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Lampiran 1. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 2. KI dan KD Mata Pelajaran DLE 
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KOMPTENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN 

Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa 

Program Keahlian : Teknik Elektronika 

Kompetensi Keahlian : Teknik Elektronika Industri (C2) 

  

Tujuan kurikulum mencakup empat aspek kompetensi, yaitu (1) aspek 

kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. 

Aspek-aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran 

intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 

Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu, “Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya”. Sedangkan rumusan kompetensi sikap sosial yaitu, 

“Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong 

royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif 

melalui keteladanan, pemberian 

nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan 

serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua 

kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect 

teaching) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan 

memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta 

didik. 

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang 

proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan 

guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 
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Lampiran 3. Validasi Instrumen Penelitian 
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Lampiran 4. Instrumen Penelitian 

  Nama : 

  No : 

Mata Pelajaran : Dasar Listrik dan Elektronika   

Kelas/ Semeseter :XI TEI/ Genap   

Tahun Pelajaran :2018/2019   

 

Pretest dan Posttest Siklus 1 

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL 

 

1. Kerjakanlah soal pada lembar di bawah ini ! 

2. Berdoalah sebelum memulai mengerjakan soal! 

3. Tuliskanlah nama dan nomor presensi pada tempat yang telah disediakan! 

4. Periksalah setiap butir soal dengan cermat sebelum menjawab! 

5. Jawablah setiap butir soal pilihan ganda dengan membubuhkan tanda silang 

(X) pada pilihan jawaban yang benar! 

6. Apabila terjadi kesalahan dalam memilih jawaban, berikanlah tanda sama 

dengan (=), kemudian pilihlah jawaban yang benar! 

7. Periksalah lembar jawaban terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada guru! 

 

 

 

“SELAMAT MENGERJAKAN” 
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1. Alat yang digunakan untuk mendeteksi sesuatu dan dapat digunakan untuk 

mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi 

tegangan dan arus listrik disebut….. 

a. Aktuator 

b. Tranduser 

c. Sensor 

d. Kapasitor  

e. Histerisis 

2. Piranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi yang lain 

disebut dengan….. 

a. Tranduser 

b. Aktuator 

c. Regulator 

d. Sensor 

e. Simulator 

3. Berikut ini yang bukan merupakan persyaratan umum sensor adalah…… 

a. Linieritas 

b. Stabilitas waktu 

c. Kepekaan  

d. Batas frekuensi terendah dan menengah 

e. Waktu respon/tanggapan

4.  Kemampuan sensor untuk menghasilkan sinyal keluaran yang berubah 

secara kontinyu sebagai tanggapan terhadap masukan yang berubah secara 

kontinyu disebut….. 

a. Responsif 

b. Tanggapan waktu 

c. Kontinuitas 

d. Visibilitas 

e. Linieritas 
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5. Tranduser sebagai piranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk 

energi yang lain terbagi menjadi berapa jenis? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

6. Di bawah ini yang termasuk jenis-jenis tranduser adalah…. 

a. Aktif dan proaktif 

b. NO dan NC 

c. Aktif dan pasif 

d. Pasif dan non aktif 

e. Normal dan pasif 

7. Di bawah ini yang tidak termasuk jenis-jenis sensor adalah…… 

a. Proximity, Ultrasonik, Cahaya 

b. Tekanan, Suhu, Kecepatan 

c. Penyandi, warna, proximity 

d. Limit switch, suara, Ultrasonik 

e. Suhu, LCD, Keypad 

8. Sensor cahaya dapat mengubah masukan berupa ….. menjadi ……. 

a. Intensitas tegangan menjadi arus 

b. Intensitas cahaya menjadi energi listrik 

c. Intensitas sinar menjadi perubahan cahaya 

d. Kepekaan cahaya menjadi suhu 

e. Tahanan menjadi cahaya 

9. Salah satu jenis tranduser aktif adalah…… 

a. Thermocoupling 

b. Thermistor 

c. RTD (Thermometer tahanan) 
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d. LVDT 

e. Straingage 

10. Di bawah ini yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tranduser, 

kecuali…. 

a. Stabilitas tinggi 

b. Tanggapan dinamik yang baik 

c. Repeatability 

d. Tanggapan konstan 

e. Kekuatan 

11. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan 

panas/temperatur/suhu disebut….. 

a. Sensor mekanis 

b. Sensor tekanan 

c. Sensor cahaya 

d. Sensor ultrasonik 

e. Sensor suhu 

12. Jenis energi yang diubah oleh tranduser potensiometer adalah….. 

a. Energi listrik menjadi energi mekanik 

b. Energi cahaya menjadi energi listrik 

c. Energi mekanik menjadi energi listrik 

d. Energi suara menjadi energi kimia 

e. Energi kimia menjadi energi listrik 

13. Perhatikan sifat sensor di bawah ini! 

1) Bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara 

2) Menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya 

kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderaannya 
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3) Perbedaan waktu antara gelombang suara dipancarkan dengan 

ditangkapnya kembali gelombang suara tersebut adalah berbanding 

lurus dengan jarak atau tinggi objek yang memantulkannya 

4) Jenis objek yang dapat diindera diantaranya adalah objek padat, cair, 

butiran, dan tekstil 

Sensor yang memiliki sifat sensor seperti di atas adalah……. 

a. Termistor 

b. Ultrasonik 

c. RTD 

d. Fotodioda 

e. Termometer  

14. Gambar di bawah ini merupakan jenis tranduser, yaitu….. 

 

 

 

 

 

a. Mic kapasitor 

b. Mic resistor 

c. Mic transistor 

d. Mic kondensor 

e. Mic magnet 

15. Jika ingin mendeteksi keberadaan suatu obyek maka kita dapat 

menggunakan sensor…. 

a. Proximity 

b. Proaximinity 
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c. Sensitivity 

d. Radioaktif 

e. Radiologi  

16. Di bawah ini yang termasuk jenis-jenis sensor proximity adalah….. 

a. Induktif, fotodioda, kapasitif 

b. Kapasitif, Optik, Induktif 

c. Optik, mekanik, limit switch 

d. Kapasitif, resistif, optik 

e. Receiver, limit switch, mekanik 

17. Jenis sensor yang sering dimanfaatkan untuk pengoperasian robot line 

follower agar dapat berjalan mengikuti garis adalah…. 

a. Sensor fotocell 

b. Sensor solar cell 

c. Sensor foto transistor 

d. Sensor inframerah 

e. Sensor fotodioda

18. Komponen yang digunakan sebagai pemancar dalam menguji sensor 

fotodioda untuk mendeteksi garis pada aplikasi robot line follower 

adalah…… 

a. Resistor 

b. RTD 

c. LED 

d. Termistor 

e. Transistor  

19. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 

1) Normally Open ke Normally close 

2) Normally off ke normally off 
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3) Normally on ke normally on 

4) Normally close ke normally open 

5) Normally out ke normally close 

Dari pernyataan di atas, yang termasuk jenis kontak terminal yang dapat 

dirubah posisi oleh limit switch  adalah pernyataan nomor….. 

a. 5 dan 3 

b. 2 dan 4 

c. 3 dan 5 

d. 1 dan 4 

e. 1 dan 5 

20. Gambar di bawah ini merupakan salah satu jenis sensor…… 

 

a. Proximity 

b. Ultrasonik 

c. Limit switch 

d. Relay 

e. Inframerah 
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21. Pilihlah gambar di bawah ini yang merupakan sensor ultrasonik 

a.  

 

 

 

 

 

 

b.  

 

 

 

 

 

 

c.  
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d.  

 

 

 

 

 

e.  

 

 

 

 

22. Gambar di bawah ini merupakan sensor….. 

 

 

 

 

a. bluetooth 

b. Warna 

c. Suara  

d. LED 

e. Inframerah 

23. Gambar di bawah ini merupakan simbol dari sensor cahaya yaitu…. 
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a. Light Dependent Resistor 

b. Light Dependent Reaktif 

c. Light Independent Resistor 

d. Inframerah  

e. Solar sel 

24. Gambar di bawah ini merupakan salah satu contoh tranduser yaitu…. 

 

a. Thermocouple 

b. Potensiometer 

c. LVDT 

d. Piezoelektrik 

e. Fotovoltaic 

25. Berikut ini yang tidak termasuk  kemampuan sensor suhu dalam 

mendeteksi perubahan suhu adalah…. 

a. Waktu respon 

b. Sensitifitas 

c. Linieritas 

d. Waktu recovery 

e. Stabilitas 

26. Sensor yang digunakan untuk mengubah gerakan linier maupun putaran 

menjadi sinyal digital adalah….. 

a. Sensor encoder 

b. Sensor tekanan 

c. Sensor accelerometer 
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d. Sensor warna 

e. Sensor magnet 

27.  

1) Pendeteksi ketinggian air otomatis 

2) Pengoperasian lampu jalan raya otomatis 

3) Robot line follower 

4) Lampu taman otomatis 

5) Pembuka dan penutup gorden otomatis 

6) Pendeteksi kerusakan buku otomatis 

Dari pernyataan di atas, manakah pernyataan yang termasuk pemanfaatan 

sensor cahaya? 

a. 1, 2, dan3 

b. 2,4, dan 6 

c. 4,5, dan 6 

d. 1, 3, dan 5 

e. 2,3, dan 4
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28. Sensor suara memiliki cara kerja dengan merubah besaran…… menjadi 

besaran …… 

a. Listrik menjadi suara 

b. Suara menjadi listrik 

c. Getaran menjadi suara 

d. Listrik menjadi kebisingan 

e. Suhu menjadi listrik 

29. Sensor yang bekerja berdasarkan besar kecilnya kekuatan gelombang suara 

yang mengenai membran sensor sehingga menyebabkan gerakan naik 

turun membran sensor yang memiliki kumparan kecil dibalik membran 

adalah……. 

a. Sensor cahaya 

b. Sensor magnet 

c. Sensor limit switch 

d. Sensor encoder 

e. Sensor suara  

30. Sensor tekanan memiliki prinsip kerja yaitu mengubah tegangan mekanis 

menjadi…… 

a. Gelombang suara 

b. Gelombang magnet 

c. Tekanan listrik 

d. Sinyal listrik 

e. Sinyal otomatis 
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  Nama : 

  No : 

Mata Pelajaran : Dasar Listrik dan Elektronika   

Kelas/ Semeseter :XI TEI/ Genap   

Tahun Pelajaran :2018/2019   

 

Prestest dan Posttest Siklus 2 

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL 

 

8. Kerjakanlah soal pada lembar di bawah ini ! 

9. Berdoalah sebelum memulai mengerjakan soal! 

10. Tuliskanlah nama dan nomor presensi pada tempat yang telah disediakan! 

11. Periksalah setiap butir soal dengan cermat sebelum menjawab! 

12. Jawablah setiap butir soal pilihan ganda dengan membubuhkan tanda silang 

(X) pada pilihan jawaban yang benar! 

13. Apabila terjadi kesalahan dalam memilih jawaban, berikanlah tanda sama 

dengan (=), kemudian pilihlah jawaban yang benar! 

14. Periksalah lembar jawaban terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada guru! 

 

 

 

“SELAMAT MENGERJAKAN” 
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1. Piranti yang dapat mengubah suatu energi ke bentuk energi yang lain 

disebut dengan….. 

f. Tranduser 

g. Aktuator 

h. Regulator 

i. Sensor 

j. Simulator 

2. Alat yang digunakan untuk mendeteksi sesuatu dan dapat digunakan untuk 

mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi 

tegangan dan arus listrik disebut….. 

f. Aktuator 

g. Tranduser 

h. Sensor 

i. Kapasitor  

j. Histerisis 

3. Tranduser pasif merupakan jenis tranduser yang dapat bekerja apabila…. 

a. Mendapat energi tambahan dari dalam 

b. Mendapat energi tambahan dari luar 

c. Mendapat energi tambahan dari luar dan dalam 

d. Tidak mendapat energi dari dalam dan luar 

e. Tidak mendapat tambahan dari luar 

4. Jenis tranduser yang dapat bekerja tanpa mendapat energi tambahan dari 

luar disebut….. 

a. Tranduser pasif 

b. Tranduser kelompok 

c. Tranduser aktif 

d. Tranduser internal 

e. Tranduser eksternal 
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5. Sebuah sensor suhu LM35 dapat mendeteksi kenaikan suhu setiap 

10mV/1oC. Apabila sensor tersebut didekatkan pada sebuah lilin yang 

menyala dengan panas sebesar 50o C, berapakah tegangan output pada 

sensor LM35? 

a. -5V 

b. 10V 

c. -10V 

d. 3V 

e. 5V 

6. Berikut ini merupakan kelebihan sensor suhu tipe LM35, kecuali…. 

a. Membutuhkan sumber tegangan untuk beroperasi 

b. Memiliki rentang suhu yang jauh, antara -55 sampai +150 o C 

c. Rangkaian tidak rumit 

d. Beroperasi pada tegangan 4 sampai 30 V 

e. Tidak memerlukan pengondisian sinyal 

7. Gambar komponen di bawah ini merupakan sensor….. 

 

 

 

 

 

a. Sensor magnet 

b. Sensor fotodioda 

c. Sensor limit switch 

d. HCSR-04 

e. LDR 
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8. Gambar di bawah ini memiliki kesamaan fungsi dengan komponen….. 

 

a. LVDT 

b. Sensor suara 

c. Potensiometer 

d. Termometer 

e. Transistor  

9. Berapakah besarnya frekuensi yang biasa digunakan sensor ultrasonik 

untuk mengukur jarak? 

a. 5kHz 

b. 7.5kHz 

c. 10kHz 

d. 40kHz 

e. 15kHz 

10. Salah satu jenis tranduser aktif adalah…… 

f. Thermocouple 

g. Thermistor 

h. Gage arus pusar 

i. LVDT 

j. straingage 

11. Perhatikan jenis-jenis tranduser di bawah ini! 

1) Straingage 

2) Potensiometer 

3) Thermocouple 

4) Mikropon kapasitor 
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5) Piezoelektrik 

6) LVDT 

Manakah yang termasuk tranduser pasif? 

a. 1, 3, dan 4 

b. 1, 2, dan 6 

c. 3, 4, dan 5 

d. 2, 4, dan 6 

e. 1, 2, dan 3 

12. Tranduser layar LCD berfungsi mengubah energi listrik menjadi …. 

a. Data tampilan audio 

b. Energi suara 

c. Sinyal listrik 

d. Data tampilan visual 

e. Data grafik 

13. Tranduser yang bekerja mengubah energi listrik menjadi energi suara 

adalah….. 

a. Layar monitor 

b. Solar cel 

c. Loud speaker 

d. Tape head 

e. Microphone 

14. Sebuah tranduser dikatakan memiliki stabilitas yang tinggi apabila 

kesalahan pengukurannya…….. 

a. Banyak 

b. Besar 

c. Luas 

d. Lebar 

e. kecil 
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15. Di bawah ini yang tidak termasuk sensor jarak adalah 

a. Sensor PING 

b. Proximity 

c. Fototransistor 

d. HCSR-04 

e. Sharp GP 

16.  

 

 

 

 Pada gambar rangkaian di atas kondisi limit switch dalam keadaan….. 

a. Normally Open 

b. Anormally Open 

c. Abnormally Open 

d. Normally Close 

e. Annormally Close 

17. Pada gambar nomor 16, kondisi limit switch tersebut menyebabkan lampu 

dalam kondisi…… 

a. Lampu menyala 

b. Lampu redup 

c. Lampu ON 

d. Lampu mati 

e. Lampu kedap-kedip 

18. Berikut ini yang tidak termasuk kelemahan sensor proximity optik adalah 

a. Lensa kotor 

b. Cahaya jelas 

c. Cahaya kabur 

Limit switch 

Lampu 
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d. Permukaan refleksi yang buruk 

e. Orientasi yang salah 

19. Berikut ini yang bukan merupakan persyaratan umum sensor adalah…… 

f. Linieritas 

g. Batas frekuensi terendah dan menengah 

h. Stabilitas waktu 

i. Kepekaan  

j. Waktu respon/tanggapan

20. Bagian yang berfungsi untuk memancarkan gelombang suara pada 

ultrasonik disebut...... 

a. Receiver 

b. Reseptor 

c. Penerima 

d. Transmitter 

e. Transformator   

21. Di bawah ini yang tidak termasuk jenis-jenis sensor adalah…… 

f. Proximity, Ultrasonik, Cahaya 

g. Tekanan, Suhu, Kecepatan 

h. Penyandi, warna, proximity 

i. Potensiometer, LCD, LVDT 

j. Limit switch, suara, Ultrasonik 

22. Komponen yang digunakan sebagai receiver dalam menguji sensor 

fotodioda untuk mendeteksi garis pada aplikasi robot line follower 

adalah…… 

f. Resistor 

g. RTD 

h. Fotodioda 

i. Termistor 

j. Transistor  
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23. Sensor yang digunakan untuk mengubah gerakan linier maupun putaran 

menjadi sinyal digital adalah….. 

f. Sensor encoder 

g. Sensor tekanan 

h. Sensor accelerometer 

i. Sensor warna 

j. Sensor magnet 

24. Gambar rangkaian untuk soal nomor 24-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada rangkaian di atas, lampu akan menyala terang apabila besarnya 

intensitas cahaya yang dideteksi oleh sensor LDR semakin….. 

a. Gelap 

b. Redup 

c. Terang 

d. Terang sekali 

e. Sangat terang 

25. Semakin gelap cahaya yang mengenai permukaan sensor LDR maka nilai 

resistansi pada resistor dalam rangkaian pengendalian lampu dengan LDR 

akan semakin….. 
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a. Besar 

b. Tinggi 

c. Sama saja 

d. Tetap 

e. Kecil 

26. Salah satu tipe sensor suhu yang paling sering digunakan adalah…… 

a. LM01 

b. LM35 

c. TM35 

d. IC 35 

e. TM25 
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27. Perhatikan sifat sensor di bawah ini! 

5) Bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara 

6) Menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya 

kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderaannya 

7) Perbedaan waktu antara gelombang suara dipancarkan dengan 

ditangkapnya kembali gelombang suara tersebut adalah berbanding 

lurus dengan jarak atau tinggi objek yang memantulkannya 

8) Jenis objek yang dapat diindera diantaranya adalah objek padat, cair, 

butiran, dan tekstil 

Sensor yang memiliki sifat sensor seperti di atas adalah……. 

f. Termistor 

g. Ultrasonik 

h. RTD 

i. Fotodioda 

j. Termometer  

 

28. Gambar di bawah ini merupakan jenis tranduser, yaitu….. 

 

 

 

 

 

f. Mic kapasitor 

g. Mic resistor 

h. Mic transistor 

i. Mic kondensor 

j. Mic magnet 

29. Berikut ini yang tidak termasuk  kemampuan sensor suhu dalam 

mendeteksi perubahan suhu adalah…. 
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f. Waktu respon 

g. Sensitifitas 

h. Linieritas 

i. Waktu recovery 

j. Stabilitas 

30. Sensor tekanan memiliki prinsip kerja yaitu mengubah tegangan 

mekanis menjadi…… 

f. Gelombang suara 

g. Gelombang magnet 

h. Tekanan listrik 

i. Sinyal listrik 

j. Sinyal otomatis 
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Lampiran 5. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Satuan Pendidikan  : SMK Muhammadiyah Prambanan 

Mata Pelajaran  : Dasar Listrik dan Elektronika Dasar 

Kelas    : X 

Semester/ Tahun Pelajaran : Genap/ 2018/2019 

Jumlah Pertemuan  : 4 

Materi Pokok   : Macam-Macam Sensor dan Tranduser 

Pertemuan Ke-  : 1 - 4 

Alokasi Waktu  : 4 x 360 menit 

 

Kompetensi Inti 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, 

konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja 

Dasar-dasar Teknik Elektronika pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, 

berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam 

konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, 

warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. 

4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja 

yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Dasar-dasar 

Teknik Elektronika. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas 

yang terukur sesuai dengan standar kompetensi keja. 

Menunjukkan keterampilan manalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, 

poduktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan 

tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, 

menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 

langsung. 
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Kompetensi Dasar 

3.19 Memahami macam-macam sensor dan tranducer 

4.19 Menerapakan macam-macam sensor dan tranducer 

A. TUJUAN KOMPETENSI DASAR 

3.19.1 Siswa dapat mengetahui macam-macam sensor dan tranduser minimal 3. 

4.19.1 Siswa dapat menerapkan macam-macam sensor dan tranduser minimal 2. 

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

3.19.1.1 Dapat  mengetahui macam-macm sensor dan tranduser minimal 3. 

4.19.1.1 Dapat menerapkan macam-macam sensor dan tranduser minimal 2. 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat mengetahui macam-macam sensor minimal 3 jenis sensor. 

2. Siswa dapat mengetahui macam-macam tranduser minimal 3 jenis tranduser. 

3. Siswa dapat menerapkan macam-macam sensor minimal 2 jenis sensor. 

4. Siswa dapat menerapkan macam-macam tranduser minimal 2 jenis tranduser. 

D. MATERI PELAJARAN SINGKAT 

1. Pengertian sensor dan tranduser 

2. Persyaratan umum sensor dan tranduser 

3. Macam-macam sensor 

4. Macam-macam tranduser 

5. Penerapan macam-macam sensor dan tranduser 

E. METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran  : Pembelajaran Kontekstual 

2. Media Pembelajaran  : Powerpoint, handout, video, modul pembelajaran,  

robot multinavigasi, komponen sensor dan tranduser. 

3. Sarana Pembelajaran  : LCD, papan tulis, dan komputer 
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F. LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 siklus I 

Kegiatan Pembelajaran Uraian Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 1. Peneliti memberikan salam pembuka dan 

memperkenalkan diri kepada siswa 

2. Mengondisikan siswa untuk berdoa dan 

dilanjutkan dengan tadarus bersama 

3. Melakukan presensi kehadiran siswa 

4. Menyampaikan peraturan selama pembelajaran 

berlangsung 

5. Menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

6. Memberikan apersepsi mengenai model 

pembelajaran kontekstual 

7. Memberikan informasi cakupan materi yang akan 

dipelajari dan memberikan motivasi terkait 

pentingnya menguasai kompetensi sensor dan 

tranduser 

30 

menit 

2. Kegiatan Inti 1. Peneliti memberikan soal pretest untuk dikerjakan 

oleh siswa 

2. Peneliti menyampaikan materi pengantar tentang 

pengertian sensor dan tranduser, persyaratan 

umum sensor dan tranduser yang dikaitkan dengan 

kehidupan nyata sehari-hari. 

3. Peneliti menampilkan tayangan video terkait 

implementasi sensor dan tranduser pada robot. 

4. Peneliti membagi siswa ke dalam 3 kelompok 

diskusi dan menyampaikan materi yang akan 

didiskusikan. 

5. Peneliti memberikan pengarahan pelakasanaan 

diskusi dan meminta ketua masing-masing 

kelompok melakukan pembagian tugas. 

6. Peneliti mengondisikan siswa untuk 

menyampaikan hasil diskusi secara bergiliran. 

7. Peneliti meminta kelompok lain yang sedang tidak 

mempresentasikan hasil diskusi untuk mengajukan 

pertanyaan kepada kelompok yang sedang 

presentasi. 

8. Setelah presentasi hasil diskusi selesai, peneliti 

memberikan penguatan dan koreksi terkait hasil 

diskusi yang disampaikan oleh siswa. 

9. Peneliti memberikan kesempatan kepada para 

siswa untuk mengajukan pertanyaan terkait materi 

yang dipelajari dan didiskusikan. 

300 

menit 
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Kegiatan Pembelajaran Uraian Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

3. Kegiatan Penutup 1. Peneliti bersama siswa membuat rangkuman dan 

kesimpulan terkait materi yang dipelajari pada 

pertemuan pertama siklus I. 

2. Peneliti melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 

3. Peneliti menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya dan 

memberikan siswa untuk melengkapi catatan hasil 

diskusi yang masih kurang untuk tugas rumah. 

4. Peneliti menutup pembelajaran dengan doa dan 

salam. 

30 

menit 

 

Pertemua 2 siklus I 

Kegiatan Pembelajaran Uraian Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 1. Peneliti memberikan salam pembuka  

2. Mengondisikan siswa untuk berdoa dan 

dilanjutkan dengan tadarus bersama 

3. Melakukan presensi kehadiran siswa 

4. Menyampaikan peraturan selama pembelajaran 

berlangsung 

5. Mengulas kembali materi yang sudah dipelajari 

pada pertemuan sebelumnya 

6. Memberikan apersepsi terkait kegiatan praktik dan 

materi yang akan dipraktikkan pada pertemuan ke 

dua ini. 

7. Memberikan motivasi terkait pentingnya 

menguasai kompetensi sensor dan tranduser 

30 

menit 

2. Kegiatan Inti 1. Peneliti menampilkan demo pengenalan sensor 

dan tranduser menggunakan robot multinavigasi 

2. Peneliti menyampaikan materi pengantar tentang 

implementasi sensor LDR dan tranduser 

potensiometer pada rangkaian kendali lampu. 

3. Peneliti menggambarkan rangkaian kendali lampu 

menggunakan sensor LDR pada papan tulis dan 

mengkondisikan siswa untuk menggambar 

rangkaian tersebut. 

4. Peneliti mengkondisikan pembagian kelompok 

praktik dan membagikan komponen serta 

perlengkapan praktik. 

5. Peneliti membagikan jobsheet. 

6. Peneliti mengecek gambar rangkaian siswa. 

300 

menit 
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Kegiatan Pembelajaran Uraian Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

 7. Peneliti memberikan pengarahan dan 

mengkondisikan pelaksanaan praktik. 

8. Peneliti melakukan penilaian unjuk kerja dari 

rangkaian yang telah dipraktikkan oleh siswa 

9. Peneliti mengondisikan siswa untuk 

menyampaikan hasil praktik secara bergiliran. 

10. Peneliti meminta kelompok lain yang sedang tidak 

mempresentasikan hasil praktik untuk mengajukan 

pertanyaan kepada kelompok yang sedang 

presentasi. 

11. Setelah presentasi hasil praktik selesai, peneliti 

memberikan penguatan dan koreksi terkait hasil 

praktik yang disampaikan oleh siswa. 

12. Peneliti memberikan kesempatan kepada para 

siswa untuk mengajukan pertanyaan terkait materi 

yang dipelajari dan dipraktikkan. 

Peneliti memberikan soal posttest. 

 

3. Kegiatan Penutup 1. Peneliti bersama siswa membuat rangkuman dan 

kesimpulan terkait materi yang dipelajari pada 

pertemuan ke dua siklus I. 

2. Peneliti melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 

3. Peneliti menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya dan 

memberikan siswa untuk membuat laporan hasil 

praktik untuk tugas rumah. 

4. Peneliti menutup pembelajaran dengan doa dan 

salam. 

30 

menit 

 

Pertemuan 1 siklus II 

Kegiatan Pembelajaran Uraian Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 1. Peneliti memberikan salam pembuka  

2. Mengondisikan siswa untuk berdoa dan 

dilanjutkan dengan tadarus bersama 

3. Melakukan presensi kehadiran siswa 

4. Menyampaikan peraturan selama pembelajaran 

berlangsung 

5. Memberikan informasi cakupan materi yang akan 

dipelajari dan memberikan motivasi terkait 

pentingnya menguasai kompetensi sensor dan 

tranduser 

6. Memberikan apersepsi terkait metode mind 

mapping robot multinavigasi 

30 

menit 
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Kegiatan Pembelajaran Uraian Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

2. Kegiatan Inti 1. Kegiatan inti diawali dengan memberikan soal 

pretest kepada siswa. 

2. Peneliti menyangkan video motivasi who moved 

my cheese 

3. Peneliti menyampaikan materi pengantar tentang 

sensor inframerah, water level, limit switch, dan 

tranduser mic kodensor & LCD. 

4. Peneliti melakukan pengenalan dan demonstrasi 

terkait pengoperasian robot multinavigasi dengan 

melibatkan siswa. 

5. Langkah selanjutnya peneliti membagi siswa ke 

dalam 3 kelompok diskusi dan menyampaikan 

materi yang akan didiskusikan. 

6. Peneliti memberikan pengarahan pelakasanaan 

diskusi dan meminta ketua masing-masing 

kelompok melakukan pembagian tugas. 

7. Peneliti mengondisikan siswa untuk 

menyampaikan hasil diskusi secara bergiliran. 

8. Peneliti meminta kelompok lain yang sedang tidak 

mempresentasikan hasil diskusi untuk mengajukan 

pertanyaan kepada kelompok yang sedang 

presentasi. 

9. Setelah presentasi hasil diskusi selesai, peneliti 

memberikan penguatan dan koreksi terkait hasil 

diskusi yang disampaikan oleh siswa. 

10. Peneliti memberikan kesempatan kepada para 

siswa untuk mengajukan pertanyaan terkait materi 

yang dipelajari dan didiskusikan. 

 

300 

menit 

3. Kegiatan Penutup 1. Peneliti bersama siswa membuat rangkuman dan 

kesimpulan terkait materi yang dipelajari pada 

pertemuan pertama siklus II. 

2. Peneliti melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 

3. Peneliti menyampaikan materi yang akan 

dipelajari pada pertemuan berikutnya dan 

memberikan siswa untuk melengkapi catatan hasil 

diskusi yang masih kurang untuk tugas rumah. 

4. Peneliti menutup pembelajaran dengan doa dan 

salam. 

30 

menit 

 

 

 



181 
 

Pertemuan 2 siklus II 

Kegiatan Pembelajaran Uraian Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 1. Peneliti memberikan salam pembuka  

2. Mengondisikan siswa untuk berdoa dan 

dilanjutkan dengan tadarus bersama 

3. Melakukan presensi kehadiran siswa 

4. Menyampaikan peraturan selama pembelajaran 

berlangsung 

5. Memberikan informasi cakupan materi yang akan 

dipelajari dan memberikan motivasi terkait 

pentingnya menguasai kompetensi sensor dan 

tranduser 

30 

menit 

2. Kegiatan Inti 1. Peneliti menyampaikan materi pengantar tentang 

praktik implementasi sensor ultrasonik, LDR, 

dan fotodioda pada robot multinavigasi. 

2. Peneliti membagikan jobsheet. 

3. Langkah selanjutnya peneliti membagi siswa ke 

dalam 3 kelompok praktik. 

4. Peneliti memberikan pengarahan pelakasanaan 

praktik dan meminta ketua masing-masing 

kelompok melakukan pembagian tugas. 

5. Peneliti mengondisikan siswa untuk 

menyampaikan hasil praktik secara bergiliran. 

6. Peneliti meminta kelompok lain yang sedang 

tidak mempresentasikan hasil praktik untuk 

mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang 

sedang presentasi. 

7. Setelah presentasi hasil presentasi selesai, 

peneliti memberikan penguatan dan koreksi 

terkait hasil praktik yang disampaikan oleh 

siswa. 

8. Peneliti memberikan kesempatan kepada para 

siswa untuk mengajukan pertanyaan terkait 

materi yang dipelajari dan dipraktikkan. 

9. Peneliti memberikan soal posttest. 

300 

menit 

3. Kegiatan Penutup 1. Peneliti bersama siswa membuat rangkuman dan 

kesimpulan terkait materi yang dipelajari pada 

pertemuan ke dua siklus II. 

2. Peneliti melakukan refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 

3. Peneliti menyampaikan hasil pembelajaran selama 

pelaksanaan penelitian 

4. Peneliti berpamitan dan mengucapkan terima kasih 

kepada para siswa. 

5. Peneliti menutup pembelajaran dengan doa dan 

salam. 

30 

menit 
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G. PENILAIAN PEMBELAJARAN 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian kognitif 

Penilaian afektif dilakukan dengan pretest dan posttest soal pilihan ganda sejumlah 

30 butir. Pelaksanaan pretest adalah pada pertemua 1 siklus I dan pertemuan 1 

siklus II. Posttest  dilaksanakan pada pertemuan 2 siklus I dan pertemuan 2 siklus 

II. 

b. Penilaian Afektif 

Penilaian afektif dilakukan melalui kegiatan pengamatan menggunakan lembar 

observasi aspek afektif. Kegiatan penilaian afektif dilaksanakan selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

c. Penilaian Psikomotorik 

Penilaian psikomotorik dilakukan melalui penilaian unjuk kerja terhadap jobsheet 

yang dipraktikkan oleh siswa. Penilaian psikomotorik siswa dilakukan pada 

pertemuan 2 siklus I dan II. 

2. Metode Penilaian 

Metode penilaian yang digunakan adalah pembobotan dengan rumus sebagai 

berikut. 

Nilai =  
jumlah skor yang diperoleh

jumlah soal
 

3. Soal Penilaian 

Soal penilaian dilampirkan 

H. LAMPIRAN 

1. Instrumen Penilaian 

 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 7 Januari 2019 

Peneliti, 

 

 

Tri Handayani 

NIM 15518244002 
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Lampiran 6. Jobsheet 

 

 

SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 

Gatak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta 55572 

Mata Pelajaran: Dasar Listrik dan Elektronika 

Jobsheet 01 
Kendali lampu dengan Sensor 

LDR dan potensiometer 
Pertemuan Ke-2 

Alokasi waktu 

8 x 45 menit 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menggambar rangkaian kendali lampu dengan sensor LDR dan 

potensiometer. 

2. Siswa dapat merangkai rangkaian kendali lampu dengan sensor LDR dan potensiometer. 

3. Siswa dapat mengoperasikan hasil rangkaian kendali lampu dengan sensor LDR dan 

potensiometer. 

B. TEORI SINGKAT 

Light  Dependent Resistor(LDR) adalah sebuah resistor yang nilainya dapat berubah 

tergantung dari jumlah  cahaya  yang  menyinari  permukaannya.  Resistansi  akan  berubah  

turun ketika cahaya semakin terang. Pada kondisi gelap resistansinya cukup besar sampai 

dengan MΩ, sedangkan pada saat terang resistansinya cukup kecil sampai dengan beberapa 

ratus ohm. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sensor LDR 

 

C. ALAT DAN BAHAN 

1. Project board      1 buah 

2. LED       1 buah 

3. Potensiometer 35 kilo ohm    1 buah 

4. Sensor LDR      1 buah 
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SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 

Gatak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta 55572 

Mata Pelajaran: Dasar Listrik dan Elektronika 

Jobsheet 01 
Kendali lampu dengan Sensor 

LDR dan potensiometer 
Pertemuan Ke-2 

Alokasi waktu 

8 x 45 menit 

 

5. Resistor 10 kilo ohm     1 buah 

6. Transistor BC107B     1 buah 

7. Power Supply DC 12 V     1 buah 

8. Kabel penghubung     secukupnya 

D. KESELAMATAN KERJA 

1. Pakailah pakaian praktik (wearpaack) selama kegiatan praktik ! 

2. Jangan bersendau gurau selama kegiatan praktik ! 

3. Jangan hubungkan rangkaian ke power supply ketika sedang proses pemasangan 

komponen dan perakitan! 

4. Jangan mengoperasikan rangkaian sebelum mendapat persetujuan dari guru ! 

5. Singkirkan benda-benda yang tidak diperlukan dari area kerja ! 

6.  Letakkan alat dan bahan sesuai pada tempat penyimpanan setelah selesai digunakan ! 

7. Bersihkan dan rapikan alat dan bahan setelah selesai praktik ! 
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SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 

Gatak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta 55572 

Mata Pelajaran: Dasar Listrik dan Elektronika 

Jobsheet 01 
Kendali lampu dengan Sensor 

LDR dan potensiometer 
Pertemuan Ke-2 

Alokasi waktu 

8 x 45 menit 

 

E. GAMBAR RANGKAIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. LANGKAH KERJA 

1. Berdoalah sebelum memulai kegiatan ! 

2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan sesuai yang tertera pada jobsheet ! 

3. Periksalah kondisi setiap komponen sebelum digunakan ! 

4. Rangkailah rangkaian kendali lampu dengan sensor LDR dan potensiometer sesuai 

dengan gambar rangkaian ! 

5. Periksalah kebenaran rangkaian ! 

6. Laporkan kepada guru sebelum mengoperasikan rangkaian ! 

7. Setelah mendapat persetujuan dari guru, hubungkan rangkaian ke power supply dan 

operasikanlah rangkaian sesuai dengan prinsip kerjanya ! 

8. Setelah selesai mengoperasikan lepaskan rangkaian dari power supply! 
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SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 

Gatak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta 55572 

Mata Pelajaran: Dasar Listrik dan Elektronika 

Jobsheet 01 
Kendali lampu dengan Sensor 

LDR dan potensiometer 
Pertemuan Ke-2 

Alokasi waktu 

8 x 45 menit 

 

9. Rapikan kembali peralatan dan bahan yang telah selesai digunakan sesuai tempat 

penyimpanan ! 

10. Bersihkan dan rapikan kembali area kerja ! 

 

 

 

Peneliti, 

 

 

 

Tri Handayani 

NIM. 15518244002 
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SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 

Gatak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta 55572 

Mata Pelajaran: Dasar Listrik dan Elektronika 

Jobsheet 02 
Robot Multinavigasi dengan 

Sensor Garis 
Pertemuan Ke-4 

Alokasi waktu 

8 x 45 menit 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat merakit robot multinavigasi dengan sensor garis. 

2. Siswa dapat mengoperasikan robot multinavigasi dengan sensor garis 

B. TEORI SINGKAT 

1. LCD 

Liquid Crystal Display (LCD) 16x2  adalah  suatu  display  dari  bahan  cairan  kristal  

yang  pengoperasiannya menggunakan sistem dot matriks. LCD 16x2 dapat menampilakn 

sebanyak 32 karakter yang terdiri dari 2 baris dan tiap baris dapat menampilkan 16 

karakter. Pada arduino untuk mengendalikan LCD 16x2 library tambahan yang bernama 

LiquidCrystal.h perlu  ditambahkan  agar  program  dapat  berjalan.  Pemrogramannya 

LCD dituliskan pada awal baris dengan format instruksi: #include<LiquidCrystal.h>. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. LCD 2 x 16 

2. Fotodioda 

fotodioda adalah  suatu komponen  yang  peka  terhadap  cahaya  (gelombang  infa  merah,  

cahaya tampak, sinar x). Prinsip kerja dari fotodioda jika sebuah sambungan PN dibias  

mundur  dan  diberikan  cahaya  arus  akan  bertambah  cukup  besar. Resistansi pada 

fotodioda akan turun sebanding dengan intensitas cahaya yang masuk. Jika fotodioda 

tidak terkena cahaya maka photodioda akan bersifat  sebagai  tegangan.  Pada  fotodioda,  

elektron  akan  didapatkan  ketika  energi cahaya  mengenai  sambungan  P-N.  Semakin  

besar  cahaya  mengenai sambungan P-N, semakin besar arus balik pada fotodioda. 

fotodioda telah dioptimalkan untuk sensitif terhadap cahaya. Kemasan transparan pada  
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SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 

Gatak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta 55572 

Mata Pelajaran: Dasar Listrik dan Elektronika 

Jobsheet 02 
Robot Multinavigasi dengan 

Sensor Garis 
Pertemuan Ke-4 

Alokasi waktu 

8 x 45 menit 

 

fotodioda berguna untuk melewatkan cahaya sehingga sampai pada sambungan P-N. 

Sinar yang datang menghasilkan elektron bebas dan lubang/  hole.  Semakin  kuat  cahaya,  

semakin  besar  jumlah  pembawa minoritas dan semakin semakin besar arus balik. Secara 

umum, besarnya  

arus balik photodioda adalah sepersepuluh mikroampere. 

 

 

 

Gambar 2. Simbol Fotodioda 

C. ALAT DAN BAHAN 

1. Robot Multinavigasi dengan sensor garis   1 unit 

2. Kabel mini USB      1 buah 

3. Komputer/laptop      1 unit 

D. KESELAMATAN KERJA 

1. Pakailah pakaian praktik (wearpaack) selama kegiatan praktik ! 

2. Jangan bersendau gurau selama kegiatan praktik ! 

3. Jangan menghubungkan rangkaian dengan sumber tegangan saat membuat dan 

mengubah rangkaian ! 

4. Jangan mengoperasikan rangkaian sebelum mendapat persetujuan dari guru ! 

5. Singkirkan benda-benda yang tidak diperlukan dari area kerja ! 

6.  Letakkan alat dan bahan sesuai pada tempat penyimpanan setelah selesai digunakan ! 

7. Bersihkan dan rapikan alat dan bahan setelah selesai praktik ! 
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E. GAMBAR  RANGKAIAN 

 

 

SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 

Gatak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta 55572 

Mata Pelajaran: Dasar Listrik dan Elektronika 

Jobsheet 02 
Robot Multinavigasi dengan 

Sensor Garis 
Pertemuan Ke-4 

Alokasi waktu 

8 x 45 menit 
 

 

Gambar 3. Rangkaian Sensor Garis Robot Multinavigasi 
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SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 

Gatak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman, D.I. Yogyakarta 55572 

Mata Pelajaran: Dasar Listrik dan Elektronika 

Jobsheet 02 
Robot Multinavigasi dengan 

Sensor Garis 
Pertemuan Ke-4 

Alokasi waktu 

8 x 45 menit 
 

 

Gambar 4. Skematik Sistem Minimum Robot Multinavigasi 

F. LANGKAH KERJA 

1. Berdoalah sebelum memulai kegiatan ! 

2. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan sesuai yang tertera pada jobsheet ! 

3. Periksalah kondisi setiap komponen sebelum digunakan ! 

4. Rangkailah sistem minimum dan sensor garis ! 

5. Periksalah kebenaran rangkaian ! 

6. Laporkan kepada guru sebelum mengoperasikan rangkaian ! 

7. Downloadkan program pembacaan sensor garis ! 
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8. Setelah mendapat persetujuan dari guru, hubungkan rangkaian ke power supply dan 

operasikanlah robot multinavigasi dengan menekan saklar pada posisi ON. Selanjutnya 

dekatkan sensor garis pada lintasan garus yang dibuat. 

9. Setelah selesai mengoperasikan lepaskan rangkaian dari power supply! 

10. Rapikan kembali peralatan dan bahan yang telah selesai digunakan sesuai tempat 

penyimpanan ! 

11. Bersihkan dan rapikan kembali area kerja ! 

 

 

 

Peneliti, 

 

 

 

Tri Handayani 

NIM. 15518244002 
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Lampiran 7. Daftar Hadir Siswa 

Presensi Kehadiran Siswa Kelas X Teknik Elektronika Industri 

SMK Muhammadiyah Prambanan 

 

No Nama Siswa 
Pertemuan 

30/1/2019 31/1/2019 01/2/2019 02/2/2019 

1 Aditya Nur Listianto √ √ √ √ 

2 Ahmad Abellda Rinaldy √ √ √ √ 

3 Auni Wihan Adi Nugroho √ √ √ √ 

4 Adnan Febriansyah √ √ √ √ 

5 Chandra Kurniawan √ √ √ √ 

6 Ferry M. Setiawan √ √ √ √ 

7 Ilham Nur Widiyanto √ √ √ √ 

8 Jovan Wahyu Pratama √ √ √ √ 

9 M. Afwan Setianto √ √ √ √ 

10 Raden Anggit Wahyu N.P √ √ √ √ 

11 Rio Firman Hanafi √ √ √ √ 

12 Yoga Alifianto E. √ √ √ √ 

13 Yuvita Tri Rezeki √ √ √ √ 

Total Siswa Hadir 13 13 13 13 
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Lampiran 8. Hasil Pengecekan Turnitin 
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Lampiran 9. Daftar Hadir Seminar Hasil Tugas Akhir Skripsi 
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Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian 
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