ini terutama sangat berguna dalam melakukan pemeriksaan 

cepat pada pembelok horisontal (flyback), keluaran transformator baris 

gambar dan komponen frekuensi tinggi lainnya seperti gulungan defleksi 

tabung gambar dan transformer SMPS. 

 

Gambar 4.9. Uji Kontak dengan multimeter standar 

g. Blue Ring Tester 

Metode pencarian kesalahan dengan menggunakan blue ring tester adalah 

cara mudah, murah dan efektif untuk menguji setiap komponen induktif Q 

tinggi. Metode ini terutama sangat berguna dalam melakukan pemeriksaan 

cepat pada pembelok horisontal (flyback), keluaran transformator baris 

gambar dan komponen frekuensi tinggi lainnya seperti gulungan defleksi 

tabung gambar dan transformer SMPS. 

 

Gambar 4.10. Blue Ring Tester 
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h. Contact Cleaner 

Perbaikan Kontak Resistor Variabel 

Kerusakan kontak yang kurang baik sering terjadi akibat tekanan mekanik, 

akibat panas dan variabel resistor yang kotor dan solderan yang 

mengelupas. Jenis kerusakan ini pada umumnya sering terjadi pada 

komponen-komoponen yang berdekatan dengan panas seperti pada IC 

Power supply sisi primer, penguat akhir horisontal dan penguat akhir vertikal. 

 

Gambar 4.11. Contact Cleaner Oil 

Salah satu jenis kerusakan kontak yang sering terjadi adalah pada variabel 

resistor seperti pada bagian Power supply. Perbaikan kontak yang kurang 

baik jenis komponen resistor variabel dapat menggunakan “Contact Cleaner 

Oil”. 

 

i. Pengujian Komponen Aktif 

Nilai-nilai tipikal hasil pengukuran transistor dengan dioda damper 

menggunakan alat ukur Multimeter Digital. 

 

Gambar 4.12. Pengukuran transistor dengan dioda damper 
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Nilai tipikal hasil pengukuran kebocoran transistor dengan dioda damper 

menggunakan alat ukur Multimeter Digital. Gambar 4.13memperlihatkan 

sebuah contoh pengujian kebocoran transistor didalam rangkaian penguat 

akhir horisontal dengan menggunakan Multimeter Digital. 

 

Gambar 4.13. Uji Kebocoran Transistor dengan Multimeter Digital 
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3. Pengukuran Setelah Perbaikan 

a. Perlindungan Konsumen 

Jenis pekerjaan seperti di bidang desainer, produsen suatu produk atau 

semua pekerjaan di bidang pelayanan seperti perbaikan perangkat 

elektronik, harus mengutamakan keselamatan dan memberikan kepastian 

keamanan terhadap kualias hasil produknya, sehingga 

pengguna/konsumen tidak mengalami kecelakaan atau terluka pada saat 

ketika produk tersebut digunakan oleh konsumen. Dua hal penting yang 

perlu diperhatikan terhadap perlindungan keselamatan konsumen 

mengenai perangkat elektronik yang telah selesai diperbaiki sebelum 

diberikan kembali kepada konsumen meliputi: 

 
b. Perlindungan terhadap arus bocor 

Semua peralatan elektronik untuk keperluan rumah tangga seperti pesawat 

penerima TV yang telah selesai diproduksi (diperbaiki), sebelum peralatan 

tersebut dijual ke pasar atau dikembalikan ke pengguna, maka terlebih 

dahulu pesawat penerima TV tersebut harus dilakukan pemeriksaan 

kebocoran arus AC untuk semua bagian yang terkena logam pada bagian 

dari kabinet, seperti antena, terminal, dll, hal ini untuk memastikan bahwa 

TV tersebut aman tanpa kerusakan dan tidak terjadi kejutan listrik. 

 
c. Pengukuran Arus Bocor 

Perangkat elektronik dengan katagori steker AC klas II memiliki tahanan 

isolasi antara bagian logam terminal antena terhadap jalur kembali ke 

chassis dan ketika diukur dengan ohm-meter memiliki nilai resistansi antara 

1M dan 5.2M. Dan jika antara logam terminal antena terhadap steker 

AC tidak memiliki jalur kembali ke chassis, maka tahanan isolasi yang 

terbaca dalam ohm-meter adalah tetap sama dan terbatas. Dan bila 

terdapat kelainan atau tidak normal, maka harus diperbaiki lagi sebelum 

perangkat tersebut dikembalikan kepada pengguna. 
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1) Pengukuran Arus Bocor Sisi Sekunder (Leakage Current COLD 

Test) 

Lepaskan steker AC dari sumber jala-jala 220V, hubungkan kabel jumper 

diantara steker AC tersebut. Tempatkan posisi switch AC dalam dalam 

kondisi “ON”, lalu hubungkan ohm-meter antara ke konektor steker AC 

bagian logam terminal antena. 

 

Gambar 4.14. Pengukuran tahahan isolasi sisi sekunder 

 

2) Arus Bocor Sisi Primer (Leakage Current HOT Test) 

Untuk menghindari dan melindungi pengguna terhadap arus kejut ketika 

menghubungkan kabel antena ke sistem penerima TV, untuk itu diperlukan 

data pengukuran arus bocor (Leakage Current Test). Semua peralatan 

elektronik katogori stop kontak klas II setelah dilakukan perbaikan, wajib 

dilakukan pengujian arus bocor sebelum alat tersebut dikembalikan kepada 

Pengguna. Besarnya arus bocor yang diperbolehkan tidak boleh melebihi 

0,5mA. Alat ukur yang dipergunakan untuk menguji arus bocor peralatan 

elektronik katagori stop kontak klas II berbeda dengan alat ukur yang 

digunakan untuk menguji arus bocor sistem pentanahan instalasi listrik. 

Gambar 4.15 memperlihatkan metode pengujian arus bocor perangkat 

elektronik, jika tidak memiliki alat ukur khusus untuk pengujian arus bocor. 
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Gambar 4.15. Pengukuran Arus Bocor 

 

d. Langkah Pengukuran Arus Bocor 

1) Colokkan kabel AC langsung ke stopkontak listrik. 

2) Jangan menggunakan Transformer Isolasi selama pengukuran arus 

bocor. 

3) Hubungkan resistor 1,5K/10watt secara paralel dengan kapasitor 

0,15uF antara tanah bumi yang baik (Air Pipa, Conduit, dll) dan 

bagian-bagian logam. 

4) Ukur tegangan AC di resistor menggunakan AC voltmeter dengan 

sensitivitas 1000/volt atau lebih. 

5) Lepas dan pasang kembali kabel AC dalam posisi terbalik dengan 

posisi pertama ke sumber tegangan dan ulangi pengukuran tegangan 

AC untuk setiap bagian logam yang terbuka. Setiap tegangan terhadap 

logam yang telah diukur tidak boleh melebihi 0,75 volt RMS dengan 

arus  0.5mA. 

6) Jika hasil pengukuran melebihi batas yang ditentukan, maka 

kemungkinan bahaya sengatan listrik terhadap pengguna ketika 

memasukan kabel antena, untuk itu pesawat TV harus diperiksa dan 

diperbaiki sebelum dikembalikan kepada pelanggan. 
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e. Perlindungan Gangguan Radiasi Sinar X (X-Ray Radiation) 

Radiasi sinar X (X-RAY radiation), sumber radiasi sinar-X dalam penerima 

TV berasal dari bagian pembangkit tegangan tinggi dan bagian tabung 

Gambar. Untuk perlindungan terhadap X-RAY RADIASI, tabung pengganti 

harus tabung tipe yang sama seperti yang ditetapkan dalam daftar 

penggantian suku cadang. 

 
Perlindungan Gangguan Radiasi Elektromanetik 

Efek pensaklaran terhadap komponen-komponen switching (non-linear) 

menyebabkan munculnya gangguan gelombang radio atau lebih dikenal 

dengan istilah electromagnetic interference. Untuk mengeliminasi 

gangguan tersebut dibutuhkan rangkaian EMI filter, letak pemasangannya 

adalah pada daerah masukan switched mode Power supply. Gambar 4.16 

memperlihatkan ilustrasi dari beberapa gangguan EMI yang dibangkitkan 

atau diakibatkan oleh SMPS. 

 

Gambar 4.16. Gangguan EMI pada rangkaian switching 

 

Gangguan EMI dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Gangguan tidak simetris I: adalah gangguan yang muncul akibat 

tegangan frekuensi tinggi antara bumi/Protection Earth (PE). Untuk 

mengeliminasi gangguan jenis ini pabrik telah menetapkan jenis 

kapasitor khusus yang lebih dikenal dengan sebutan kapasitor (CY), 

fungsinya adalah untuk menghilangkan gangguan EMI tidak simetris 

yang dibangkitkan oleh switchingPower supply. 

2) Gangguan tidak simetris II: adalah gangguan gelombang radio pada 

saat mode sama-common mode ratio. 
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3) Gangguan simetris adalah gangguan gelombang radio dimana antara 

fasa dan netral mempunyai arah dengan fasa yang sama. Untuk 

mengeliminasi gangguan jenis ini pabrik telah menetapkan jenis 

kapasitor khusus yang lebih dikenal dengan sebutan kapasitor (CX), 

fungsinya adalah untuk menghilangkan gangguan EMI simetris yang 

dibangkitkan oleh switchingPower supply. 

 

Gambar 4.17 mempelihatkan ilustrasi aliran arus gangguan EMI yang 

berasal dari blok rangkaian SMPS. 

 

Gambar 4.17. Gangguan EMI Tidak Simetris Dengan Kompensasi Kapasitor CY 

 

Untuk mengkompensasi gangguan tersebut, dengan cara menghubungkan 

dua kapasitor (CY) antara phasa LI terhadap arde (PE), sedangkan yang 

satunya adalah dengan menghubungkan kapasitor (CY) antara netral (N) 

terhadap arde (PE). Karena sifat dari gangguan tidak simetris yang muncul 

dari dua kabel yang berbeda dengan amplitudo dan phasa yang sama, 

maka antara (PE), dan akibatnya pada rangkaian SMPS muncul suatu 

kapasitansi parasit (C arde) yang kecil dengan arus atau tegangan dua kali 

lebih besar (2xIEMI). Kapasitor parasit mempunyai impedansi yang tinggi 

dan membangkikan gangguan tidak simetris-asymmetris terhadap 

rangkaian SMPS. Untuk meniadakan interferensi antara arus dari jala-jala 

(I50 Hz) dan arus gangguan yang berasal dari blok rangkaian SMPS(IEMI), 

untuk itu diperlukan sebuah lilitan induktor untuk kompensasi arus seperti 

yang nampak pada gambar 4.17(a). Untuk mengkompensasi gangguan 

dari jala-jala (I50Hz), maka antara induktor (L) dan kapasitor (CY) membentuk 

suatu jaringan filter untuk frekuensi rendah (LPF). Dengan demikian nilai 
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induktansi dari induktor (L) harus ditetapkan dan dibatasi pada daerah pita 

frekuensi resonansi sebesar 50 Hz atau 60 Hz. 

 

Gambar 4.18. (a) Induktor kompensasi arus dan  
(b) kompensasi tegangan pulsa 

 

Karakteristik dari kapasitor tidak simetris (CY) mempunyai nilai toleransi 

yang tinggi terhadap perubahan temperature dan dengan jaminan 

keamanan dengan kemampuan untuk menahan tegangan dielektrikum 

yang tinggi pula. Besarnya kapasitansi tidak simetris yang bekerja pada 

tegangan 230 V dengan frekuensi jala-jala 50 Hz (CY)  22 nF. Suatu 

switchingPower supply yang dilengkapi dengan rangkaian kompensator 

EMIfilter, untuk itu arus bocor yang terukur pada kabel AC harus tidak 

boleh lebih besar dari 3,5 mA untuk klas II seperti TV, VCD dll, sedangkan 

untuk peralatan medical yang dikelompokan klas I seperti 

Electrocardiograph-ECG tidak boleh lebih besar dari 1mA. 

 
Seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.19 gangguan tegangan simetris 

muncul antara kabel phasa (LI) dengan kabel titik netral (N). Untuk 

menindas gangguan ini, yaitu dapat dengan menambahkan sebuah 

rangkaian LC lulus bawah yang diletakan antara jaringan (LI) dan (N). 

Tegangan gangguan ini membentuk beda potensial pada masukan 

kapasitor garis putus-putus (CX) dari rangkaian SMPS, sehingga tegangan 

jatuh pada kapasitor tersebut membentuk impendasi parasit yang rendah 

antara phasa (LI) dan titik netral (N). 
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Gambar 4.19. Rangkaian kompensasi tegangan pulsa pada gangguan simetris 

 

Oleh karena itu dan agar tidak membebani rangkaian SMPS dan sekaligus 

untuk menghindari sebagai rangkaian kompensasi arus, maka diantara 

kapasitor (CX) diberi sebuah induktor dengan arah lilitan seperti yang 

diperlihatkan pada Gambar 4.17(b). Besarnya kapasitansi tidak simetris 

yang bekerja pada tegangan 230 V dengan frekuensi jala-jala 50 Hz (CX) 

berkisar sampai 1F, dan biasanya terbuat dari bahan folien. 

 
Fungsi induktor (L1) adalah untuk kompensator arus frekuensi rendah dari 

jala-jala, sedangkan induktor (L2) untuk memisahkan pengaruh kapasitor 

(CX) yang berimpedansi rendah, dengan demikian pada masukan SMPS 

tidak menjadi beban arus (kompensator arus) tapi berfungsi sebagai 

kompensator EMI pulsa. 

 
Gambar 4.20, memperlihatkan rangkaian lengkap kompensator gangguan 

untuk menghindari inteferensi frekuensi radio (EMI filter) yang dibangkitkan 

blok EMIgenerator. Oleh karena impedansi dari simetris kapasitor (CX) 

mempunyai beda potensial yang sama, maka untuk meniadakan gangguan 

yang bersifat simetris tersebut diperlukan dua kapasitor (CX) dan induktor 

L1, dan L2 yang membentuk jaringan filter lulus bawah. 
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Gambar 4.20. Rangkaian EMI gangguan simetris dan tidak 

 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Melakukan eksperiman macam-macam material resistor menggunakan tahapan 

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

Mencoba, 4. Mengasosiasi, 5, Mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan 

dengan K3 saat service TV. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Perhatikan gambar di bawah, apa namanya dan jelaskan dengan singkat 

kegunaannya! 

 

2. Jelaskan dengan singkat penggunaan trafo pemisah! 

 

F. Rangkuman 

Dalam perbaikan peralatan elektronik rumah tangga atau jenis pekerjaan seperti 

teknisi di bidang elektronik khususnya di bidang perbaikan (repairing) dibutuhkan 

ketersediaan peralatan-peralatan pendukung yang standar. Peralatan-peralatan 
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standar dapat mempermudah dan mempercepat proses pencarian 

kerusakan/kesalahan selama perbaikan. 

 
Kenakan masker dan kondisikan selalu ruang (bengkel) dengan pintu dan 

jendela dalam keadaan terbuka terutama pada saat menyolder. Masker standar 

baik memiliki 3 lapisan penyaring yang dilengkapi kawat hidung agar tidak ada 

celah dan nyaman dipakai selama bekerja. Masker yang baik memiliki tekstur 

berpori, sehingga pernafasan tidak terganggu. 

 
Piranti elektronik dengan Power supply penyearahan langsung dari jala-jala 

mempunyai dua sistem grounding yang terpisah. Pengukuran dengan 

menggunakan jenis alat ukur standar Klas I, diharuskan selalu menggunakan 

Trafo Pemisah (Isolation Transformator) 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul ini, peserta dapat 

mengintegrasikan pengetahuan tentang konsep dasar K3 pada bidang keilmuan 

(science), serta penulisan laporan dalam eksperimen ilmiah bidang rekayasa. 

 

2. Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul ini, peserta dapat 

menerapkan konsep rekayasa, dan melakukan eksperimen fokus bahasan K3 

pada bidang keilmuan (science) dan teknologi. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 5: METODE 
PENCARIAN KERUSAKAN RANGKAIAN CATU 
DAYA SEDERHANA 
 

A. Tujuan 

Peserta diklat harus dapat: 

1. Menggunakan alat ukur atau peralatan elektronik katagori klas I seperti 

Ocilloscope dual (dual/multi) beam untuk keperluan perbaikan dan pencarian 

kerusakan sesuai standar keselamatan kerja dan metode pengukuran yang 

benar. 

2. Mendemontrasikan teknik pengukuran, penggunaan alat ukur, tindakan 

pencegahan kerusakan dan keselamatan kerja dalam perbaikan catu daya 

sederhana. 

3. Melokalisir blok catu daya sederhana berdasarkan kaedah kesehatan dan 

keselamatan Kerja. 

4. Menjelaskan fungsi Electromagnetic Interference (EMI) berdasarkan kaedah 

kesehatan dan keselamatan Kerja. 

5. Mendemontrasikan metode pencarian kesalahan dan kerusakan perbaikan 

peralatan elektronik rumah tanggaberdasarkan kaedah kesehatan dan 

keselamatan Kerja. 

6. Menggunakan alat ukur atau peralatan elektronik seperti multimeter sesuai 

dengan standar keselamatan kerja dan metode pengukuran secara benar. 

7. Menjelaskan karakteristik karakteristik dan ciri-ciri khusus komponen-

komponen daya berdasarkan spesifikasi dan data teknis. 

8. Mengidentifikasi ciri-ciri khusus komponen-komponen elektronika daya 

dalam berbagai jenis kegunaan yang berbeda-beda. 

9. Menerapkan tip dan trik teknik pencarian kesalahan pada rangkaian catu 

daya sederhana. 

10. Mengidentifikasi komponen-komponen yang rusak dan mengganti dengan 

komponen pengganti berdasarkan data teknis dengan fungsi yang sama. 

11. Mendeskripsikan nilai ambang batas arus bocor maksimum berdasarkan 

standar internasional sebagai tindakan pencegahan kecelakaan. 
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mendeteksi kerusakan, perbaikan dan perawatan macam-macam pesawat 

penerima Televisi 

2. Mendeteksi kerusakan, perbaikan dan perawatan macam-macam peralatan 

elektronika daya 

 

C. Uraian Materi 

1. Kerusakan Rangkaian Power supply 

Multimeter dapat digunakan sebagai salah satu cara yang cepat dan mudah 

untuk mengetahui sebuah dioda dalam kondisi rusak atau kondisi baik.  

 

 

 

Dioda yang baik memiliki nilai resistansi  Rr  

yang tinggi (idealnya terbuka) pada saat kondisi 

arah bias mundur (reverse biased) dan memiliki 

resistensi  Dr yang rendah bila dalam keadaan 

arah bias maju (forward biased). Sedangkan 

untuk dioda putus memiliki resistansi jauh lebih 

tinggi (atau terbuka) bila dibandingkan dengan 

dioda kondisi terbias maju ataupun dioda terbias 

mundur. Dan sebuah dioda dapat diketahui 

dalam keadaan hubung singkat (korsleting) atau 

memiliki resistif cacat akan menunjukkan nol 

atau resistansi rendah untuk bias maju atau 

mundur. 

Gambar 5.1. Bias Dioda 

 

Jenis kerusakan atau kegagalan yang paling sering adalah jenis kerusakan 

terbuka daripada jenis kerusakan hubung singkat. 

 
a. Pengujian Diode Menggunakan Digital Multi Meter 

Banyak multimeter digital (Digital Multi Meter ) dilengkapi dengan fungsi uji 

dioda dan menyediakan cara yang sangat mudah untuk menguji sebuah 

dioda dalam keadaan baik atau rusak. Bila DMM digunakan untuk menguji 

dioda, tegangan meter internal menyediakan tegangan bias yang cukup, baik 



125 
 

untuk bias maju atau bias mundur. Rentang nilai tipikal tegangan bias 

internal alat ukur DMM dapat bervariasi antara 2,5V sampai 3,5V. Multimeter 

umumnya menyediakan pembacaan tegangan atau indikasi/informasi 

pengguna untuk menunjukkan kondisi diode yang akan diuji 

 
b. Diode Kondisi Baik 

Bias Maju (Forward Biased): Pada gambar 5.2(a), merah (positif) lead 

meter terhubung ke ujung anoda dan hitam (negatif) terhubung ke ujung 

katoda untuk kondisi dioda terbias maju (forward biased). Jika diode dalam 

kondisi baik/normal, maka hasil pengukuran tegangan akan menunjukkan 

pembacaan antara minimum 0,5V sampai maksimum 0,9V, dan 0,7V untuk 

nilai tipikal/khas untuk dioda bias maju. 

 
Bias Mundur (Reverse Biased): Pada Gambar 5.2(b) menunjukkan 

pengujian dioda dalam arah mundur (reverse biased). Dan jika dioda dalam 

kondisi baik/normal, maka hasil pengukuran tegangan akan menunjukkan 

pembacaan, biasanya indikasi pembacaan multimeter menunjukkan "OL". 

Ada beberapa alat ulur Multimeter Digital (DMM) dapat menampilkan 

tegangan internal dalam kondisi dioda terbias mundur (reverse-biased). 

 

c. Dioda Kondisi Rusak. 

Ketika dioda mengalami kegagalan (terbuka/open circuit), maka hasil 

pengukuran multimeter akan menunjukkan indikasi "OL" baik itu untuk dioda 

kondisi terbias maju ataupun dioda terbias mundur seperti digambarkan 

pada Gambar 5.2(c). Dan sebaliknya, jika dioda dalam keadaan hubung 

singkat (short circuit), maka tegangan yang terbaca alat ukur multimeter 

digital adalah 0V, baik itu untuk pengujian kondisi dioda terbias maju 

maupun dioda terbias mundur, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 

5.2(d). 

 
d. Pengujian Komponen Elektronik 

Bila sebuah instrumen yang hendak diperbaiki dan ketika diamati 

memperlihatkan tanda-tanda atau gejala pada komponen tertentu yang patut 

dicurigai, untuk itu secara teknis perludilakukan pengujian untuk memastikan 

apakah komponen tersebut mengalami kerusakan atau tidak. Pengujian 
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sangat berguna untuk menyakinkan alasan alasan logis secara teknis, 

bahwa berdasarkan data-data pengujian tentang sejarah kerusakan 

komponen. Kerusakan mungkin disebabkan adanya cacat produksi, 

kesalahan rancangan, metode produksi tidak menggunakan teknologi yang 

tepat, atau faktor usia. Jadi, seandainya dinjumpai sejumlah besar 

komponen rusak menjadi rangkaian terbuka, pabrik pembuat perlu 

menganalisa apakah kegagalan tersebut dikarenakan oleh kesalahan 

rancangan. 

 
Untuk memastikan kondisi rangkaian terbuka atau terhubung singkat, dapat 

dilakukan pengujian dengan multimeter pada posisi ohm, dan untuk 

menghindari penunjukkan yang salah dari ohmmeter dalam memeriksa 

rangkaian komponen dalam kondisi terbuka. Untuk itu sebelum dilakukan 

pengukuran salah satu dari kaki komponen yang dicurigai perlu dilepas 

dahulu, dan jika tidak, maka komponen lain yang terhubung paralel dengan 

komponen yang dicurigai akan memberikan penunjukkan resistansi yang 

salah. 

 
Pengujian Dioda Menggunakan Fungsi OHM-METER:Multimeter Digital 

(DMM) yang tidak dilengkapi fasilitas pengujian dioda, dapat juga digunakan 

untuk memeriksa dioda dengan menggunakan saklar fungsi/pemilih pada 

posisi rentang ohm. Untuk pengujian bias maju dengan kondisi dioda baik, 

maka hasil pengukuran ohm-meter akan menunjukkan nilai pembacaan 

resistensi yang bervariasi tergantung pada baterai internal meter. Dengan 

Multimeter yang tidak memiliki cukup tegangan pada pengaturan penuh (full-

range) pada kondisi bias maju, maka nilai resistansi yang dibaca oleh 

ohmmeter sekitar beberapa ratus hingga beberapa ribu ohm.  

 
Meskipun ketika melakukan pengujian, mungkin tidak mendapatkan nilai 

pembacaan resistansi yang tepat/akurat untuk kondisi bias mundur dari 

pembacaan yang diberikan oleh DMM, namum indikasi "OL" yang 

ditunjukkan oleh multimeter digital dapat memberikan fakta, bahwa dioda 

tersebut dalam kondisi baik/tidak rusak, Indikator diluar jangkauan "OL" atau 

(out-of-range) menunjukkan indikasi bahwa nilai resistansi arah balik sangat 

tinggi. 
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Gambar 5.2.Pengujian Dioda 

 

Pengujian kondisi dioda terbias mundur untuk kondisi dioda baik/normal, 

hasil pengukuran ohm-meter digital (DMM) akan menunjukkan indikasi di 

luar rentang jangkauan ohm-meter, seperti tanda "OL" karena hambatan 

balik terlalu tinggi, dan jarum tidak menunjuk untuk ohm-meter analog. 

Hasil pembacaan beberapa ratus hingga beberapa ribu ohm untuk kondisi 

dioda bias maju relatif kecil dibandingkan dengan resistensi ketika dioda 

mendapat arah bias mundur. Berdasarkan pernyataan tersebut, 

menunjukkan bahwa dioda bekerja dengan benar dan dalam kondisi 

baik/normal. Pada umumnya, besarnya resistansi ketika dioda mendapati 

bias maju, biasanya jauh kurang dari 100 . 

 

2. Menguji Kesalahan Penyearah Gelombang Penuh 

a. Metode Pencarian Kesalahan 

Sebagai seorang teknisi di bidang elektronik dibutuhkan kemampuan untuk 

melacak secara cepat kerusakan pada peralatan dan rangkaian elektronika 

merupakan salah satu ketrampilan yang penting sebagai prasyarat bagi 

teknisi elektronik atau mekanik. Kemampuan dan ketrampilan dalam 

melacak kerusakan dibutuhkan pengetahuan berfikir logis, karena 

ketrampilan ini memerlukan pemahaman tentang komponen dan prinsip 

kerja rangkaian dan dukungan pengetahuan tentang metode pengujian dan 

kerusakan komponen. Pada bab ini diarahkan terutama difokuskan pada 
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masalah kerusakan komponen yang terjadi dalam rangkaian DC Power 

supply sederhana dan belum mengarah pada teknik pelacakan kerusakan 

untuk melokalisir kerusakan rangkaian-rangkaian yang rumit, seperti pada 

peralatan instrumentasi. 

 
Untuk mediagnosa kerusakan suatu komponen elektronik, diperlukan 

adanya gejala kerusakan untuk menentukan apakah komponen tersebut 

mengalami kerusakan atau kegagalan. 

 
Kemampuan didalam melakukan pelacakan kerusakan menggabungkan 

aspek pengetahuan teoritis kedalam pengalaman praktis (logika). Sebelum 

melakukan pelacakan komponen yang rusak, seorang teknisi di bidang 

elektronika harus membekali pemahaman tentang fungsi komponen dan 

karakteristiknya. 

 
Pencarian kesalahan adalah suatu proses penerapan cara berpikir logis 

dikombinasikan dengan kemampuan pengetahuan dalam mengidenfikasi 

kerusakan sistem kerja suatu rangkaian sehingga menjadi tidak rusak. 

Pendekatan sistematis dalam memecahkan suatu kesalahan/kerusakan 

terdiri dari tiga tahapan, yaitu; analisis, perencanaan, dan pengukuran. 

 
Analisis: Langkah awal dalam mengatasi masalah ketika sirkuit/sistem 

mengalami kegagalan/tidak berfungsi normal/cacat adalah menganalisis 

permasalahan sistem sebanyak yang dimungkinkan, mencakup identifikasi 

dan menghilangkan gejala sebagai penyebab kegagalan. 

 

 

Gambar 5.3.Power supply 
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Dalam kasus contoh catu daya diilustrasikan pada gambar 5.3, dimana 

gejalanya adalah tidak ada tegangan dc di tingkat keluaran, ketika dilakukan 

pengaturan. Gejala dalam situasi ini tidak memberikan gambaran banyak 

tentang apa penyebab spesifik yang menyebabkan catu daya mengalami 

kegagalan/rusak. Sifat kerusakan seperti ini sifatnya masih umum, bukan 

kerusakan spesifik. 

 
Sebaliknya, dalam situasi yang berbeda, sebuah gejala tertentu dapat 

menunjukkan daerah tertentu di mana kesalahan yang paling dimungkinkan 

dapat dengan mudah dilokalisir. 

 
Langkah awal yang harus dilakukan dalam menganalisis masalah adalah 

mencoba untuk menghilangkan penyebab kesalahan dengan jelas, cepat 

dan tepat. Secara umum, pertama yang harus dilakukan adalah dengan 

memastikan kabel daya dicolokkan ke outlet aktif dan untuk memastikan 

bahwa sekering tidak putus. Dalam kasus sistem bertenaga baterai, pastikan 

baterai dalam kondisi masih baik. Penting, sesuatu yang sederhana seperti 

ini kadang-kadang menjadi salah satu penyebab masalah. Namun, dalam 

kasus ini, harus dipastikan bahwa sumber daya utama dalam kondisi baik. 

 
Selain memeriksa daya, mendeteksi komponen yang cacat, seperti resistor 

terbakar, jalur/kabel rusak/terputus, sambungan longgar, atau sekering 

putus. Beberapa kegagalan dapat diakibatkan oleh temperatur, seperti 

komponen terlalu panas ketika mendapat sentuhan. Untuk menghindari 

sentuhan arus, berhati-hati ketika memeriksa komponen yang menerima 

panas lebih dalam kondisi rangkaian keadaan hidup. Untuk menghindari 

kegagalan komponen, seperti terbakar, ada catu daya yang dilengkapi 

sensor panas, rangkaian dapat bekerja dengan baik hanya untuk sementara 

waktu dan kemudian gagal/tidak berfungsi lagi karena penumpukan panas 

yang berlebihan pada salah satu komponen. Metode menemukan kesalahan 

adalah pertama harus melakukan pemeriksaan piranti sensorik sebagai 

bagian dari tahapan analisis sebelum melanjutkan tahap perencanaan 

(menemukan komponen yang panas). 
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Perencanaan: Pada fase ini, Anda harus mempertimbangkan bagaimana 

Anda akan menerapkan pendekatan masalah. Ada tiga pendekatan yang 

mungkin dapat digunakan untuk mengatasi masalah pada rangkaian atau 

system elektronik, seperti pada rangkaian catu daya sederhana, dapat 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

 
Metode Pencarian Kesalahan Sisi Masukan: Pencarian kerusakan dimulai 

dari tingkat masukan/input (sekunder transformator dalam kasus Power 

supply dc) sampai pada tingkat keluaran. Periksa tegangan pada setiap titik 

uji sampai didapatkan hasil pengukuran yang salah. Bilamana dalam 

pengukuran menunjukkan ada tegangan di tingkat masukan, maka pengujian 

selanjutnya adalah menemukan kesalahan di tingkat berikutnya sampai 

ditemukan data pengukuran berdasarkan fakta adalah tidak benar. Dan 

bilamana dalam tahap ini tidak ditemukan tegangan yang salah selama 

pencarian kesalahan, maka setidaknya dalam proses ini telah 

mempersempit masalah dimulai dari pencarian kesalahan titik awal hingga 

titik tes terakhir dimana tidak ditemukan tegangan yang salah. Dalam rangka 

mengenali tegangan pengukuran yang salah, penerapan proses pendekatan 

pemecahan masalah melalui pengukuran, seharusnya mengetahui tegangan 

apa yang akan diukur pada setiap titik pengukuran. 

 
Metode Pencarian Kesalahan Sisi Keluaran: Pencarian kerusakan dimulai 

dari tingkat keluaran dari sirkuit menuju ke arah masukan. Periksa tegangan 

pada setiap titik uji sampai didapatkan hasil pengukuran yang benar. Jika 

dalam pengukuran telah ditemukan hasil pengukuran yang benar pada titik 

tertentu, maka pencarian kesalahan telah dapat mengisolasi/menemukan 

masalah pada bagian dari rangkaian antara titik tes terakhir dan titik uji, yaitu 

dengan dibuktikan dan ditemukan-nya tegangan ukur yang benar. 

 
Metode Pencarian Kesalahan Belah Tengah: Metode belah dua bagian 

merupakan cara yang ampuh dalam melokalisasikan kerusakan dalam 

instrumen yang terdiri tas sejumlah besar blok-blok secara seri. Proses 

pencarian kesalahan dimulai dari titik tengah rangkaian. (1) Bilamana 

keadaan pengukuran menunjukkan dan memberi hasil yang benar, maka 

berdasarkan hasil pengukuran ini telah diketahui daerah rangkaian mana 
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yang berfungsi normal dan daerah mana yang diasumsikan mengalami 

kerusakan/kesalahan. Daerah rangkaian yang berfungsi normal dimulai dari 

tingkat masukan sampai ke titik uji terakhir, dan ini berarti bahwa kesalahan 

adalah antara titik uji keadaan saat ini sampai pada tingkat titik keluaran, jadi 

penelusuran pencarian kesalahan dimulai dari titik terakhir sampai ke tingkat 

keluaran. Jika pengukuran di tengah sirkuit tidak menunjukkan tegangan 

yang salah, maka kesalahan dilokalisir berada diantara tingkat masukan dan 

titik uji kedaan saat ini. Oleh karena itu, penelusuran kesalahan dapat 

dimulai dari titik uji keadaan saat ini menuju ke tingkat masukan. 

 

Penerapan metode pencarian kesalahan belah tengah diilustrasikan dengan 

menggunakan oslloscope seperti yang diperlihatkan gambar 5.4. 

 
b. Metode Pengukuran 

Penerapan metode pencarian kesalahan rangkaian belah tengah dapat 

diilustrasikan pada Gambar 5.4 dengan indikasi kasus kesalahan 

diasumsikan filter kapasitor keluaran penyearah dalam kondisi terbuka. 

Sebagai contoh Power supply yang ditunjukkan dalam diagram blok dari 

Gambar 5.4 yang terdiri dari empat blok memungkinkan menggunakan 

metode belah tengah menjadi dua bagian. Pengujian belah dua bagian, 

dapat menentukan dan menguraikan bagian mana rangkaian dalam kondisi 

bekerja/normal dan yang tidak berfungsi/rusak, selanjutnya menguraikan 

bagian yang tak berfungsi menjadi dua bagian lagi sampai mendapatkan 

lokasi kerusakan. Contoh merupakan cara terbaik untuk merealisasikan 

pengertian atas metoda ini. Anggaplah ada suatu kerusakan pada blok filter 

rangkaian Power supply, urutan pengujian dapat dilakukan sebagai berikut: 

1) Membelah blok menjadi dua bagian, periksa tegangan masukan blok 

filter titik uji (TP2) dan tegangan keluaran blok filter (TP3). 

2) Membelah blok kearah masukan menjadi dua bagian, bilamana hasil 

pengukuran titik uji (TP2) dihasilkan pengujian yang salah. 
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Gambar 5.4. Metode Belah Tengah Kondisi Kapasitor Filter Terbuka 

 

Gambar 5.5. Metode Belah Tengah Kondisi Kapasitor Filter Terbuka 

 

Pengukuran pada titik uji (Test Point-TP2) menunjukkan tegangan pada 

tingkat keluaran penyearah gelombang penuh dan tegangan keluaran 

sekunder transformator secara proporsional memberikan indikasi data 

tegangan dengan frekuensi ripple yang benar. Oleh karena dari hasil 

pengukuran tegangan pada titik uji (TP3) menunjukkan hasil yang sama 

dengan hasil pengukuran pada titik uji (TP3), maka dari itu hasil pengukuran 

dari titik uji (TP2 dan TP3) memberikan indikasi, bahwa kapasitor filter 

penyearah dalam keadaan terbuka. Dan bilamana filter dalam keadaan 

normal, maka hasil pengukuran tegangan dc pada titik uji (TP3) adalah lebih 

besar bila dibandingkan dengan hasil pengukuran titik uji (TP2), dan 

tegangan ripple pada titik uji (TP3) lebih kecil dari titik uji (TP2). Dan 

bilamana kondisi filter kapasitor penyearah dalam keadaan hubung singkat, 

maka tidak ada tegangan pada semua titik uji (TP1), (TP2), maupun (TP3), 

dan tanda-tanda kegagalan komponen hubung singkat, kemungkinan besar 

diindikasikan dengan putusnya sekering (fuse). Kerusakan hubung singkat 

dalam suatu sistem dimanapun tempatnya, merupakan jenis kerusakan yang 
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sulit untuk dilokalisir, karena selalu ditandai dengan putusnya sekering. Oleh 

karena itu untuk melokalisir kegagalan hubung singkat dalam suatu sistem, 

penerapan 3 metode diatas tidak bisa dilakukan. Dan kebanyakan suatu 

sistem yang mengalami kegagalan hubung singkat ditandai dengan panas 

yang berlebihan pada komponen tertentu. Ilustrasi yang ditunjukkan oleh 

Gambar 5.4 memberikan gambaran penerapan metode dalam pencarian 

kesalahan pada rangkaian regulated Power supply sederhana. Penerapan 

metode rangkaian belah tengah memerlukan dua kali pengukuran guna 

melokalisir/mengisolasi daerah kerusakan. Dan jika pengukuran dimulai dari 

tingkat masukan transformator atau dimulai dari tingkat akhir keluaran, 

diperlukan tiga kali pengukuran untuk melokalisir/mengisolasi daerah 

kerusakan/kegagalan. Oleh karena itu, penerapan metode rangkaian belah 

tengah lebih banyak digunakan untuk melokalisir daerah kerusakan. 

 
Metode belah dua sangat efektif manakala sejumlah komponen atau blok 

yang dirangkaikan berjumlah besar, misalkan ketika dalam rangkaian banyak 

digunakan sejumlah plug dan sambungan soket atau sederetan pemanas 

dalam peralatan katup. Meskipun demikian, ada sejumlah anggapan tertentu 

sebagai prasyarat untuk metode dibelah dua: (1) keandalan seluruh 

komponen rata-rata sama; (2) dimungkinkan untuk melakukan pengukuran 

pada titik-titik yang diinginkan dan praktis; (3) seluruh pengujian sama 

bentuknya dan membutuhkan waktu yang sama. Anggapan-anggapan ini 

tidak selalu sah dan itu bergantung teknisi yang selanjutnya akan 

menetapkan metode pendekatan terbaik yang dipilihnya. Metode dipecah 

dua dapat juga menjadi tidak efektif, bilamana: 

(a) Jumlah unit yang dirangkai ganjil, (b) divergensi (penguraian): keluaran 

dari suatu blok yang diumpankan pada dua unit atau lebih, (c) Konvergensi 

(penyempitan): dua masukan atau tebih diperlukan untuk mendapatkan kerja 

yang benar dari suatu unit, (d) umpan balik: yang mungkin digunakan  untuk 

memodifikasi karakteristik unit atau pada kenyataannya merupakan jaringan 

penyokong bagi osilator. 

 
Jika dalam pencarian kesalahan menerapkan salah satu dari metode yang 

diuraikan di atas, cobalah dan terapkan metode tersebut atau kombinasikan 



134 
 

metode-metode tersebut, sehingga hanya diperlukan waktu yang singkat 

atau melokalisasikan blok yang rusak dalam suatu sistem. 

 
c. Analisis Kesalahan 

Dalam beberapa kasus, untuk mengidentifikasi gejala kesalahan pada 

rangkaian tertentu, diperlukan metode bagaimana melokalisir 

masalah/kegagalan pada komponen tunggal dalam sustu rangkaian. 

Langkah penting dalam menemukan kesalahan, Siswa harus menerapkan 

pemikiran logis dan pengetahuan tentang gejala kerusakan yang disebabkan 

oleh kegagalan komponen tertentu. Beberapa kegagalan komponen memiliki 

ciri-ciri yang spesifik/khas dan pada bab ini siswa dituntut untuk dapat 

mengidentifikasi gejala kerusakan beberapa komponen yang bermasalah 

dalam suatu rangkain penyearah. 

 
Komponen Katagori Rusak: Suatu komponen dikatakan rusak bila 

sembarang tetapannya di luar batas yang telah ditentukan dalam spesifikasi 

data teknis. Sebagai contoh, bila sebuah resistor 5,6 kΩ ± 5% pada 

kenyataan bernilai 6 kΩ, atau arus bocor pada kapasitor elektrolit 64 µF/12V 

adalah 150pA bila nilai maksimum yang ditentukan adalah 10 pA, maka 

kedua komponen tersebut dikatakan rusak (gagal). Kedua contoh ini dapat 

digolongkan kerusakan parsial (terpisah), karena mereka tidak membawa 

kerugian dalam penampilan keseluruhan, tetapi cenderung membawa sedikit 

perubahan. Kerusakan parsial teristimewa penting bila komponen yang 

digunakan berada dalam posisi rangkaian kritis. 

 
Kerusakan yang akan kita perhatikan adalah kerusakan katastropik 

(kerusakan fatal), yaitu kerusakan yang terjadi secara mendadak dan 

menyeluruh. Sebagai contoh, resistor nilainya menjadi amat besar atau 

menjadi rangkaian terbuka, atau dioda yang anoda dan katodanya menjadi 

rangkaian hubung singkat. Jenis kerusakan semacam ini membawa dampak 

terhadap sistem rangkaian secara keseluruhan, dan pada umumnya disertai 

dengan gejala perubahan yang signifikan terhadap tegangan panjar/bias dc. 

 
Pada umumnya, komponen yang mengalami kerusakan memiliki jenis dan 

ciri-ciri kerusakan tertentu. Misalnya; (1) resistor, terutama jenis film, ketika 
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rusak berubah menjadi rangkaian terbuka, karena komponen resistor lebih 

sering terjadi patahan kecil pada bagian resistansi spiral daripada rusak 

hubung singkat. (2) Sebaliknya, jenis komponen kapasitor elektrolit 

cenderung rusak sebagai rangkaian hubung singkat. Tabel 5.1. 

memperlihatkan jenis-jenis kerusakan yang mungkin terjadi untuk berbagai 

jenis komponen elektronika. 

     Tabel 5.1. Jenis-Jenis Kerusakan Komponen Elektronik 

KOMPONEN JENIS KERUSAKAN 

Resistor 
Nilainya resistansi membesar 
atau  rangkaian terbuka 

Resistor variabel 

Rangkaian terbuka akibat 
terbakar atau terjadi kontak dan 
gesekan mekanik kurang baik 
yang dapat aliran arus temutus-
putus 

 Induktor (termasuk 
Traformator) 

Terbuka atau hubung singkat 

Peranti semikonduktor: 
Dioda, Transistor, FET, 

SCR. 
Terbuka atau hubung singkat 

 

Jenis kerusakan komponen elektronik yang mudah dipahami adalah jenis 

kerusakan yang disebabkan akibat cacat produksi atau karena mendapat 

beban lebih. Pada umumnya, jenis kerusakan komponen yang banyak 

dijumpai adalah jenis kerusakan karena usia pakai akibat tekanan beban 

yang diterima secara terus-menerus. (1) Kerusakan komponen akibat 

tekanan beban ada dua macam, yakni tekanan akibat operasi kerja serta 

tekanan lingkungan. Kerusakan komponen oleh tekanan operasi kerja 

berkaitan langsung dengan kondisi perancangan sehingga usia pakai (life-

time) dapat diperpanjang bila pengoperasiannya berada pada daerah di 

bawah batas maksimum spesifikasi data teknis yang diberikan, seperti nilai 

batas untuk arus, tegangan, dan daya yang diijinkan. (2) Kerusakan 

komponen akibat tekanan lingkungan, disebabkan oleh kondisi sekitarnya. 

Temperatur terlalu tinggi, tekanan tinggi atau rendah, kelembaban tinggi atau 

korosi oleh zat-zat kimia, debu-debu di udara, merupa[an kondisi yang tak 

diinginkan. Semua tekanan oleh lingkungan dapat membawa pengaruh bagi 
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komponen dan menyebabkan terjadinya penyimpangan dari spesifikasinya 

dan pada akhirnya dapat merusak komponen. Sebagai contoh, misalkan 

komponen menerima panas dan kemudian dingin dalam siklus terus-

menerus, akan menyebabkan komponen menjadi cepat rusak, dan atau 

karena goncangan mekanis tertentu akan menyebabkan komponen menjadi 

rangkaian terbuka atau rusak. 

 
Menguji Rangkaian Pencatu Daya: Peralatan elektronik seperti Power 

supply memiliki sejumlah besar parameter yang secara rutin ditentukan oleh 

produsen. Hal ini penting untuk memastikan secara akurat mengevaluasi 

kualitas dan keandalan produknya secara teknis apakah Power supply yang 

telah diproduksi sudah sesuai untuk digunakan dalam aplikasi. Hal ini sama 

pentingnya bahwa pengujian produksi menjamin kinerja yang tepat dan 

tingkat mutu dapat dipelihara oleh vendor. 

 

Parameter Power supply: Parameter-parameter penting dari perangkat 

pencatu daya yang harus diukur oleh seorang teknisi perbaikan adalah 

sebagai berikut: 

1) Tegangan keluaran DC 

2) Arus keluaran DC 

3) Tegangan kerut keluaran pada kondisi beban penuh 

4) Stabilisasi terhadap perubahan tegangan jala-jala 

5) Regulasi dari beban nol sampai beban penuh 

 

Peralatan/Test Set-Up: Sebuah tes umum sebuah Power supply 

memerlukan pasokan listrik seperti diilustrasikan pada Gambar 5.5. 

Pengaturan ini dapat digunakan untuk hampir semua parameter kritis. 

Beberapa kondisi umum berlaku ketentuan sebagai berikut: 

Peralatan: 

1) Keakuratan voltmeter dan meter saat ini harus sekitar sepuluh kali 

resolusi yang dibutuhkan untuk mengukur parameter. Semua meter 

harus 4½ digit. 
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2) Setiap osiloskop yang digunakan harus memiliki resolusi kira-kira 

sepuluh kali parameter yang diukur. Kemampuan osiloskop harus 

memiliki Bandwidth sebesar 20MHz sampai 100MHz. 

3) Masukan sumber daya yang digunakan harus cukup untuk memasok 

kebutuhan daya masukan maksimum yang diperlukan oleh Unit Under 

Test (UUT). 

Pengaturan Awal (Set-Up) 

1) Tegangan masukan diatur mulai dari nilai "nominal". Tegangan nominal 

pada umumnya adalah 110V-ac atau 220V-ac untuk pasokan sumber 

listrik AC/DC, atau 5V-dc, 12V-dc, 24 V-dc atau 48V-dc untuk DC/DC 

converters. Nilai masukan nominal harus dapat memasok daya 

masukan maksimum yang diperlukan oleh Unit Under Test (UUT), dan 

informasi teknis hasil pengujian ditulis dalam lembar data produksi. 

2) Beban keluaran diatur sampai mencapai arus beban penuh. 

3) Suhu ambien harus dijaga pada 25°C. 

4) Semua koneksi ke catu daya harus dibuat dengan hati-hati untuk 

menghindari kesalahan induksi dalam pengukuran. 

 
Semua parameter tersebut dapat diukur dengan menggunakan rangkaian uji 

standar yang diperlihatkan seperti pada Gambar 5.5 berikut: 

 

Gambar 5.6. Pengujian dan pengukuran keandalan unit pencatu daya 
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Untuk menguji tingkat regulasi dari unit pencatu daya dapat dengan cara 

mengukur nilai tegangan keluaran dc diatur nilainya pada kondisi beban 

penuh.Dianjurkan untuk mengukur keluaran dimulai dari beban rendah (arus 

kecil) dan dinaikkan secara bertahap sehingga sampai dicapai arus beban 

maksimum, yang disertai dengan adanya sedikit perubahan penurunan 

tegangan keluaran. 

 
Nilai fluktuasi amplitudo kerutan puncak-ke-puncak (ripple voltage) dapat 

dilakukan pengukuran dengan menggunakan osiloskop atau dengan 

menggunakan RMS-voltmeter. Kisaran nilai tegangan kerutan ac sangat 

sensitif dan amat kecil biasanya kurang dari 20mV, oleh karena itu alat ukur 

yang hendak digunakan untuk mengetahui tegangan ripple sebaikknya 

memiliki resistansi dinamis internal yang besar, diatas 20.000Ω/V. 

 
Pengukuran kestabilan dan regulasi memerlukan ketelitian pengamatan 

setiap perubahan kecil tegangan keluaran dc, untuk itu diperlukan alat ukur 

voltmeter digital. Untuk pengujian kestabilan, unit pencatu daya harus diberi 

beban penuh dan diamati setiap perubahan tegangan keluaran dc akibat 

perubahan tegangan masukan ac sebesar 10%. Tegangan masukan jala-jala 

dapat diubah dengan menggunakan auto-trafo yang dapat diatur seperti 

yang diperlihatkan pada Gambar 2.108. Sebagai contoh bila tegangan 

keluaran dc berubah 50mV dari 10V atau tegangan keluaran berubah 

sebesar 0,5%, maka didapatkan faktor stabilitas akibat tegangan masukan 

jala-jala sebesar 40:1. 

 
Persentase Regulasi:Kualitas sebuah regulator tegangan dapat dilihat dari 

faktor regulasi yang dinyatakan dalam satuan persentase kepantasan (figure 

of merit). Nilai ini dapat digunakan untuk menentukan tingkat 

kinerja/kestabilan dari rangkaian regulator tegangan. Persentase regulasi 

dari regulator tegangan dapat diperoleh melalui pengujian dari perubahan 

jala-jala atau perubahan arus beban terhadap tingkat kestabilan tegangan 

keluaran. 

Regulasi Jala-Jala: Ragulasi jala-jala menentukan nilai seberapa besar 

perubahan tegangan yang terjadi pada keluaran akibat dari perubahan 
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tegangan masukan. Nilai pesentase regulasi jala-jala biasanya juga 

didefinisikan sebagai rasio perubahan tegangan keluaran untuk perubahan 

yang sesuai pada tegangan masukan dinyatakan sebagai persentase 

kualitas sebuah regulator tegangan, dan dapat dinyatakan sebagai berikut: 

 Reg 100%OUT
LINE

IN

V

V


 


 

Regulasi Beban: Regulasi beban menentukan nilai seberapa besar 

perubahan tegangan yang terjadi pada keluaran pada rentang tertentu akibat 

dari perubahan nilai arus beban, pada umumnya pengujian dimulai dari arus 

minimum (tanpa beban, NL) sampai ke tingkat arus maksimum (beban 

penuh, FL). Nilai pesentase regulasi beban dinyatakan sebagai rasio 

persentase dan dapat dihitung dengan rumus berikut: 

 

 
Reg 100%

NL FL

LOAD

FL

V V

V


   

Pengujian regulasi beban diukur dengan menjaga tegangan masukan jala-

jala dalam kondisi konstan dengan mengamati perubahan tegangan 

keluaran ketika beban berubah-ubah dari nol sampai beban penuh. 

d. Regulator IC LM7805 

Sebuah IC regulator tegangan LM7805, ketika dilakukan pengukuran tanpa 

beban menghasilkan tegangan keluaran sebesar 5,18V dan ketika diberi 

beban penuh mengalami penurunan tegangan sebesar 5,15 V. Tentukan 

nilai persentase regulasi beban yang diberikan oleh IC-LM7805? 

 

   5,18 5,15
Reg 100% 100% 0,58%

5,15

NL FL

LOAD

FL

V V V V

V V

 
     

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang keandalan dan 

kualitas regulator tegangan sering kali diperlukan grafik regulasi beban. 

 

Gambar 5.7. Grafik regulasi beban yang khas untuk unit daya 
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Gambar 5.7 memperlihatkan grafik regulasi beban perubahan tegangan 

keluaran terhadap perubahan arus beban unit daya yang disertai pembatas 

arus. Perubahan tegangan keluaran amat kecil di antara arus beban penuh 

dan arus tanpa beban. (current limiter). 

Kerusakan Khusus: Bila suatu unit perangkat daya setelah selesai 

diperbaiki kembali mengalami kerusakan, maka langkah awal dalam 

memperbaiki jenis kerusakan ini adalah melakukan pengujian tahanan 

isolasi terhadap beberapa bagian tertentu dari unit perangkat daya, 

terutama terhadap bagian logam. Kerusakan mungkin terdapat dalam trafo, 

penyearah, bagian filter, atau regulator. Untuk mendapatkan hasil 

pengukuran yang akurat dan efektif, maka untuk melokalir gejala 

kerusakan seperti ini dibutuhkan pengukuran dengan menggunakan 

voltmeter dan metode pencarian kerusakan yang telah dibahas 

sebelumnya. 

Tabel 5.2 memberikan sejumlah keterangan tentang gejala kerusakan 

khusus. Kerusakan-kerusakan yang diberikan hanya merupakan sampel 

atau contoh dari sekian banyak kerusakan yang sering terjadi pada unit 

perangkat daya. 

Tabel 5.2. Jenis-jenis kerusakan yang sering terjadi dalam perangkat daya 

KERUSAKAN GEJALA 

Bagian primer atau bagian; 
sekunder transformator jala-
jala terbuka 

Keluaran DC nol. AC sekunder nol. 
Sisi primer atau sekunder memiliki 
beresistansi tinggi 

Belitan bagian primer 

atau bagian sekunder 

transformator jala-jala 

terhubung singkat 

Ada dua kemungkinan: (a) 

sekering jala-jala putus atau (b) 

keluaran dc rendah dan 

tranformator panas karena arus 

yang diberikan terlalu besar 

Belitan transformator 
terhurung singkat ke Frame 
atau screen 

Sekering putus. Resistansi di antara 
belitan dan bumi bernilai kecil 

Sebuah dioda dalam 
jembatan terhubung singkat 

Sekering jala-jala putus, karena 
praktis lititan sekunder terhubung 
singkat. Pengujian resistansi pada 
dioda jembatan  
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Kapasitor filter terbuka Keluaran DC rendah dengan 
tegangan kerut (ripple voltage) AC 
besar 

Kapasitor filter terhubung 
singkat 

Sekering putus, resistansi DC dalam 
line yang belum distabilkan untuk 
kedua arah nilainya rendah 

 
Teknik dan kemampuan dalam melokalisir komponen yang rusak dari 

sekumpulan gejala yang berbeda-beda dapat diperoleh dengan cara 

melakukan simulasi atau praktek pengujian perangkat daya secara 

langsung, dan untuk mencapai maksud tersebut disediakan latihan-latihan 

yang telah disesuaikan dengan keperluan teknik pencarian kesalahan pada 

rangkaian penyearah atau unregulated Power supply berikut: 

3. Kerusakan Pada Penyearah 

a. Kerusakan penyearah setengah gelombang 

Pengaruh kerusakan Penyearah Setengah Gelombang, ketika dioda dalam 

kondisi terbuka (open circuit) memiliki ciri-ciri seperti ditunjukkan pada 

gambar 5.8. Gejala yang dihasilkan tegangan keluaran penyearah 

 P RECTV   adalah nol seperti yang ditampilkan oleh gambar 5.8. Hasil 

pengukuran ini menunjukkan fakta, bahwa jelas kemungkinan komponen 

pertama yang mengalami kegagalan adalah dioda dalam kondisi terbuka dan 

tidak dapat mentranformasikan arus/tegangan dari gulungan sekunder 

transformator ke filter dan resistor beban, sehingga menyebabkan tidak ada 

arus mengalir ke beban. 

 

 

Gambar 5.8. Kerusakan Penyearah Setengah Gelombang 
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Kesalahan berbeda yang menyebabkan gejala yang sama pada rangkaian 

penyearah ini adalah gulungan transformator dalam kondisi terbuka, 

sekering terbuka, atau tidak ada tegangan masukan dari jala-jala. 

 
b. Kerusakan Penyearah Gelombang Penuh-CT 

Pengaruh kerusakan dari Penyearah Gelombang Penuh Tap Tengah (CT), 

ketika salah satu dioda dalam kondisi terbuka (open circuit) memiliki ciri-ciri 

seperti ditunjukkan pada gambar 5.8. Pengaruh ketika Dioda dalam kondisi 

terbuka, maka tegangan keluaran  P RECTV  penyearah gelombang penuh 

tap tengah dengan filter ditunjukkan pada Gambar 5.8. 

 

 
Gambar 5.9. Kerusakan Penyearah Gelombang Penuh CT 

 

Jika salah satu dari dua dioda terbuka, maka tegangan keluaran akan naik 

dua kali dari tegangan riak normal pada 50Hz (penyearah setengah 

gelombang) dari yang seharusnya 100Hz, berubah seperti yang ditampilkan 

hasil pengukuran Gambar 5.8. 

Kesalahan berbeda yang akan menyebabkan gejala yang sama dari 

rangkaian penyearah ini adalah gulungan transformator dalam kondisi 

terbuka, sekering terbuka, atau tidak ada tegangan masukan dari jala-jala. 

Alasan frekuensi riak dari hasil pengukuran berubah menjadi 50Hz dari yang 

seharusnya 100Hz adalah sebagai berikut. Jika salah satu dari dioda pada 

Gambar 5.8 dalam kondisi terbuka (open circuit), arus yang mengalir melalui 

beban RL hanya selama perioda setengah siklus tegangan masukan jala-

jala. Sedangkan selama separuh siklus masukan berikutnya, salah satu dari 

dioda dalam kondisi terbuka, sehingga kondisi separuh siklus arus tidak 

dapat mengalir menuju beban RL dikarenakan oleh salah satu dioda yang 
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terbuka. Hasilnya adalah seperti penyearahan setengah gelombang, seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 5.9, yang menghasilkan tegangan riak hasil 

penyearahan yang lebih besar dengan frekuensi 50Hz. 

c. Kerusakan Penyearah Gelombang Penuh Jembatan 

Sebuah dioda terbuka penyearah gelombang penuh jembatan akan 

menghasilkan gejala yang sama seperti pada rangkaian penyearah 

gelombang penuh CT, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.9. Salah 

satu Dioda terbuka akan mencegah arus mengalir ke beban RL selama 

setengah siklus dari tegangan masukan.  

 

Gambar 5.10. Kerusakan Penyearah Gelombang Penuh Jembatan 

Ciri-ciri kerusakan dari Gambar 5.9 adalah tegangan rektifikasi setengah-

gelombang dengan frekuensi tegangan riak pada 50Hz seperti pada 

penyearah gelombang penuh CT. 

 
Tiga jenis efek kerusakan filter kapasitor penyearah gelombang penuh 

diilustrasikan pada gambar 5.10 dapat dicirikan sebagai berikut: 

Kapasitor Filter Kondisi Terbuka: Jika kapasitor filter pada penyearah 

gelombang penuh terbuka, tegangan keluaran dihasilkan merupakan 

tegangan gelombang penuh dengan frekuensi ripple 100Hz. 

Kapasitor Filter Kondisi Hubung Singkat/Korsleting: Jika filter kapasitor 

penyearah gelombang penuh dalam hubungan pendek, tegangan keluaran 

penyearah adalah 0V. Akibat kapasitor filter hubung singkat akan 

menyebabkan sekering terputus/terbuka. Dan jika arus maksimum sekering 

lebih besar dari arus maksimum dioda, akibat kapasitor filter korsleting dapat 
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menyebabkan beberapa atau semua dioda penyearah menjadi terbakar 

karena arus melebihi batas maksimum. Dalam kondisi perubahan arus 

hubung singkat apapun, tegangan keluaran tetap 0V. 

Kapasitor Filter Kondisi Bocor:  Sebuah filter kapasitor bocor adalah 

setara dengan sebuah kapasitor dengan tahanan bocor paralel. Kerusakan 

jenis ini dapat menyebabkan peningkatan tegangan riak pada keluaran. 

Kesalahan jenis ini jarang terjadi. 

 

Gambar 5.11. Kerusakan Kapasitor filter Penyearah Gelombang Penuh 

Efek dari tahanan bocor dapat mengurangi konstanta waktu dan 

memungkinkan debit pengisian kapasitor akan lebih cepat dari biasanya. 

Gambar 5.10 memperlihatkan tiga jenis kerusakan kapasitor filter pada 

penyearah gelombang penuh 

Efek Transformer Rusak: Sebuah gulungan primer atau sekunder 

transformator daya terbuka, menyebabkan pasokan tegangan keluaran 0V, 

seperti jenis dan ciri kerusakan yang dijelaskan sebelumnya. 

 

4. Rangkaian Switched Mode Power supply (SMPS) 

a. Pengosongan Kapasitor Perata 

Pengosongan kapasitor switched mode Power supply (SMPS) 

 Ciri khusus sistem Power supply dengan penyearahan langsung 

adalah memiliki dua sisi grounding yang terpisah. Antara sisi primer 

dan sekunder dipisahkan dengan trafo frekuensi tinggi (HF 

Transformer) atau kedua area tersebut dipisahkan oleh garis putih 



145 
 

tebal. Atau daerah ground primer ditandai dengan adanya kapasitor 

perata penyerah dengan bentuk fisik paling besar bila dibandingkan 

dengan kapasitor lainnya. 

 Pengisian kapasitor pada saat pesawat pertama kali dihidupkan, 

banyak jenis SMPS yang dilengkapi sebuah resistor yang terhubung 

langsung secara seri ke drain Mosfet Power. Hal ini dimaksudkan 

untuk membatasi arus pengisian pada saat awal (soft start). 

 

Semua peralatan elektronik modern yang digunakan di laboratorium 

maupun untuk perbaikan menggunakan sistem dua ground, yaitu ground 

“PANAS” dan ground “DINGIN”. Ground dingin terletak pada sisi “PRIMER” 

dari Power supply, sedangkan ground dingin terletak pada sisi 

“SEKUNDER” peralatan ukur/elektronik lainnya. 

 
Jangan mengosongan muatan kapasistor dengan cara menghubung 

singkat langsung dengan menggunakan obeng. Jika cara ini sering 

dilakukan, maka akan merusak kapasitor dan terminal pcb akan terbakar 

dan percikan bunga api yang keras akan membahayakan mata. 



146 
 

 

 
Untuk menghindari kerusakan alat dan komponen, untuk itu sebelum 

melakukan perbaikan dan pengukuran Power supply. Selalu perhatikan 

dan pastikan bahwa Power supply dalam keadaan “OFF” dan kosongkan 

kapasitor perata dengan menggunakan “10W-RESISTOR” sebesar 2,2 

sampai 4,7. 

 
Hati-hati bila melakukan pengukuran tegangan didalam area ground 

“PANAS-PRIMER”. Sebagai contoh, jika hendak mengecek rangkaian 

Power supply sisi primer dalam keadaan power “ON”, letakan selalu posisi 

ground colok ukur multimeter atau oscilloscope selalu berada pada posisi 

ground “PANAS” dan jika hendak melakukan pengukuran pengecekan 

pada daerah sisi “SEKUNDER-DINGIN”, letakan selalu posisi ground colok 

ukur multimeter atau oscilloscope selalu berada pada posisi ground 

“DINGIN”. 
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b. Pencarian Kerusakan 

Petunjuk Kerja: 

1. Buka penutup Power supply dengan menggunakan obeng seperti yang 

diperlihatkan photo berikut ini. 

 
Ciri Kerusakan 1: 

 

Ketika Power supply dihidupkan, 

kemudian dilakukan pengukuran 

didapatkan tegangan keluaran melebihi 

ketentuan nilai nominalnya (misal 

melebihi nilai nominal dari tegangan 

12V). 

Langkah Pencarian: 

Buka penutup Power supply dengan 

obeng, kemudian bersihkan kotoran 

debu dengan kompresor dan lakukan 

pembersihan bagian atas kapasitor dengan menggunakan vacuum cleaner. 

Untuk membersihkan kotoran/kerak yang menempel diatas kapasitor, lakukan 

dengan menggunakan kuas. 

 

Ciri Kerusakan 2: 

Setelah benar-benar nampak bersih, terlihat 

empat buah kapasitor penyaring elektrolit 

pada bagian atas nampak melotot seperti 

hendak meletus. 

Ciri-ciri kerusakan seperti ini sering terjadi 

pada Power supply komputer, LCD monitor 

yang bekerja pada tegangan rendah dengan 

kebutuhan arus beban yang relatif besar. 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

Melakukan eksperimen konsep dasar komponen RLC listrik pasif beserta 

penerapannya menggunakan pendekatan tahapan saintifik 5-M; 1. Mengamati, 2. 

Menanya (mengembangkan hipotesis), 3. Mencoba, 4. Mengasosiasi, 5, 

Mengkomunikasikan. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Ketika dioda mengalami kegagalan (terbuka/open circuit), maka hasil 

pengukuran multimeter akan menunjukkan indikasi .... 

2. Suatu komponen dikatakan rusak apabila .... 

3. Sebutkan kerusakan fatal atau kerusakan yang terjadi secara mendadak dan 

menyeluruh! 

 

F. Rangkuman 

Banyak multimeter digital (Digital Multimeter) dilengkapi dengan fungsi uji dioda 

dan menyediakan cara yang sangat mudah untuk menguji sebuah dioda dalam 

keadaan baik atau rusak. Bila DMM digunakan untuk menguji dioda, tegangan 

meter internal menyediakan tegangan bias yang cukup, baik untuk bias maju 

atau bias mundur. 

 
Ketika dioda mengalami kegagalan (terbuka/open circuit), maka hasil 

pengukuran multimeter akan menunjukkan indikasi "OL" baik itu untuk dioda 

kondisi terbias maju ataupun dioda terbias mundur. Dan sebaliknya, jika dioda 

dalam keadaan hubung singkat (short circuit), maka tegangan yang terbaca alat 

ukur multimeter digital adalah 0V, baik itu untuk pengujian kondisi dioda terbias 

maju maupun dioda terbias mundur. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

1. Umpan Balik 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul ini, peserta dapat 

mengintegrasikan pengetahuan tentang Metode Pencarian Kerusakan 

Rangkaian Catu Daya Sederhana pada bidang keilmuan (science), serta 

penulisan laporan dalam eksperimen ilmiah bidang rekayasa. 
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2. Tindak Lanjut 

Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran modul ini, peserta dapat 

menerapkan konsep rekayasa, dan melakukan eksperimen fokus bahasan 

Metode Pencarian Kerusakan Rangkaian Catu Daya Sederhana pada bidang 

keilmuan (science) dan teknologi. 
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KUNCI JAWABAN 

A. Kegiatan Pembelajaran 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

a a a a a a a a a a a a a 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 2 

1 Retina secara terpisah dapat menyalakan sel yang pekarangsangan 

kemudian didistribusikan ke bagian Cones dan Rods. 

2 Cones berfungsi sebagai serapan cahaya, dimanaobjek warna dapat 

dibedakan, kerusakan Cones dapat mengakibatkan buta warna 

3 Rods berfungsi untuk mengolah tingkat kecerahan (brightness) danbersifat 

sangat sensitif sekali terhadap tingkat luminan cahaya putih 

4 Berdasarkan dari konsep penjumlahan spektrum warna cahaya tampak, maka 

ilustrasi dari gambar berikut adalah: 

 
 

Objek Magenta A: 

a. Sumber cahaya merah mengenai objek A (Magenta), maka warna merah 

akan diserap (sesuai) dan dipantulkan (tidak sesuai: dari ilustrasi tidak 

dipantulkan, hanya diserap). 

b. Sumber cahaya hijau mengenai objek A (Magenta), maka warna hijau 

akan diserap (sesuai) dan tidak dipantulkan (tidak sesuai: dari ilustrasi 

dipantulkan, seharusnya sumber hijau hanya diserap objek A Magenta). 

c. Sumber cahaya biru mengenai objek A (Magenta), maka warna biru akan 

diserap (sesuai) dan juga dipantulkan (sesuai). 
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Objek Kuning B: 

Semua sesuai dengan ilustrasi Gambar 

 
Warna Dasar Merah: 

a. Sumber cahaya merah mengenai warna dasar Merah, maka sumber 

cahaya merah akan diserap (sesuai) dan dipantulkan (tidak sesuai: dari 

ilustrasi tidak dipantulkan, hanya diserap). 

b. Sumber cahaya hijau mengenai warna dasar Merah, maka sumber 

cahaya hijau akan diserap (sesuai) dan tidak dipantulkan (tidak sesuai: 

dari ilustrasi dipantulkan, seharusnya sumber hijau hanya diserap oleh 

warna dasar merah). 

c. Sumber cahaya biru mengenai warna dasar Merah, maka sumber cahaya 

biru akan diserap dan tidak dipantulkan (sesuai). 

5 Jelaskan dimana letak ketidaksesuaian (kesalahan) dari ilustrasi proses 

pencampuran dan visi dari ilustrasi spektrum cahaya tampak yang ditunjukkan 

oleh gambar berikut: 

 

 

 

Objek Magenta: 

a. Sumber cahaya merah mengenai objek A (Magenta), maka warna merah 

akan diserap (sesuai) dan dipantulkan (tidak sesuai: dari ilustrasi tidak 

dipantulkan, hanya diserap). 

b. Sumber cahaya hijau mengenai objek A (Magenta), maka warna hijau 

akan diserap (sesuai) dan tidak dipantulkan (tidak sesuai: dari ilustrasi 

dipantulkan, seharusnya sumber hijau hanya diserap objek A Magenta). 

c. Sumber cahaya biru mengenai objek A (Magenta), maka warna hijau 

akan diserap (sesuai) dan juga dipantulkan (sesuai). 
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Objek Cyan: 

a. Sumber cahaya merah mengenai objek B (Cyan), maka warna merah 

akan diserap (sesuai) dan tidak dipantulkan (tidak sesuai: dari ilustrasi 

dipantulkan, seharusnya tidak dipantulkan). 

b. Sumber cahaya hijau mengenai objek B (Cyan), maka warna hijau akan 

diserap (sesuai) dan dipantulkan (sesuai). 

c. Sumber cahaya biru mengenai objek B (Cyan), maka warna biru akan 

diserap (sesuai) dan juga dipantulkan (tidak sesuai: dari ilustrasi gambar 

hanya diserap, tidak dipantulkan). 

Warna Dasar Merah: 

a. Sumber cahaya merah mengenai warna dasar Biru, maka sumber cahaya 

merah akan diserap dan tidak dipantulkan (sesuai). 

b. Sumber cahaya hijau mengenai warna dasar Biru, maka sumber cahaya 

hijau akan diserap (sesuai) dan tidak dipantulkan (tidak sesuai: dari 

ilustrasi dipantulkan, seharusnya sumber hijau hanya diserap oleh warna 

dasar biru). 

c. Sumber cahaya biru mengenai warna dasar Biru, maka sumber cahaya 

biru akan diserap dan juga dipantulkan (tidak sesuai: dari ilustrasi gambar 

tidak dipantulkan). 
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C. Kegiatan Pembelajaran 3 

LATIHAN 1: 

A 
Gambar berikut memperlihatkan tingkat keluaran RGB (dematrik) 

dari penerima televisi standar PAL. 

 

 

Pertanyaan: 

Hitung tegangan luminansi Y, perbedaan warna (VR-Y), (VG-Y), (VB-Y), dan 

tingkat keluaran RGB, jika diketahui VR = VG = VB = 100V. Kemudian 

gambarkan. 

A Penyelesaian 
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3 Penyelesaian 
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) PALStandar  Y Luminasi  (Persamaan

0.11B 0.59G   0.30R  Y 

     

 hasi l 30V  Y 

 0V x 0.11  0V x 0.59  100V x 0.30  Y

70V  30V - 100V  Y - R 

30V-  30V - 0V  Y -G 

30V-  30V - 0V  Y - B 

    100V  30V  30V - 100V  Y  Y - R 

    0V  30V  30V - 0V  Y  Y -G 

    0V  30V  30V - 0V  Y  Y - B 
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3 Lanjutan 
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LATIHAN 2: 
 

B 
Gambar berikut memperlihatkan tingkat keluaran RGB (dematrik) 

dari penerima televisi standar PAL. 

 

 

Pertanyaan: 

Hitung tegangan luminansi Y, perbedaan warna (VR-Y), (VG-Y), (VB-Y), dan 

tingkat keluaran RGB, jika diketahui VR = VG = VB = 100V. Kemudian 

gambarkan 

B Penyelesaian 
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Tegangan Luminansi warna Cyan: 

 

 

Tegangan lumnansi warna Magenta: 

 

0.11B 0.59G   0.30R  Y 

     

70V  Y 

 100V x 0.11  100V x 0.59  0V x 0.30  Y

     

41V  Y 

 100V x 0.11  0V x 0.59  100V x 0.30  Y
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Sinyal Perbedaan warna Cyan: 

 

 

 

Sinyal Perbedaan Warna Magenta: 
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Tingkat akhir RGB Warna Cyan 

 

 

 

Tingkat akhir RGB Warna Magenta: 

 

 

 

 

4 Penyelesaian 
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70V-  70V - 0V  Y - R 

30V  70V - 100V  Y -G 

30V  70V - 100V  Y - B 

59V  41V - 100V  Y - R 

41V-  41V - 0V  Y -G 

59V  41V - 100V  Y - B 

    0V  70V  70V - 0V  Y  Y - R 

    100V  70V  70V - 100V  Y  Y -G 

    100V  70V  70V - 100V  Y  Y - B 

    100V  70V  70V - 100V  Y  Y - R 

    0V  70V  70V - 0V  Y  Y -G 

    100V  70V  70V - 100V  Y  Y - B 



158 
 

P
e

rb
e

d
a
a

n
 W

a
rn

a
 

V
(R

-Y
) 

 

P
e

rb
e

d
a
a

n
 W

a
rn

a
 

V
(R

-Y
) 

 

 
 

4 Penyelesaian lanjutan 

Bars 
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D. Kegiatan Pembelajaran 4 

1. Namanya Auto Transformator. Gunanya untuk menguji tingkat kestabilan 

khususnya Power supply. Dengan auto transformer tegangan jala-jala 

dapat diatur mulai dari nol sampai nilai maksimum dari tegangan jala-jala. 

2. Trafo pemisah digunakan dalam pengukuran semua jenis peralatan 

elektronik standar Klas I terhadap peralatan elektronik standar klas II yang 

menggunakan sistem Power supply grounding terpisah. 

 

E. Kegiatan Pembelajaran 5 

1. Indikasi “OL” atau open-loop (putus) 

2. Apabila sembarang tetapannya di luar batas yang telah ditentukan dalam 

spesifikasi data teknis 

3. resistor nilainya menjadi amat besar atau menjadi rangkaian terbuka 

4. dioda yang anoda dan katodanya menjadi rangkaian hubung singkat 
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EVALUASI 

 
Pilihlah jawaban yang benar 

1 Jika hendak melakukan perbaikan perangkat elektronik konsumen kategori 

kelas II maka diperlukan sistem grounding terpisah dengan penyearahan 

langsung dari jala-jala 220V, untuk menghindari kecelakaan kerja akibat 

sengatan arus listrik diperlukan .... 

 

a. Power supply 

b. Trafo Pemisah 1:1 

c. Multimeter 

d. Osciloscope 

2 Terkait soal 1, Jika hendak melakukan perbaikan perangkat elektronik 

konsumen kategori kelas II maka diperlukan sistem grounding terpisah 

dengan penyearahan langsung dari jala-jala 220V, untuk menghindari 

kecelakaan kerja akibat .... 

a. sengatan arus listrik dari sisi primer (hot ground) ke sisi sekunder 

(cold ground) & melindungi kerusakan alat/peralatan ukur 

b. sengatan arus listrik dari sisi sekunder (cold ground) ke sisi primer 

(hot ground) 

c. kerusakan alat ukur bilamana listrik dari sisi primer (hot ground) ke 

sisi sekunder (cold ground) mengalami penurunan & kenaikan 

d. Pengukuran dengan osciloscope & multimeter 

3 Terkait soal 1, Jika hendak melakukan perbaikan perangkat elektronik 

konsumen kategori kelas II maka diperlukan sistem grounding terpisah 

dengan penyearahan langsung dari jala-jala 220V, untuk menghindari 

kecelakaan kerja akibat sengatan arus listrik diperlukan sistem …. 
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a. grounding tidak terpisah 

b. grounding tidak terpisah dengan penyearahan langsung 

c. grounding tidak terpisah tanpa adanya penyearahan langsung 

d. grounding terpisah dengan penyearahan langsung  

4 Power supply pesawat televisi menerapkan penyearahan langsung dari 

tegangan jala-jala 220V/50Hz, dan agar kompatibel dapat dihubungkan 

dengan perangkat elektronik lainnya, seperti DVD player, VCR. Untuk itu 

diperlukan sistem grounding terpisah. Transformator pemisah diperlukan 

untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja pada saat melakukan 

pengukuran dengan menggunakan .... 

 

a. Osciloscope Probe Ganda dan bersamaan dengan multimeter 

b. Osciloscope Probe Ganda 

c. Osciloscope Probe Tunggal 

d. Osciloscope Probe Ganda dan bersamaan dengan Pattern Generator 

5 Terkait soal 4, Power supply pesawat televisi menerapkan penyearahan 

langsung dari tegangan jala-jala 220V/50Hz, dan agar kompatibel dapat 

dihubungkan dengan perangkat elektronik lainnya, seperti DVD player, 

VCR. Untuk itu diperlukan sistem grounding terpisah. Transformator 

pemisah diperlukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja pada 

saat melakukan pengukuran. Jika kita hendak melakukan pengukuran 

dengan menggunakan osciloscope double probe secara bersamaan antara 

sisi primer (hot grounding) dan sisi sekunder (cold grounding) maka .... 

a. Tidak ada hal yang berbahaya pada saat melakukan pengukuran 

dengan osciloscope dengan menggunakan double probe secara 

bersamaan karena sudah menggunakan Transformator Pemisah 
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b. Hindari & jangan lakukan pengukuran dengan osciloscope 

menggunakan double probe secara bersamaan karena dapat 

menghubung singkat antara ground sisi primer dan sekunder  

c. Pengukuran menggunakan osciloscope dengan double probe secara 

bersamaan lebih cepat dan tidak masalah 

d. Pengukuran menggunakan osciloscope dengan double probe secara 

bersamaan lebih cepat dan tidak masalah karena tidak merusak 

perangkat TV yang diperbaiki. 

6 Terkait soal 4, Power supply pesawat televisi menerapkan penyearahan 

langsung dari tegangan jala-jala 220V/50Hz, dan agar kompatibel dapat 

dihubungkan dengan perangkat elektronik lainnya, seperti DVD player, 

VCR. Untuk itu diperlukan sistem grounding terpisah. Transformator 

pemisah diperlukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja pada 

saat melakukan pengukuran. Jika kita hendak melakukan pengukuran 

″beda potensial diantara resistor″ dengan menggunakan osciloscope 

double probe secara bersamaan pada rangkaian penguat pembelok 

horisontal dan vertikal maka .... 

a. Hindari & jangan lakukan pengukuran ″beda potensial diantara 

resistor″ dengan menggunakan osciloscope double probe secara 

bersamaan pada rangkaian penguat pembelok horisontal dan vertikal. 

b. Tidak ada masalah melakukan pengukuran ″beda potensial diantara 

resistor″ dengan menggunakan osciloscope double probe secara 

bersamaan pada rangkaian penguat pembelok horisontal dan vertikal. 

c. Tidak ada masalah dan lebih cepat melakukan pengukuran ″beda 

potensial diantara resistor″ dengan menggunakan osciloscope double 

probe secara bersamaan pada rangkaian penguat pembelok 

horisontal dan vertikal  

d. Pengukuran menggunakan osciloscope dengan double probe secara 

bersamaan lebih cepat dan tidak masalah karena tidak merusak 

perangkat TV yang diperbaiki. 

7 Metode pencarian kesalahan dengan menggunakan LCR meter digital 

merupakan cara mudah dan cepat. Cara pengukuran dengan 
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menggunakan LCR meter dapat digunakan untuk menguji komponen pada 

gulungan tranformator SMPS. Kmponen tersebut adalah .... 

 

a. kapasitif & induktif Q rendah 

b. Induktif Q rendah 

c. Induktif Q tinggi  

d. Semikonduktor dengan induktif & kapasitif parasit Q tinggi 

8 Terkait soal 7, Metode pencarian kesalahan dengan menggunakan LCR 

meter digital adalah cara mudah, cepat. Metode ini terutama sangat 

berguna dalam melakukan pemeriksaan cepat komponen pada pembelok 

horisontal (flyback). Komponen tersebut adalah .... 

9  

a. Semikonduktor dengan induktif & kapasitif parasit Q tinggi 

b. Induktif Q rendah 

c. Induktif Q tinggi 

d. kapasitif & induktif Q rendah  

10 Terkait soal 7, Metode pencarian kesalahan dengan menggunakan LCR 

meter digital adalah cara mudah, cepat. Metode ini terutama sangat 

berguna dalam melakukan pemeriksaan cepat komponen pada rangkaian 

EMI (Electromagnetic Interference ) Filter. Komponen tersebut adalah .... 

a. Induktif Q tinggi  

b. Induktif Q rendah 

c. kapasitif & induktif Q rendah 

d. Semikonduktor dengan induktif & kapasitif parasit Q tinggi 
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11 Gambar berikut memperlihatkan blok diagram (Switched Mode Power 

supply (SMPS). Interprestasi blok diagram yang ditandai dengan warna 

merah menunjukkan daerah sisi … atau …. 

 

a. Sekunder atau hot grounding 

b. Primer atau hot grounding  

c. Primer atau cold grounding 

d. Primer atau cold grounding 

12 Terkait soal 10, Gambar memperlihatkan blok diagram (Switched Mode 

Power supply (SMPS). Interprestasi blok diagram yang ditandai dengan 

warna biru menunjukkan daerah sisi … atau .... 

a. Sekunder atau cold grounding 

b. Sekunder atau hot grounding 

c. Primer atau cold grounding 

d. Primer atau cold grounding 

13 Terkait soal 10, Gambar memperlihatkan blok diagram (Switched Mode 

Power supply (SMPS). Blok diagram yang memiliki ground sisi dingin dan 

ground sisi panas adalah …. 

a. LF Transformator, Rangkaian Proteksi, Driver (Pendorong) 

b. HF Transformator, Rangkaian Proteksi, Driver (Pendorong) 

c. HF Transformator, Penyearah sekunder, Driver (Pendorong) 

d. HF Transformator, Penyearah Primer, Driver (Pendorong) 

14 Kondisi arus pembelok di mulai dari t1 sampai t2 : Interpretasi prinsip kerja 

rangkaian blok tingkat keluaran rangkaian horizontal ditunjukkan seperti 

gambar berikut, semua komponen dalam kondisi normal (tidak rusak), 

maka kondisi interpretasi data hasil pengujian pada transistor dan dioda 

adalah .... 
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a. T1 membuka & D1 menutup, waktu retrace 

b. T1 membuka & D1 membuka, waktu retrace 

c. T1-menutup & D1 membuka, waktu trace  

d. T1 & D1 menutup, waktu retrace 

15 Terkait soal 13, Kondisi arus pembelok di mulai dari t2 sampai t3 : 

Interpretasi prinsip kerja rangkaian blok tingkat keluaran rangkaian 

horizontal ditunjukkan seperti gambar berikut, semua komponen dalam 

kondisi normal (tidak rusak), maka kondisi interpretasi data hasil pengujian 

pada transistor dan dioda adalah .... 

a. T1 & D1 menutup, waktu trace 

b. T1 membuka & D1 menutup, waktu trace 

c. T1 menutup & D1 membuka, waktu retrace 

d. T1-membuka & D1 membuka, waktu retrace  

16 Terkait soal 13, Kondisi arus pembelok di mulai dari t3 sampai t4 : 

Interpretasi prinsip kerja rangkaian blok tingkat keluaran rangkaian 

horizontal ditunjukkan seperti gambar berikut, semua komponen dalam 

kondisi normal (tidak rusak), maka kondisi interpretasi data hasil pengujian 

pada transistor dan dioda adalah .... 

a. T1 ON & D1 OFF, waktu retrace 

b. T1 OFF & D1 ON, waktu retrace 

c. T1-membuka & D1 membuka, waktu retrace  

d. T1-membuka & D1 membuka, waktu trace 
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17 Jika interpretasi arah arus blok rangkaian pembelokan horisontal 

diilustrasikan seperti gambar rangkaian berikut, maka konstanta waktu 

pembelokan arus maju horisontal dimana nilai kapasitansi Cs >> Cp 

ditentukan oleh komponen ....  

 

a. Kapasitor Cp 

b. Kapasitor Cs 

c. Kapasitor Cs dan induktor L2 

d. Induktor L2 

18 Terkait soal 16, Jika interpretasi arah arus blok rangkaian pembelokan 

horisontal diilustrasikan seperti gambar rangkaian berikut, maka konstanta 

waktu pembelokan arus maju horisontal dimana nilai kapasitansi Cs >> Cp 

ditentukan oleh komponen .... 

a. Kapasitor Cp 

b. Kapasitor Cp 

c. Kapasitor Cs dan induktor L2 

d. Induktor L2 

19 Terkait soal 16, Jika interpretasi arah arus blok rangkaian pembelokan 

horisontal diilustrasikan seperti gambar rangkaian berikut, maka konstanta 

waktu pembelokan arus maju horisontal dimana nilai kapasitansi Cs >> Cp 

ditentukan oleh komponen .…  

a. Kapasitor Cs dan induktor L2 

b. Kapasitor Cp 

c. Kapasitor Cp  

d. Induktor L2 
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20 Metode pengukuran yang ditunjukkan pada gambar rangkaian bagian 

Power supply penerima televisi adalah bertujuan untuk mengetahui …. 

 

a. Jalur yang terputus antara konektor jala jala dengan konektor antenna 

b. tegangan bocor sisi sekuder (Leakage Voltage Cold Test) yang 

diijinkan 

c. Jalur yang terputus pada steker dari jala-jala yang putus/rusal 

d. arus bocor sisi sekuder (Leakage Current Cold Test) yang diijinkan  

21 Terkait soal 19, Metode pengukuran yang ditunjukkan pada gambar 

rangkaian Power supply penerima televisi berikut adalah bertujuan untuk…. 

a. memberikan perlindungan pada konsumen agar tidak tersengat/atau 

tersentuh arus listrik yang berasal dari sisi primer menuju sisi 

sekunder. 

b. memberikan perlindungan pada konsumen agar terhindar dari radiasi 

elektromagnetik 

c. memberikan perlindungan pada konsumen agar terhindar dari radiasi 

elektromagnetik yang berasal dari gulungan transformator sisi primer 

d. memberikan perlindungan pada konsumen agar terhindar dari radiasi 

elektromagnetik yang berasal dari gulungan transformator sisi 

sekunder 

22 Terkait soal 19, Perangkat elektronik dengan katagori steker AC klas II 

memiliki tahanan isolasi antara bagian logam terminal antena terhadap jalur 

kembali ke chassis dan ketika diukur dengan ohm-meter memiliki nilai 

resistansi antara 1MΩ dan 5.2MΩ. Dan jika antara logam terminal antena 

terhadap steker AC tidak memiliki jalur kembali (arus bocor balik) ke 

chassis, maka tahanan isolasi yang terbaca dalam ohm-meter adalah.... 
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a. tetap sama meskipun kondisi saklar SW801 ″ON″ dan berubah 

turun ketika kondisi saklar SW801 ″OFF″ 

b. berubah naik pada kondisi saklar SW801 ″ON″ dan berubah turun 

ketika kondisi saklar SW801 ″OFF″ 

c. berubah turun pada kondisi saklar SW801 ″ON″ dan berubah turun 

ketika kondisi saklar SW801 ″OFF″ 

d. tetap sama dan tidak berubah pada kondisi saklar SW801 ″ON″ 
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PENUTUP 

Modul ini disusun berdasarkan tuntutan paradigma pengajaran dan pembelajaran 

dan diselaraskan dengan tuntutan karir pekerjaan, yaitu pendekatan model 

pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sains. 

 
Modul Perawatan dan Perbaikan Peralatan Elektronika Audio Video dipersiapkan 

untuk pemetaan kebutuhan kompetensi UKG Grade 10 level tinggi. Modul Grade 

10 Perawatan dan Perbaikan Peralatan Elektronika Audio Video ini disusun 

dengan tujuan agar supaya peserta UKG dapat mencapai standar kompetensi 

minimal (SKM). 

 
Ditinjau dari sisi konten dimungkinkan sekali modul ″Perawatan dan Perbaikan 

Peralatan Elektronika Audio Video″ini masih banyak sekali kekurangannya,untuk 

itu peserta UKG diharapkan dapat mencari sumber-sumber belajar lain yang 

berkaitan dengan materi yang sesuai dengan tuntutan materi modul Grade 10. 

 

A. Kesimpulan 

Modul ini dibuat sesuai Standar Kompetensi Guru (SKG) untuk mata pelajaran 

Perawatan dan Perbaikan Peralatan Elektronika Audio-Video. 

 
Modul ini penting sekali karena sebagai penunjang guru dalam proses belajar 

mengajar di sekolahnya terutama dalam mata pelajaran Perawatan dan 

Perbaikan Peralatan Elektronika Audio-Video. 

 
Kesungguhan dan dedikasi yang tinggi akan mempermudah para guru dalam 

mempelajari modul ini. Kesungguhan dalam melakukan praktik akan 

mempercepat penguasaan materi-materi yang ada di dalam modul ini. 

 

B. Tindak Lanjut 

Diharapkan setelah mempelajari modul ini para peserta diklat/guru dapat 

mengaplikasikannya dan merealisasikannya dalam pembelajaran di sekolahnya. 

Apabila peralatan dan bahan praktik di sekolah belum tersedia, sebaiknya segera 

diupayakan dengan kesungguhan untuk pengadaannya, karena hal ini sangat 

membantu dalam menunjang ketuntasan proses belajar mengajar di sekolah.  
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GLOSARIUM 

4: 2: 0: Sebuah skema kompresi digital. Diambil untuk setiap empat sampel dari 

luminance, dua diambil untuk setiap sinyal perbedaan warna, tetapi hanya pada 

setiap garis scan lainnya. 

4: 2: 2: Sebuah skema kompresi digital. Diambil untuk setiap empat sampel dari 

luminance, dua diambil untuk masing-masing sinyal perbedaan warna. 

4: 4: 4: Sebuah skema kompresi digital. Diambil untuk setiap empat sampel dari 

luminance, empat diambil untuk masing-masing sinyal perbedaan warna. 

Video Aktif: Bagian dari sinyal video yang berisi materi program. 

Sistem Aditif Warna: Sistem warna dengan menambahkan semua warna 

bersama-sama menghasilkan putih. Ini adalah sistem warna aktif dari objek yang 

dapat dilihat menghasilkan cahaya tampak yang mencerminkan sumber cahaya 

lain. Sistem televisi adalah proses warna aditif. 

AFM: Sebuah metodeAudio Modulation Frekuensi, yang dikembangkan oleh 

Sony, untuk merekam audio dalam track video rekaman Beta SP. 

Saluran AFM menghasilkan sinyal audio berkualitas tinggi dari track audio 

standar. Berbeda dengan track audio longitudinal, trek ini hanya dapat direkam 

bersama dengan video. 

Amplitude Modulation (AM) : Perubahan atau modulasi tegangan atau amplitude 

dikenakan pada sinyal pembawa. Perubahan amplitude analog ke tegangan 

variasi dalam sinyal. Ditelevisi,metode modulasi amplitudo digunakan untuk 

transmisi informasi video. 

Analog: Dalamtelevisi, sinyalyang menggunakan berbagai tegangan secara 

kontinyu untuk mewakili output dari peralatan untuk tujuan merekam, memutar 

ulang, atau transmisi. 

AspekRasio: Hubungan matematis antara lebar dan tinggi dari suatu gambar. 

Standar NTSC, PAL, dan SECAM analog memiliki aspek rasio untuk televise 
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adalah tempat unit untuk lebar tiga unit untuk tinggi, ditampilkan sebagai 4x3. 

Sedangkan aspek rasio untuk televisi High Definition (HDTV) adalah 16x9. 

ATSC: Advanced Television Systems Committee merupakan generasi dari NTSC 

berikutnya, kelompok yang bertanggung jawab untuk kelanjutan dari SDTV digital 

dan HDTV di Amerika Serikat. 

Charge Coupled Device(CCD): Sebuah perangkat solid-state atau chip yang 

terdiri dari beberapa situs beroperasi seperti kapasitor yang dapat mengkonversi 

energy cahaya menjadi muatan listrik. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Kunci Jawaban Evaluasi 

No. 
Kunci Jawaban 

A B C D 

1 A B C D 

2 A B C D 

3 A B C D 

4 A B C D 

5 A B C D 

6 A B C D 

7 A B C D 

8 A B C D 

9 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 

16 A B C D 

17 A B C D 

18 A B C D 

19 A B C D 

20 A B C D 

21 A B C D 
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Lampiran 2. Contoh Diagram Blok SMPS Sisi Primer 
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Lampiran 3. Contoh Tegangan Keluaran SMPS Sisi Sekunder 

 

 
 
Tingkat keluaran SMPS sisi sekunder 
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Lampiran 4. Contoh Rangkaian SMPS Sisi Primer 

 

 

Rangkaian SMPS Sisi Primer 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seorang pendidik harus mengenal secara baik kondisi dan situasi yang ada di 

dalam kelas, terutama yang berkaitan dengan peserta didik. Situasi 

pembelajaran perlu mendapat perhatian utama, sehingga pencapaian 

kompetensi dapat diperoleh secara maksimal. Kesulitan peserta didik selama 

pembelajaran harus dapat dideteksi dengan baik oleh pendidik. Begitu pula 

kegiatan yang paling disukai oleh peserta didik juga perlu diketahui oleh pendidik. 

Kesemuanya itu harus digali oleh pendidik untuk kepentingan pengembangan 

pembelajaran yang efektif. Ada beberapa cara untuk menggali hal tersebut, salah 

satu diantaranya adalah tindakan reflektif. Tindakan reflektif sangat efektif untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran. Karena pendidik dapat mengetahui sejauh 

mana penguasaan kompetensi oleh peserta didik, dan apa saja kesulitan yang 

dialami oleh mereka. Setelah mencermati betapa pentingnya tindakan reflektif 

bagi para pendidik, maka modul ini disajikan untuk memberikan sumbangan 

pemikiran yang berkaitan dengan tindakan reflektif. 

B. Tujuan 

Setelah peserta diklat/guru pembelajar mempelajari dan memahami materi dalam 

modul ini, dengan melalui proses evaluasi baik pengetahuan maupun 

keterampilan, diharapkan peserta dapat: 

1. Memahami Konsep Refleksi Pembelajaran 

2. Membuat KonsepPenelitian Tindakan Kelas (PTK) 

3. Membuat Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

4. Menyusun Laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

5. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran 
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C. Peta Kompetensi 

Di bawah ini adalah letak pete kompetensi judul Diklat Guru pembelajarTindakan 

Reflektif untuk peningkatan Kualitas Pembelajaran 

PETA KOMPETENSI 

 
 

KODE UNIT 
KOMPETENSI 

NAMA UNIT KOMPETENSI WAKTU 

PED0100000-00 Perkembangan Peserta Didik 4 JP 

PED0200000-00 Teori Belajar dan Prinsip-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, Empatik, dan Santun 2 JP 

PED0800000-00 Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran 5 JP 

PED0900000-00 Pemanfaataan Hasil Penilaian dan 
Evaluasi Pembelajaran 

4 JP 

PED0100000-00 Tindakan Reflektif Untuk Peningkatan 
Kualitas Pembelajaran 

8 JP 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang perlu dipelajari dalam modul ini adalah: 

1. Refleksi Pembelajaran 

2. Konsep Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

3. Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

4. Laporan Hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

1. Bagi peserta Diklat 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini 

maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain : 

a. Pelajari petunjuk penggunaan, latar belakang, deskripsi kegiatan dan 

indikator pencapaian kompetensi. 

POSISI MODUL 
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b. Bacalah dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masing-

masing materi pokok. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta diklat dapat 

bertanya pada instruktur/fasilitator pengampu materi. 

c. Kerjakan tugas dan latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap 

materi yang dibahas. 

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

hal berikut: 

1) Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku. 

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

3) Sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) peralatan dan 

bahan yang diperlukan dengan cermat. 

4) Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 

5) Untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, harus meminta ijin 

guru atau instruktur terlebih dahulu. 

6) Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat semula 

7) Jika belum menguasai materi yang diharapkan, lakukan pengulangan 

pada materi pokok sebelumnya atau bertanya kepada instruktur yang 

mengampu materi. 

 

2. Bagi Widyaiswara/Instruktur 

Dalam setiap kegiatan belajar guru atau instruktur berperan untuk : 

a. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar 

b. Membantu peserta diklat dalam mengikuti tahap-tahap pembelajaran 

c. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan 

dalam tahap belajar 

d. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep, praktik baru, dan 

menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses pembelajaran. 

e. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses sumber 

tambahan lain yang diperlukan untuk belajar. 

f. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan 

g. Merencanakan seorang ahli dari tempat kerja (DU/ DI) untuk membantu jika 

diperlukan 
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Guru pembelajar diharapkan memiliki dasar mengelas dan sikap mandiri dalam 

belajar, dapat berperan aktif dan berinteraksi secara optimal dengan sumber 

belajar. Oleh karena itu langkah kerja  berikut perlu diperhatikan secara baik : 

a. Bacalah modul ini secara berurutan dari halaman paling depan sampai 

halaman paling belakang. Pahami dengan benar isi dari setiap kegiatan 

belajar yang ada. 

b. Untuk memudahkan anda dalam mempelajari modul ini, maka pelajari terlebih 

dahulu Tujuan Akhir Pembelajaran dan Ruang Lingkup yang akan dicapai 

dalam modul ini.  

c. Laksanakan semua tugas-tugas yang ada dalam modul ini agar kompetensi 

anda berkembang sesuai standar. 

d. Lakukan kegiatan belajar untuk mendapatkan kompetensi sesuai rencana 

yang telah anda susun.  

e. Sebelum anda dapat menjawab dengan baik latihan dan tugas atau tes yang 

ada pada setiap akhir materi, berarti anda belum memperoleh ketuntasan 

dalam belajar. Ulangi lagi pembelajarannya sampai tuntas, setelah itu 

diperbolehkan untuk mempelajari materi berikutnya.  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1: REFLEKSI 

PEMBELAJARAN 

A. Tujuan 

Peserta diklat memahami cara melaksanakan refleksi, dan mengidentifikasi 

permasalahan, serta manfaat tindakan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran 

yang akan dikembangkan. 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator keberhasilan materi pokok 1 “Refleksi Pembelajaran”, meliputi: 

1. Refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dasar yang diperoleh pada matapelajaran yang diampu 

2. Hasil refleksi dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. 

3. Hasil refleksi dimanfaatkan untuk menentukan refrensi/rujukan/teori yang 

berkaitan dengan perbaikan dan pengembangan   pembelajaran 

4. Hasil refleksi dimanfaatkan untuk menentukan metodologi pembelajaran 

C. Uraian materi 

Materi refleksi pembelajaran diuraikan dalam dua sub materi, yaitu: (1) Konsep 

refleksi pembelajaran, dan (2) Pelaksanaan refleksi pembelajaran 

 

Sub Materi 1: Konsep Refleksi Pembelajaran 

1. Pengertian Refleksi Pembelajaran 

Pada setiap kegiatan pembelajaran, selalu dapat ditemukan adanya faktor 

pendukung keberhasilan dan kendala-kendala yang muncul. Temuan ini tidak 

boleh diabaikan, karena sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai acuan 

pembuatan rancangan perbaikan. Baik yang berkaitan dengan proses, maupun 

sarana pendukung. Bertolak dari permasalahan inilah refleksi pembelajaran perlu 

dilakukan. Terdapat berbagai pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli. 

Namun dalam modul ini definisi pengertian refleksi pembelajaran dikemukakan 

berdasarkan kegiatan yang selama ini dilakukan oleh para pengajar (guru, 

widyaiswara, instruktor, dan jenis penyaji yang lain). Sehingga refleksi 

pembelajaran didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan mendata hasil belajar, 
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dan faktor pendukung keberhasilan, serta berbagai kendala yang ditemui untuk 

perbaikan kualitas pembelajaran. 

 

2. Tujuan Refleksi Pembelajaran 

Beberapa tujuan yang ingin diperoleh dari kegiatan refleksi pembelajaran adalah 

pernyataan di bawah ini. 

a. Memperoleh gambaran spesifik hasil belajar: substansi yang dikuasai, dan 

tingkat penguasaan peserta didik. 

b. Memperoleh umpan balik tentang proses pembelajaran: yang sudah positif 

dan yang masih perlu ditingkatkan. 

c. Melakukan perbaikan proses pembelajaran berdasarkan umpan balik dan 

hasil belajar setelah melalui kegiatan analisis. 

3. Manfaat Refleksi Pembelajaran 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan refleksi pembelajaran, tiga 

diantaranya adalah yang dinyatakan di bawah ini. 

a. Tindakan perbaikan yang dipilih oleh guru lebih akurat, karena adanya 

masukan peserta didik sesuai keadaan yang ada. 

b. Perbaikan proses pembelajaran dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hal 

ini disebabkan oleh tindakan perbaikan yang sesuai dengan permasalahan 

kelas/peserta didik. 

c. Peningkatan hasil belajar dapat dicapai secara maksimal, karena tindakan 

perbaikan yang dilakukan secara terus menerus ole pendidik. 

 

Sub Materi 2: Pelaksanaan Refleksi Pembelajaran 

Kegiatan refleksi pembelajaran terdiri atas tiga langkah kegiatan, yaitu: analisis 

pencapaian hasil belajar, analisis proses pembelajaran, dan merancang tindakan 

perbaikan 

1. Analisis pencapaian hasil belajar 

Keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar yang 

dicapai oleh peserta didik. Strategi apapun yang digunakan guru, bila hasilnya 

maksimal, maka strategi tersebut dapat dianggap efektif. Begitu pula sebaliknya. 

Hasil belajar peserta didik, menggambarkan kinerja yang dicapai oleh guru. Oleh 

sebab itu hasil belajar peserta didik harus dianalisis, untuk mengetahui sejauh 

mana efektivitas kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. 



 

7 
 

Analisis hasil belajar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

a. Menganalisis catatan hasil belajar oleh guru (hasil ulangan harian / tengah 

semester / semester). 

b. Meminta peserta didik menuliskan capaian hasil belajar yang dimiliki / 

dirasakan. 

 

2. Analisis proses pembelajaran 

Kegiatan analisis proses pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

evaluasi diri oleh guru, dan meminta masukan dari peserta didik. Evaluasi diri 

dapat dilakukan dengan cara mengingat kembali proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. Catatan-catatan tentang faktor pendukung keberhasilan dan kendala 

yang ditemui selama proses pembelajaran berlangsung, sangat bermanfaat 

untuk melakukan kegiatan evaluasi diri. Menggali masukan dari peserta didik 

dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang: 

a. materi apa saja yang sudah dikuasai 

b. hal-hal apa saja yang mempermudah mereka memahami 

c. kendala apa saja yang mereka hadapi selama proses pembelajaran. 

 

Selanjutnya data yang diperoleh dari masukan peserta didik, dianalisis, dan 

diklasifikasi sesuai dengan kelompok/kategori permasalahan dan tingkatan 

masing-masing. 

 

3. Merancang tindakan perbaikan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap prestasi belajar dan proses pembelajaran, 

guru dapat merumuskan tindakan-tindakan perbaikan yang relevan untuk 

dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Sehingga perbaikan 

kualitas pembelajaran secara berkelanjutan dapat dilakukan. Dengan demikian 

prestasi peserta didik secara terus-menerus juga dapat ditingkatkan. Lingkup 

tindakan perbaikan yang harus selalu menjadi perhatian para pendidik meliputi: 

a. Pendalaman dan pengembangan kompetensi peserta didik. Pendalaman 

kompetensi dilakukan untuk peserta didik yang belum menguasai. 

Sedangkan pengembangan kompetensi dilakukan untuk peserta didik yang 

sudah memiliki penguasaan dengan baik. 
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b. Peningkatan efektivitas penggunaan media pembelajaran. Media 

pembelajaran memiliki peran penting pada kegiatan pembelajaran. 

Sehingga penguasaan kompetensi oleh peserta didik sangat dipengaruhi 

oleh efektivitas penggunaan media tersebut. 

c. Peningkatan efektivitas strategi pebelajaran. Perancangan strategi 

pembelajaran sangat diperlukan agar proses pembelajaran dapat 

terlaksana secara efektif, dan hasil belajar menjadi maksimal. 

d. Peningkatan efektivitas pemanfaatan lingkungan belajar. Pembelajaran 

akan efektif apabila dapat memaksimalkan pemanfaatan lingkungan 

belajar. Sehingga peserta didik dapat berproses dengan lingkunganya 

dalam pembelajaran. Hal ini akan memeberikan bekal yang sangfat positif 

bagi peserta didik. 

Namun dalam menjalankan tindakan perbaikan ada yang harus diperhatikan, 

apapun dapat dilakukan, tetapi semua tindakan yang dipilih harus dirancang 

berdasarkan hasil refleksi. 

 

Contoh: (format) 

REFLEKSI 

Nama : 
Kelas : 

Tanggal: 

No. Umpan Balik 

1 Materi-materi yang telah dikuasai: 
 
 

2 Tingkat penguasaan yang dimiliki terhadap materi: 
 
 

3 Pendukung terhadap keberhasilan dalam pembelajaran: 
 
 

4 Kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran: 
 
 

5 Saran perbaikan proses pembelajaran: 
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D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi: mempelajari modul, 

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan / kasus / tugas, dan 

merefleksi diri. 

E. Latihan / Kasus / Tugas  

1. Tugas 1 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di 

bawah ini. 

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 

2. Kelompok 1 sd 3 membahas Konsep Refleksi Pembelajaran 

3. Kelompok 4 sd 6 membahas Pelaksanaan Refleksi Pembelajaran 

4. Waktu pembahasan 30 menit 

5. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit) 

 

2. Latihan 1 

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta mengisi format “REFLEKSI” dengan 

menggunakan situasi pembelajaran dalam Diklat sebagai bahan pengisian format 

tersebut. Selanjutnya melakukan kegiatan di bawah ini. 

1. Merangkum dan menganalisis penguasaan materi oleh peserta Diklat 

2. Merangkum dan menganalisis proses pembelajaran dalam Diklat 

3. Merangkum dan menganalisis saran-saran perbaikan pembelajaran Diklat 

4. Waktu pembahasan 30 menit 

5. Mempresentasikan hasil kelompok @ 6 menit 

 

F.  Rangkuman 

Sebagai pendidik harus menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, 

kesalahan masih sering kita lakukan walau kadang tanpa menyadarinya. Karena 

itu refleksi pembelajaran sangat diperlukan bagi pedidik. Refleksi pembelajaran 

dapat dilakukan dengan evaluasi diri maupun melalui masukan dari peserta didik. 

Secara spesifik dapat dilakukan dengan langkah-langkah: (1) analisis proses 

pembelajaran, (2) analisis proses pembelajaran, dan (3) merancang tindakan 
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perbaikan. Namun yang perlu diingat, bahwa setiap tindakan perbaikan harus 

dirancang berdasarkan hasil refleksi. 

G. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi materi Refleksi Pembelajaran  

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Refleksi Pembelajaran? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Refleksi Pembelajaran agar kegiatan berikutnya lebih 

baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi 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: KONSEP 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

A. Tujuan 

Peserta diklat memahami Konsep Penelitian Tindakan Kelas (PTK), minimal dua 

model (model Kurt Lewin dan model Kemmis & Taggart, atau model yang lain) 

 

B. Indikator keberhasilan 

1. Konsep penelitian tindakan kelas (PTK) dijelaskan sesuai dengan model 

Kurt Lewin dan model kemmis & Taggart 

2. Konsep penelitian tindakan kelas (PTK) diterapkan sesuai dengan model 

Kurt Lewin dan model kemmis & Taggart 

 

C. Uraian Materi 

Materi Konsep Penelitian Tindakan Kelas (PTK) diuraikan dalam dua sub materi, 

yaitu: (1) Pengertian, Tujuan, Manfaat, Karakteristik, dan Model Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), dan (2) Siklus Kegiatan dalam Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) 

 

Sub Materi 1: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Karakteristik, dan Model 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Sub materi 1 “Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan model Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK)”, diuraikan dalam empat unsur, yaitu: Pengertian PTK, Tujuan PTK, 

Manfaat PTK, dan model Penelitian Tindakan Kelas (PTK)”, 

 

1. Penegertian Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan 

oleh peneliti (umumnya juga praktisi) di tempat pembelajaran (umumnya kelas) 

untuk membuat peneliti lebih profesional terhadap pekerjaannya, memperbaiki 

praktik-praktik kerja, melakukan inovasi serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan terapan (profesional knowledge). 
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2. Tujuan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) di sekolah dinyatakan di bawah ini. 

a. Memperbaiki situasi saat ini 

b. Meningkatkan mutu proses dan output 

c. Mengembangkan inovasi proses dan output 

d. Meningkatkan kinerja yang terkait dengan mutu, inovasi, keefektifan, 

efisiensi, dan produkivitas 

e. Meningkatkan kemampuan profesional sebagai pendidik 

f. Mengembangkan ilmu terapan/praktis. 

 

3. Karakteristik Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Penelitian tindakan kelas sangat berbeda bila dibandingkan dengan jenis 

penelitian yang lain, sehingga direkomendasikan untuk diterapkan di sekolah-

sekolah. Penyebabnya adalah karena penelitian tindakan kelas memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Adanya tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah / menghadapi 

tantangan / kegiatan inovasi 

b. Bersifat kualitatif, walaupun dapat menggunakan data kuantitatif 

c. Didasarkan pada masalah atau tantangan nyata yang dihadapi pendidik 

d. Penelitian dilakukan sambil menunaikan tugas 

 

4. Model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Ada beberapa model penelitian tindakan kelas, tiga diantaranya adalah: model 

Kurt Lewin, model Kemis & Taggart, dan model John Elliott. 

 

a. Model Kurt Lewin 

Model Kurt Lewin menjadi acuan dari berbagai model penelitian tindakan yang 

ada saat ini. Hal ini sangat wajar karena pada tahun 1934 Kurt Lewin sudah 

memperkenalkan istilah penelitian tindakan (action research). Seiring dengan 

berbagai pengalaman yang dimiliki, selanjutnya pada tahun 1940 an Kurt 

Lewin memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih spesifik tentang 

penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini kemudian berkembang menjadi 

penelitian tindakan kelas. Siklus kegiatan pada model ini terdiri atas empat 
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tahapan, yaitu: perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Siklus tersebut dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Model Kemmis & Taggart 

Pada model Kemmis & Taggart, siklus kegiatan terdiri atas tiga tahapan, yaitu: 

perencanaan (planning), tindakan dan pengamatan (acting & observing), dan 

refleksi (reflecting). Siklus kegiatan model Kemmis & Taggart disajikan pada 

gambar 2 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan 

(planning) 

Observasi 

(observing) 

Tindakan 

(acting) 

Refleksi (reflecting) 

Perencanaan (planning) 

Tindakan dan Observasi (acting 

& observing) 

refleksi 

(reflecting) 

Perencanaan 

(planning) 

Tindakan dan Observasi (acting 

& observing) 

refleksi (reflecting) 

Gambar 2.1 Model Penelitian Tindakan Kelas Kurt Lewin 

Gambar 2.2 Model Penelitian Tindakan Kelas Kemmis & Mc.Taggar 
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c. Model John Elliott 

Pada model John Elliott, siklus kegiatan terdiri atas empat tahapan, yaitu: 

perencanaan umum dan langkah tindakan, implementasi langkah tindakan, 

pemantauan (monitoring) implementasi dan efeknya, dan penjelasan 

kegagalan beserta efeknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Penelitian Tindakan Kelas John Elliot 
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Berdasarkan siklus kegiatan penelitian tindakan kelas pada tiga model yang 

telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa secara umum siklus kegiatan 

memiliki tahapan yang sama. Tahapan tersebut adalah: perencanaan 

(planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 

 

Sub Materi 2: Siklus Kegiatan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Sub materi 2 “Siklus Kegiatan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK)” diuraikan 

menjadi empat unsur, yaitu: perencanaan (planning), tindakan (acting), 

pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 

 

Berdasarkan paparan pada model-model penelitian tindakan yang telah 

disajikan, secara umum dapat disimpulkan bahwa siklus kegiatan pada penelitian 

tindakan kelas terdiri atas empat tahapan, yaltu: perencanaan (planning), 

tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Sehingga 

saat ini banyak peneliti yang mengunakan siklus kegiatan ini ketika melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Berapapun jumlah siklusnya, tetapi tahapan 

pada masing-masing siklus menggunakan empat tahapan tersebut. 

 

1. Perencanaan (planning) 

Perencanaan adalah kegiatan penulisan tentang hal-hal yang akan dilakukan, 

perangkat yang diperlukan, dan waktu pelaksanaan. Sehingga yang hatrus 

dilakukan peneliti pada tahap ini meliputi: 

a. Perumusan tindakan menyelesaikan masalah / menghadapi tantangan / 

kegiatan inovasi. Adalah menuliskan tindakan yang akan dilakukan dalam 

upaya meningkatkan kinerja atau menyelesaikan masalah. 

b. Identifikasi sumber daya manusia yang terlibat. Yaitu mendata siapa saja 

yang akan dilibatkan / terlibat dalam kegiatan penelitian tindakan kelas. 

c. Identifikasi perangkat yang digunakan.  Yaitu mendata perangkat yang 

akan digunakan selama penelitian berlangsung. 
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2. Tindakan (acting) 

Tindakan adalah penerapan menyelesaikan masalah / menghadapi tantangan / 

kegiatan inovasi. Yang harus diperhatikan peneliti pada tahap ini adalah: 

a. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan 

(konsisten) 

b. Penggunaan perangkat yang sesuai (instrumen, media) 

c. Pengendalian waktu 

d. Pengelolaan keterlibatan (bila melibatkan orang lain) 

 

3. Pengamatan (observing) 

Pengamatan adalah mencermati semua peristiwa yang terjadi selama proses 

penerapan tindakan. Obyek pengamatan yang harus mendapatkan perhatian dari 

peneliti meliputi: 

a. Perubahan perilaku peserta didik 

b. Faktor pendukung keberhasilan selain tindakan (media, strategi, perangkat, 

fasilitas) 

c. Kendala yang muncul selama proses penerapan tindakan 

d. Prestasi hasil belajar 

 

4. Refleksi (reflecting) 

Refleksi adalah kegiatan menganalsis semua data hasil observasi selama proses 

penerapan tindakan. Sehingga yang harus dilakukan oleh guru adalah: 

a. Menghitung: nilai tertinggi, terendah, dan rerata prestasi hasil belajar 

b. Membandingkan prestasi hasil belajar dengan prestasi sebelumnya 

c. Mengaitkan perubahan perilaku dengan faktor pendukung keberhasilan 

d. Mengaitkan perubahan perilaku dengan kendala yang muncul ketika 

proses penerapan tindakan 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi: mempelajari modul, 

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan / kasus / tugas, dan 

merefleksi diri. 
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E. Latihan / Kasus / Tugas 

1. Tugas 1 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di 

bawah ini. 

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 

2. Kelompok 1 sd 3 membahas Konsep Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

3. Kelompok 4 sd 6 membahas Siklus Kegiatan dalam Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) 

4. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit) 

5. Waktu pembahasan 30 menit 

 

2. Latihan 2 

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta menyelesaikan tugas kelompok sebagai 

sarana latihan dengan ketentuan di bawah ini. 

1. Pilih salah satu topik berikut (sesuai pembagian kelompok) 

a. Metode pembelajaran 

b. Alat bantu pembelajaran 

c. Model bimbingan 

2. Diskusikan topik tersebut, rumuskan jawaban setiap butir pertanyaan di 

bawah ini dan tuliskan pada kolom yang telah disediakan 

a.  Alur Berpikir 

(1). Tulislah masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi 

 pendidik (guru) ketika melaksanakan tugas sesuai dengan topik yang 

 dibahas! 

 

 

 

 

(2). Pilihlah salah satu masalah yang paling penting dan segera 

diselesaikan masalahnya! 
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(3). Berikan alasan mengapa masalah tersebut penting dan segera 

diselesaikan masalahnya! 

 

 

 

(4). Kemukakan faktor-faktor yang menyebabkan muculnya masalah   

tersebut! 

 

 

 

 

(5). Rumuskan alternatif-alternatif penyelesaian masalah dan pilihlah 

salah satu alternatif yang terbaik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kerangka Kerja 

Siklus 1 

(1) Rencana Tindakan (berisi rumusan masalah dan rencana solusinya) 

 

 

 

 

1. Alternatif-alternatif penyelesaian masalah: 

 

 

 

 

2. Alternatif yang terbaik: 
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(2) Pelaksanaan Tindakan (catatan: dalam pelatihan ini, tahap ini baru 

latihan/exercise) 

 

 

 

 

 

(3) Pengamatan/Pengumpulan Data, Evaluasi Proses dan Hasil Tindakan 

(catatan: dalam pelatihan ini, tahap ini baru latihan/exercise) 

Isilah format pengamatan untuk mengamati proses tindakan dalam siklus 

PTK/PTS berikut ini! 

No. Aspek yang diamati Data pendukung 

  

 

 

 

4.  Refleksi (catatan: dalam pelatihan ini, tahap ini baru latihan/exercise) 

 

 

 

 

 

 

Catatan: 

a. Peserta dibagi menjadi enam kelompok 

b. Kelompok 1 dan 2 membahas topik “a” 

c. Kelompok 3 dan 4 membahas topik “b” 

d. Kelompok 5 dan 6 membahas topik “c” 

e. Hasil kelompok dipresentasikan @ 6 menit 

f. Waktu pembahasan 45 menit 

g. Waktu pembahasan: 30 menit 
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F. Rangkuman 

Penelitian tindakan kelas sangat bermanfaat bagi pendidik, sehingga 

penggunaannya sangat dianjurkan dalam pembelajaran. Saat ini ada beberapa 

model penelitian tindakan kelas, namun secara umum memiliki kesamaan pada 

siklus kegiatan yang dilakukan. Yaitu menggunakan empat tahapan: 

perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi 

(reflecting). Hal ini tidak mengherankan, karena berbagai model penelitian 

tindakan kelas tersebut mengacu pada ide yang dikembangkan oleh Kurt Lewin. 

Sehingga walau jumlah siklus kegiatan yang dilakukan bervariasi. para peneliti 

tetap menggunakan siklus kegiatan dengan empat tahapan. 

 

G. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi Konsep Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK)? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Konsep Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK)? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Konsep Penelitian Tindakan Kelas (PTK) agar 

kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil? 

 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi 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. PROPOSAL 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

A. Tujuan 

Peserta diklat memahami cara penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), secara sistematis. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

2. Menyusun Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

 

C. Uraian Materi 

Materi “Peoposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK)” diuraikan menjadi dua sub 

materi, yaitu: (1) Pengertian dan Tujuan Proposal Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), dan (2) Sistematika Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). 

 

Sub Materi 1: Pengertian dan Tujuan Proposal Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) 

Sub materi Pengertian dan Tujuan Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

diuraikan dalam dua unsur, yaitu: (1) pengertian Proposal Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), dan (2) Tujuan Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). 

 

1. Pengertian Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Langkah awal sebelum melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), peneliti harus 

menyusun proposal. Proposal PTK merupakan rencana penelitian tindakan yang 

akan digunakan sebagai pedoman dalam penerapan tindakan. Jika proposal 

disusun dengan benar maka pelaksanaan PTK akan terarah sesuai dengan tujuan 

akan dicapai. Sebaliknya, jika proposal salah, maka pelaksanaan PTK pun akan 
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salah pula. Oleh karena itu, proposal harus disusun dengan benar agar 

pelaksanaan PTK dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

2. Tujuan Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

a. merumuskan pokok pikiran tentang penelitian yang akan dilakukan 

b. merumuskan rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan 

c. menyampaikan pokok pikiran dan rencana kegiatan penelitian kepada 

pihak-pihak terkait (berkepentingan). 

 

Sub Materi 2: Sistematika Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) 

Sub materi Sistematika Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) diuraikan 

menjadi tiga unsur, yaitu: (1) Pendahuluan, (2) Kajian Pustaka, dan (3) Metode 

Penelitian. 

 

Terdapat banyak model sistematika penyusunan Proposal Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), namun secara umum memuat hal-hal pokok seperti di bawah ini. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian  

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

A. Kajian Teori dan Hasil Penelitian yang Relevan 

B. Penyelesaian Masalah 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Subjek, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

B. Prosedur Penelitian 

C. Teknik Pengumpulan Data  

D. Teknik Analisis Data 

DAFTAR PUSTAKA 
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Sistematika penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di atas 

dijelaskan dengan uraian di bawah ini. 

 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Pada BAB I: PENDAHULUAN, memuat: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

 

a. Latar Belakang 

Berisi uraian singkat tentang kondisi nyata saat ini, kondisi ideal atau kondisi 

yang diharapkan, dan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi 

kesenjangan/ mengatasi masalah/ memperbaiki kondisi /meningkatkan mutu, 

serta alasan menggunakan tindakan tersebut. 

 

b. Rumusan Masalah 

Berisi deskripsi masalah yang ditulis dalam bentuk pertanyaan atau 

pernyataan berdasarkan pembatasan masalah. 

Contoh: Rumusan Masalah PTK 

1) Bagaimana implementasi Problem Based Learning dalam kegiatan 

pembelajaran Sejarah Indonesia pada kelas X semester 2 di SMKN 15 

Malang? 

2) Apakah implementasi Problem Based Learning  dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas X semester 2 pada mata pelajaran Sejarah 

Indonesia di SMKN 15 Malang? 

 

c. Tujuan Penelitian 

Berisi pernyataan tentang perubahan yang diharapkan dari hasil PTK/PTS. 

Contoh Tujuan Penelitian PTK 

1) Mendeskripsikan implementasi Problem Based Learning dalam kegiatan 

pembelajaran Sejarah Indonesia pada kelas X semester 2 di SMKN 15 

Malang  

2) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas X semester 2 pada mata 

pelajaran Sejarah Indonesia di di SMKN 15 Malang, melalui 

implementasi Problem Based Learning 
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d. Manfaat Penelitian 

Berisi pernyataan tentang manfaat PTK bagi pendidik (guru), tenaga 

kependidikan, siswa, dan sekolah pada umumnya serta pengembangan ilmu 

praktis/aplikatif. 

 

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA 

a. Kajian Pustaka dan Hasil Penelitian Yang Relevan 

Berisi teori-teori, dan hasil penelitian yang relevan untuk menyelesaikan 

masalah/menghadapi tantangan/melakukan inovasi. 

 

b. Penyelesaian Masalah 

Berisi tentang rancangan tindakan untuk menyelesaikan masalah atau 

meningkatkan mutu, yang meliputi jenis tindakan, dan cara melaksanakan 

untuk mencapai hasil tindakan yang diharapkan seperti yang tertulis pada 

tujuan PTK 

 

3. BAB III:  METODE PENELITIAN 

a. Subjek, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

Berisi subjek yang diteliti (peserta didik), tempat dan waktu pelaksanaan PTK. 

 

b. Prosedur Penelitian 

Berisi uraian tentang langkah-langkah pelaksanaan penelitian mulai persiapan 

sampai penyajian laporan PTK adalah sebagai berikut. 

1) Persiapan penelitian, termasuk kajian masalah di lapangan, studi 

kepustakaan, penyiapan instrumen dan sarana tindakan. 

2) Siklus penelitian / penerapan tindakan (tindakan nyata untuk melakukan 

perubahan dari situasi kelas saat ini menuju situasi yang diharapkan). 

3) Indikator keberhasilan tindakan. 

4) Penyusunan laporan. 

5) Penyajian laporan PTK. 
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c. Teknik Pengumpulan Data 

Berisi cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung atau oleh 

orang lain, serta instrumen pengamatan yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data. 

 

d. Teknik Analisis Data 

Berisi analisis deskriptif tentang perubahan dari situasi saat ini kelas 

menuju situasi yang diharapkan sehingga dapat diketahui tingkat 

ketercapaian tujuan PTK. 

 

4. DAFTAR PUSTAKA 

Berisi referensi yang dikutip untuk mendukung teori-teori yang dibahas. Daftar 

pustaka harus memilki kesesuaian dengan permasalahan yang akan 

diselesaikan. Karena daftar pustaka merupakan daftar rujukan yang digunakan 

oleh peneliti untuk menunjukkan logika berpikir. Cara penulisannya ada beberapa 

macam, disesuaikan gaya selingkung. Untuk buku: Nama Penulis, Tahun. Judul. 

Kota, Penerbit. 

 

Contoh: 

Husaini Usman. 2009. Pengantar Penelitian Sosial. Edisi Ketiga. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Stringer, E. 2004.Action Research in Education.Upper Saddle River, New Jersey: 

Pearson Merrill Prentice Hall. 

 

D.  Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi: mempelajari modul, 

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan / kasus / tugas, dan 

merefleksi diri. 
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E. Latihan / Kasus / Tugas 

1. Tugas 3 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di 

bawah ini. 

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 

2. Kelompok 1 sd 3 membahas Pengertian dan Tujuan  Proposal Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) 

3. Kelompok 4 sd 6 membahas Sistematika Penyusunan Proposal Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) 

4. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit) 

 

2. Latihan 3 

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta menyusun proposal berdasarkan hasil 

identifikasi masalah (pengisian format pada saat pembelajaran “Konsep 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan ketentuan di bawah ini. 

1. Dikerjakan dalam kelompok 

2. Peserta dibagi menjadi enam kelompok 

3. Hasil kelompok dipresentasikan @ 6 menit 

4. Waktu pembahasan: 45 menit 

 

F. Rangkuman 

Proposal memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penelitian, karena dari 

proposal dapat diketahui pokok pikiran, dan rencana kegiatan peneliti. Juga 

sebagai sarana komunikasi dengan pemangku kepentingan. Sistematika 

penyusunan proposal ada berbagai macam, tetapi kegiatan secara umum 

memiliki kesamaan. 
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G. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi Proposal Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK)? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Proposal 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK)? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) agar 

kegiatan berikutnya lebih baik/lebih berhasil? 

 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi/latihan dalam materi 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: LAPORAN 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

A. Tujuan 

Peserta diklat memahami cara melaksanakan dan melaporkan hasil Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), secara sistematis. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator keberhasilan materi pokok 4 “Laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)” 

meliputi: 

1. Penelitian Tindalkan Kelas dilakukan sesuai dengan proposal penelitian 

2. Laporan hasil penelitian tindakan kelas disusun sesuai dengan 

sistematika dan    hasil penelitian 

3. Hasil Penelitian digunakan untuk keperluan peningkatan  kualitas 

pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu 

 

C. Uraian Materi 

Materi “Laporanl Penelitian Tindakan Kelas (PTK)” diuraikan dalam dua sub 

materi, yaitu: (1) Pengertian dan Tujuan Laporanl Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), dan (2) Pelaksannaan dan Sistematika Penyusunan Laporan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). 

 

Sub Materi 1: Pengertian dan Tujuan Laporan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) 

Sub materi Pengertian dan Tujuan Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

diuraikan menjadi dua unsur, yaitu: (1) Pengertian Laporan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), dan (2) Tujuan Penyusunan Laporan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). 
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1. Pengertian Laporan Hasil PTK 

Setelah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) selesai dilakukan, peneliti harus 

menyusun laporan hasil penelitian. Laporan  PTK adalah uraian tertulis tentang 

persiapan, pelaksanaan, pembahasan, kesimpulan, dan saran, serta dokumen 

pendukung pelaksanaan penelitian. Tingkat kebermaknaan suatu Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) sangat ditentukan oleh kualitas proses pelaksanaan, 

pengolahan data dan pembahasan temuan-temuan yang diperoleh. Yang 

semuanya itu dikemas dalam laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

 

2. Tujuan Penyusunan Laporan PTK 

a. menyampaikan temuan-temuan yang merupakan pemecahan masalah /  

 hasil inovasi kepada pihak-pihak terkait (berkepentingan) 

b. menyampaikan saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait 

 (berkepentingan) 

c. mendokumentasikan hasil kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

 sebagai hasil karya ilmiah. 

 

Sub Materi 2: Pelaksanaan dan Sistematika Penyusunan Laporan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) 

Sub materi Pelaksanaan dan Sistematika Penhusunan Laporan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) diuraikan dalam lima unsur, yaitu: (1) Pendahuluan, (2) 

Kajian Pustaka, dan (3) Metode Penelitian, (4) Hasil Penelitian dan Pembahasan, 

dan (5) Kesimpulan dan Saran. 

 

Penjelasan pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) diuraikan pada butir 

(3) Metode Penelitian, dan butir (4) Hasil Penelitian dan Pembahasan.  

 

Seperti pada sistematika penulisan proposal PTK, sistematika penulisan laporan 

hasil PTK juga memiliki banyak ragam, namun secara umum memuat hal-hal 

pokok seperti di bawah ini. 
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KATA PENGANTAR 

ABSTRAK 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian  

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

A. Kajian Teori dan Hasil Penelitian yang Relevan 

B. Penyelesaian Masalah 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Subjek, Lokasi, dan WaktuPenelitian 

B. Prosedur Penelitian 

C. Teknik Pengumpulan Data  

D. Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Awal 

B. Siklus 1 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Pengamatan 

4. Refleksi  

C. Siklus 2 (rumuskan rencana siklus 2, 3, dan seterusnya hingga 

masalah terselesaikan) 

(jika diperlukan) 

D. Pembahasan 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan 

B.  Saran 

 

Untuk BAB I: PENDAHULUAN, BAB II: KAJIAN PUSTAKA, dan BAB III: 

METODE PENELITIAN sudah dibahas pada topik proposal penelitian tindakan 
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kelas. Sehingga yang akan dikupas berikutnya adalah; BAB IV: HASIL 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dan BAB V: SIMPULAN DAN SARAN 

 

1. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a.  Kondisi Awal 

Berisi tentang kondisi nyata saat ini subyek penelitian sebelum diterapkan 

tindakan yang dirancang sebelumnya. 

 

b. Siklus 1 

1. Perencanaan 

Berisi tentang rencana tindakan yang akan dilakukan, meliputi langkah-

langkah atau prosedur tindakan yang akan dilakukan 

 

2. Tindakan 

Berisi tentang implementasi tindakan dan situasi/kondisi pada saat 

tindakan diterapkan, yang meliputi perilaku dan tanggapan atau reaksi 

subjek penelitian. 

 

3. Hasil Pengamatan 

Berisi tentang hasil pengamatan terhadap perilaku dan hasil kerja subjek 

penelitian sehubungan dengan tindakan yang diterapkan.  

 

4. Refleksi  

Berisi tentang evaluasi atas proses dan hasil tindakan yang telah dilakukan 

serta kajian tentang kekurangan atau hambatan yang dialami dan 

kemungkinan cara mengatasi kekurangan atau hambatan selama 

pelaksanaan tindakan. 

 

c. Siklus 2 

Struktur isi sama dengan siklus 1 tetapi menceritakan situasi dan kondisi 

siklus 2, pada siklus 2 ini harus dijelaskan penyempurnaan tindakan jika 

dibandingkan dengan siklus 1. 
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d. Siklus 3 (Jika diperlukan) 

Struktur isi sama dengan siklus 2 tetapi menceritakan situasi dan kondisi 

siklus 3, pada siklus 3 ini harus dijelaskan penyempurnaan tindakan jika 

dibandingkan dengan siklus 2. 

 

e. Pembahasan 

Berisi tentang uraian kondisi awal/pra tindakan, hasil tindakan setiap siklus 

yang dibandingkan dengan kajian teori yang diuraikan pada Bab II. 

 

2. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Simpulan 

Berisi jawaban terhadap rumusan masalah. 

 

b. Saran  

Berisi saran tindakan lanjutan untuk menyelesaikan masalah / menghadapi 

tantangan / melakukan inovasi. 

 

3. DAFTAR PUSTAKA 

Berisi referensi yang dikutip saja. Cara menulis referensi lihat daftar pustaka 

pada materi pelatihan ini (di halaman terakhir). 

 

4. LAMPIRAN 

Berisi tabel, gambar, foto, dan dokumentasi yang relevan dengan data yang 

dikumpulkan. Lampiran diberi nomor urut jika lebih dari dua buah. Tuliskan 

lampiran yang dimaksud pada data yang ditemukan di Bab IV. 

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi: mempelajari modul, 

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan / kasus / tugas, dan 

merefleksi diri. 
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E. Latihan / Kasus / Tugas 

1. Tugas 4 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di 

bawah ini. 

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 

2. Kelompok 1 sd 3 membahas Pengertian dan Tujuan  Laporan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) 

3. Kelompok 4 sd 6 membahas Sistematika Penyusunan Laporan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

4. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit) 

 

2. Latihan 4 

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta menyusun proposal berdasarkan hasil 

identifikasi masalah (pengisian format pada saat pembelajaran “Konsep 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan ketentuan di bawah ini. 

1. Dikerjakan dalam kelompok 

2. Peserta dibagi menjadi enam kelompok 

3. Waktu pembahasan: 45 menit 

4. Hasil kelompok dipresentasikan @ 6 menit 

 

F. Rangkuman 

Laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan hasil akhir dari suatu 

kegiatan penelitian. Sehingga dari laporan tersebut dapat ditemukan sejumlah 

temuan yang diperoleh melalui analisis data dan pembahasan. Selanjutnya 

dikemas menjadi suatu simpulan, dan digunakan sebagai landasan perumusan 

saran dan rekomendasi. 
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G. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi Laporan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Laporan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) agar 

kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil  

 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi 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 

Kegiatan pembelajaran harus dievaluasi secara periodik dan berjenjang, agar 

kualitas pembelajaran dapat dijamin peningkatannya. Proses dan hasil belajar 

merupakan sasaran utama evaluasi, karena kinerja pembelajaran merupakan 

gabungan dari kedua hal tersebut. Data tentang proses dan hasil belajar dapat 

diperoleh dari dua cara, yaitu (1) evaluasi diri guru (catatan guru), dan (2) umpan 

balik dari peserta didik. Kemudian data tersebut dianalisis, sebagai acuan 

pembuatan rancangan tindakan. Setelah rancangan tindakan selesai dibuat, 

selanjutnya kegiatan yang terkait dengan tindakan-tindakan tersebut dikelola 

secara sistematis. 

 

B. Balikan dan Tindak Lanjut 

1 Balikan 

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi Tindakan Reflektif untuk 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Tindakan Reflektif untuk 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Tindakan Reflektif untuk Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil? 

 

2 Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi ini, tanpa melihat atau 

membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai 

minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat 

memperoleh nilai minimal 80. 
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KUNCI JAWABAN 

A. Kunci Jawaban Materi 1: Refleksi Pembelajaran 

Latihan 1 

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta mengisi format “REFLEKSI” dengan 

menggunakan situasi pembelajaran dalam Diklat sebagai bahan pengisian format 

tersebut. Selanjutnya melakukan kegiatan di bawah ini. 

1. Merangkum dan menganalisis penguasaan materi oleh peserta Diklat 

2. Merangkum dan menganalisis proses pembelajaran dalam Diklat 

3. Merangkum dan menganalisis saran-saran perbaikan pembelajaran Diklat 

4. Waktu pembahasan 30 menit 

5. Mempresentasikan hasil kelompok @ 6 menit 

Rubrik Latihan 1 

B. Kunci Jawaban Materi 2: Konsep Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) 

Latihan 2 

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta menyelesaikan tugas kelompok sebagai 

sarana latihan dengan ketentuan di bawah ini. 

1. Pilih salah satu topik berikut (sesuai pembagian kelompok) 

a. Metode pembelajaran 

b. Alat bantu pembelajaran 

c. Model bimbingan 

 

2. Diskusikan topik tersebut, rumuskan jawaban setiap butir pertanyaan di bawah 

ini dan tuliskan pada kolom yang telah disediakan 

a.  Alur Berpikir 

(1) Tulislah masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi 

pendidik (guru) ketika melaksanakan tugas sesuai dengan topik yang 

dibahas 
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(2). Pilihlah salah satu masalah yang paling penting dan segera diselesaikan 

masalahnya! 

 

 

 

 

(3). Berikan alasan mengapa masalah tersebut penting dan segera    

diselesaikan masalahnya! 

 

 

 

 

 

(4) Kemukakan faktor-faktor yang menyebabkan muculnya masalah tersebut! 

 

 

 

 

(5) Rumuskan alternatif-alternatif penyelesaian masalah dan pilihlah salah satu 

alternatif yang terbaik! 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Kerangka Kerja  

Siklus 1 

(1) Rencana Tindakan (berisi rumusan masalah dan rencana solusinya) 

 

 

 

1. Alternatif-alternatif penyelesaian masalah: 

 

 

2. Alternatif yang terbaik: 
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(2) Pelaksanaan Tindakan (catatan: dalam pelatihan ini, tahap ini baru 

latihan/exercise) 

 

 

 

(3)  Pengamatan/Pengumpulan Data, Evaluasi Proses dan Hasil Tindakan 

(catatan: dalam pelatihan ini, tahap ini baru latihan/exercise) 

  Isilah format pengamatan untuk mengamati proses tindakan dalam 

siklus PTK/PTS berikut ini! 

No. Aspek yang diamati Data pendukung 

  

 

 

 

 (4)  Refleksi (catatan: dalam pelatihan ini, tahap ini baru latihan/exercise) 

 

  

 

 

Catatan: 

a. Peserta dibagi menjadi enam kelompok 

b. Kelompok 1 dan 2 membahas topik “a” 

c. Kelompok 3 dan 4 membahas topik “b” 

d. Kelompok 5 dan 6 membahas topik “c” 

e. Hasil kelompok dipresentasikan @ 6 menit 

f. Waktu pembahasan 45 menit 

g. Waktu pembahasan: 30 menit 

 

Rubrik Latihan 2 
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C. Kunci Jawaban Materi 3: Proposal Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) 

Latihan 3 

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta menyusun proposal berdasarkan hasil 

identifikasi masalah (pengisian format pada saat pembelajaran “Konsep 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan ketentuan di bawah ini. 

1. Dikerjakan dalam kelompok 

2. Peserta dibagi menjadi enam kelompok 

3. Hasil kelompok dipresentasikan @ 6 menit 

4. Waktu pembahasan: 45 menit 

 

Rubrik Latihan 3 

INSTRUMEN PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN 

TINDAKAN KELAS 

No. Aspek Kriteria Skor 

1 Judul a. Rumusan jelas 1 

b. Menggambarkan masalah yang diteliti, 
Memuat tindakan mengatasi masalah 

1 

c. Ada hasil yang diharapkan 1 

d. Memuat tempat penelitian 1 

e. Maksimal 20 kata (bila memungkinkan, 
yang penting efektif) 

1 

2 Pendahuluan a. Keberadaan masalah nyata, jelas dan 
mendesak 

10 

b. Penyebab masalah diidentifkasi dengan 
jelas 

5 

3 Perumusan 
dan 
Pemecahan 
Masalah 

a. Rumusan masalah dalam bentuk rumusan 
masalah PTK 

5 

b. Bentuk tindakan pemecahan masalah 
sesuai dengan masalah 

5 

c. Ada gambaran tentang indikator 
keberhasilan 

5 

4 Tujuan Sesuai dengan rumusan masalah 5 

5 Manfaat Jelas, manfaat apa, untuk siapa 5 

6 Kajian 
Pustaka 

a. Sesuai dengan substansi pokok 
permasalahan 

5 

b. Kerangka pikir, jelas 10 

7 Metode 
Penelitian 

a. Subyek, tempat dan waktu penelitian: 
jelas 

5 

b. Ada rencana langkah tindakan 10 

c. Ada siklus yang jelas 5 
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d. Ada kriteria keberhasilan 5 

8 Jadwal 
Penelitian 

Mencantumkan kegiatan, waktu, dan 
perangkat yang diperlukan 

5 

9 Daftar 
Pustaka 

Ditulis sesuai dengan ketentuan 5 

10 Penggunaan 
Bahasa 

Penggunaan bahasa baku 5 

TOTAL 100 
 

D. Kunci Jawaban Materi 4: Laporan Hasil Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) 

Latihan 4 

Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta menyusun proposal berdasarkan 

hasil identifikasi masalah (pengisian format pada saat pembelajaran 

“Konsep Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan ketentuan di bawah 

ini. 

1. Dikerjakan dalam kelompok 

2. Peserta dibagi menjadi enam kelompok 

3. Waktu pembahasan: 45 menit 

4. Hasil kelompok dipresentasikan @ 6 menit 

 

Rubrik Latihan 4 

INSTRUMEN PENILAIAN LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

No. Aspek Kriteria Skor 

1 Judul a. Rumusan jelas 1 

b. Menggambarkan masalah yang diteliti, 
Memuat tindakan mengatasi masalah 

1 

c. Ada hasil yang diharapkan 1 

d. Memuat tempat penelitian 1 

e. Maksimal 20 kata (bila memungkinkan, yang 
penting efektif) 

1 

2 Pendahuluan a. Keberadaan masalah nyata, jelas dan 
mendesak 

5 

b. Penyebab masalah diidentifkasi dengan jelas 5 

3 Perumusan dan 
Pemecahan 
Masalah 

a. Rumusan masalah dalam bentuk rumusan 
masalah PTK 

5 

b. Bentuk tindakan pemecahan masalah sesuai 
dengan masalah 

5 
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c. Ada gambaran tentang indikator keberhasilan 5 

4 Tujuan Sesuai dengan rumusan masalah 5 

5 Manfaat Jelas, manfaat apa, untuk siapa 5 

6 Kajian Pustaka a. Sesuai dengan substansi pokok permasalahan 5 

b. Kerangka pikir, jelas 5 

7 Metode 
Penelitian 

a. Subyek, tempat dan waktu penelitian: jelas 5 

b. Rencana langkah tindakan logis 5 

c. Siklus kegiatan jelas 5 

d. Kriteria keberhasilan dirumuskan 5 

8 Pengolahan 
Data dan 
Pembahasan 

a. Hasil olahan data mudah diinterpretasi 5 

b. Temuan dibandingkan teori atau hasil 
penelitian yang sudah ada 

5 

9 Simpulan dan 
Saran 

a. Simpulan memiliki kebermaknaan 5 

b. Substansi dan sasaran saran jelas 5 

10 Daftar Pustaka Ditulis sesuai dengan ketentuan 5 

11 Penggunaan 
Bahasa 

Penggunaan bahasa baku 5 

TOTAL 100 
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