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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Media Pembelajaran 

Media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur 

pesan guna mencapai tujuan pengajaran (Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan 

Zain, 2010: 121). Menurut Gagne (1970), media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. 

Media merupakan perantara antara guru dengan siswa, karena dengan bantuan 

media dapat mewakili apa yang kurang mampu di sampaikan oleh guru dengan 

kata-kata atau keterbatasan yang lain. Media dapat menjadi alternatif solusi 

permasalahan tersebut. 

Media dalam pendidikan memegang peranan yang penting dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan media dalam pendidikan, dapat membantu guru 

menyampaikan materi pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran sangat 

ditentukan oleh dua komponen utama yaitu metode mengajar dan media 

pembelajaran. Kedua komponen ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. 

Penggunaan dan pemilihan salah satu metode mengajar tertentu mempunyai 

konsekuensi pada penggunaan jenis media pembelajaran yang sesuai. Fungsi 

media pada proses belajar mengajar yaitu untuk meningkatkan rangsangan 

peserta didik dalam kegiatan belajar. 

B. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Menurut Rayandra Asyhar (2012) media pembelajaran yang digunakan 

dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 
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1. Media pembelajaran audio adalah media yang digunakan hanya 

mengandalkan indra pendengaran peserta didik 

2. Media pembelajaran visual  adalah media yang digunakan hanya 

mengandalkan indra penglihatan. 

3. Media pembelajaran audio visual adalah media yang menggunakan indra 

penglihatan dan pendengaran sekaligus dalam suatu proses  pembelajaran. 

4. Media pembelajaran multimedia adalah media yang menggabungkan  

beberapa media dan peralatan secara terintergrasi dalam suatu proses  

pembelajaran. 

C. Pemilihan Media Pembelajaran 

Ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media 

yang dikemukakan oleh Azhar Arsyad (2014), yaitu: 

1.  Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

2.  Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip,  

atau generalisasi 

3.  Praktis, luwes dan bertahan.  

4.  Guru terampil menggunakannya. 

5.  Pengelompokan sasaran.  

6.  Mutu teknis 

D. Pengelasan 

Pengelasan merupakan salah satu teknik atau cara yang telah banyak 

dilakukan secara luas dalam penyambungan batang-batang pada konstruksi 

bangunan baja dan konstruksi mesin. Luasnya penggunaan teknologi ini 
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disebabkan karena bangunan dan mesin yang dibuat dengan mempergunakan 

teknik penyambungan ini menjad lebih ringan dan proses pembuatannya juga 

lebih sederhana, sehingga biaya keseluruhannya menjadi lebih murah. Proses 

pengelasan ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-sehari. 

Definisi pengelasan menurut DIN (Deutsche Industrie Norman) adalah 

ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilakukan 

dalam keadaan lumer atau cair. Dengan kata lain, las merupakan sambungan 

setempat dari beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas. 

Definisi pengelasan menurut British Standards Institution, 1983 

Pengelasan adalah proses penyambungan antara dua atau lebih material dalam 

keadaan plastis atau cair dengan menggunakan panas (heat) atau dengan 

tekanan (pressure) atau keduanya. Logam pengisi (filler metal) dengan 

temperatur lebur yang sama dengan titik lebur dari logam induk dapat atau 

tanpa digunakan dalam proses penyambungan tersebut. 

E. SMAW (Shield Metal Arc Welding) 

Menurut Harsono Wiryosumarto dan Toshie Okumura (2004: 9), las 

elektroda terbungkus atau SMAW (Shield Metal Arc Welding) adalah cara 

pengelasan yang banyak digunakan pada masa kini. Dalam cara pengelasan ini 

digunakan kawat elektroda logam yang dibungkus dengan fluks. Karena panas 

dari busur ini maka logam induk dan ujung elektroda tersebut mencair. Selaput 

elektroda yang turut terbakar akan mencair dan menghasilkan gas yang 

melindungi ujung elektroda kawah las, busur listrik terhadap pengaruh udara 
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luar. Cairan selaput elektroda yang membeku akan menutupi permukaan las 

yang juga berfungsi sebagai pelindung terhadap pengaruh luar. 

 

Gambar 1. Proses SMAW 

Didalam pengelasan ini hal yang terpenting adalah bahan fluks dan jenis 

listrik yang digunakan. Didalam las elektroda terbungkus fluks memegang 

peranan penting karena fluks dapat bertindak sebagai: 

1. Pemantap busur dan penyebab kelancaran pemindahan butir-butir cairan 

logam. 

2. Sumber terak atau gasyang dapat melindungi logam cair terhadap udara di 

sekitarnya. 

3. Pengatur penggunaan. 

4. Sumber unsur-unsur paduan. 

Fluks biasanya terdiri dari bahan-bahan tertentu dengan perbandingan 

yang tertenu pula. Bahan-bahan yang digunakan dapat digolongkan dalam 

bahan pemantapan busur, pembuat terak, penghasil gas, deoksidator, unsur 

paduan dan bahan pengikat. Bahan-bahan tersebut antara lain oksida-oksida 

logam, karbonat, silikat, fluorida, zat organik, baja paduan dan serbuk besi. 
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Elektroda las yang ada di pasaran biasanya dibungkus dengan campuran 

bahan-bahan fluks tertentu yang tergantung dari penggunaannya. 

Menurut jurnal kajian pendidikan kejuruan teknik mesin (2005) Proses 

pengelasan melibatkan pemanasan dan pendinginan yang menimbulkan 

turunnya kekuatan bahan, perubahan struktur mikro dan adanya retak akibat 

proses pengelasan (Jamasri, 1999). Kelemahan-kelemahan tersebut 

dipengaruhi oleh masukan panas (heat input) dan siklus termal. Dalam siklus 

termal, proses pendinginan merupakan hal penting yang sangat menentukan 

sifat-sifat hasil pengelasan (Horrison dan Farrar, 1989). Laju pendinginan yang 

cepat pada proses pengelasan menghasilkan struktur butiran kasar, 

menyebabkan kegetasan pada logam las maupun daerah HAZ. Pada dasarnya 

daerah lasan terdiri dari tiga bagian yaitu logam lasan (weld metal), daerah 

terkena pengaruh panas yang sering disebut dengan Heat Affected Zone (HAZ) 

dan logam induk yang tidak terpengaruh panas. Daerah logam lasan adalah 

bagan dari logam yang pada waktu pengelasan mencair dan kemudian 

membeku. Daerah pengaruh panas atau HAZ adalah logam dasar yang 

bersebalahan dengan logam las yang selama proses pengelasan mengalami 

siklus termal pemanasan dan pendinginan cepat. Logam induk tak terpengaruh 

panas adalah bagian logam dasar dimana panas dan temperatur pengelasan 

tidak menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan struktur dan sifat. Selain 

ketiga bagian itu masih ada bagian lain yaitu daerah yang membatasi antara 

logam las dan daerah HAZ yang disebut dengan batas las. 
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SMAW merupakan suatu teknik pengelasan dengan menggunakan busur 

listrik dan elektroda berselaput. Proses pengelasan terjadi karena arus listrik 

yang mengalir diantara elektroda dan bahan las membentuk panas, sehingga 

membuat elektroda dan bahan yang akan dilas mencair. Berdasarkan jenis arus-

nya, pengelasan ini dibagi atas arus AC dan DC, dimana arus DC dibedakan 

atas Straight polarity-polarity langsung dan Reverse polarity-polarity terbalik.  

Tipe pengkutupan mesin SMAW 

1.   Arus listrik bolak-balik (AC) 

Karena  adanya  penggantian  arah  aliran  arus  listrik  tersebut,  maka  

panas  yang dihasilkan dibagi merata antara elektroda las (50%) dan bahan 

Induk (50%). 

2.   Arus listrik searah (DC) 

Arah aliran listrik selalu tetap yaitu dari kutub negatif, sehingga elektron 

akan bergerak dari kutub  positif  ke negatif. Karena adanya bagian panas  yang 

dihasilkan berbeda pada benda kerja maupun elektroda maka pengkutuban arus 

listrik searah ini dibagi dua. 

a.   DCSP  (Direct  Current  Straight  Polarity)  atau  DCEN  (Direct  Current  

Electrode Negative) 

Benda kerja dihubungkan ke kutub positif dan elektroda dihubungkan ke 

kutub negatif, sehingga  sebagian  panasnya  (30%)  diserap  oleh  elektroda  

sedangkan  pada  benda kerja  (70%)  maka  hasil  penetrasinya  akan  dalam.  

Pengkutuban  ini  bisa  digunakan untuk mengelas benda-benda yang tebal 
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b.   DCRP  (Direct  Current  Reverse  Polarity)  atau  DCEP  (Direct  Current  

Electrode Positive) 

Benda kerja dihubungkan kekutub negatif, dan elektoda dihubungkan ke 

kutub positif. Karena panas  pada  benda kerja rendah,  maka  cara  ini baik 

untuk  digunakan untuk mengelas pelat-pelat yang tipis, karena menghasilkan 

penetrasi yang dangkal. 

Dari pengertian diatas, proses pengelasan adalah proses yang banyak 

digunakan masa kini untuk kegiatan produksi. Pengelasan SMAW atau 

elektroda terbungkus juga dipengaruhi oleh fluks yang dapat mempengaruhi 

hasil dari lasan. Dalam siklus termal, proses pendinginan merupakan hal 

penting yang sangat menentukan sifat-sifat hasil pengelasan (Horrison dan 

Farrar, 1989). Laju pendinginan yang cepat pada proses pengelasan 

menghasilkan struktur butiran kasar, menyebabkan kegetasan pada logam las 

maupun daerah HAZ. Pemasangan elektroda pada kutub negatif dan positif 

dapat dilakukan secara bergantian tergantung dengan ketebalan benda kerja 

yang akan dilas. 

1. Cacat Pada Lasan dan Penyebabnya 

Menurut Sri Widharto (2008) dalam bukunya menyebutkan bahwa 

kesalahan-kesalahan atau cacat las dapat dibagi sebagai berikut: 

a. Kesalahan atau cacat yang supervisal (dapat dilihat dengan mata) 

b. Kesalahan atau cacat yang tidak dapat dilihat dengan mata (internal 

defect) 
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1) Kesalahan atau cacat supervisal (tampak) 

a) Undercutting 

Undercutting adalah suatu alur atau takikan yang tejadi pada perbatasan 

sisi-sisi lasan yang sejajar arah pengelasan sehingga bagian kaki lasan 

mengalami penipisan dikarenakan adanya sisi lasan yang mencair dan 

masuk ke dalam alur las. 

Penyebab cacat undercut pada lasan sebagai berikut: 

(1) Gerakan elektroda yang terlalu cepat 

(2) Panas yang terlampau tinggi 

(3) Sudut elektroda yang tidak tepat 

b) Irregular Bead 

Irregular bead adalah bentuk alur yang bergelombang sehingga 

kampuh lasan yang dihasilkan menjadi tidak rata luas dan tingginya. 

Penyebab cacat irreglar bead pada lasan sebagai berikut: 

(1) Gerakan elektroda yang terlalu kasar 

(2) Sudut elektroda yang tidak tepat 

c) Surface Porosity 

Surface porosity adalah cacat berupa lubang-lubang gas pada 

permukaan lasan yang mengakibatkan permukaan menjadi tidak rata. 

Penyebab cacat surface porosity pada lasan sebagai berikut: 

(1) Elektroda yang basah 

(2) Kampuh yang kotor 

(3) Udara sewaktu mengelas terlalu basah 
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(4) Gas yang berasal dari galvanisasi 

d) Stop and Run 

Stop and run adalah cacat yang berbentuk alur las menebal pada jarak 

tertentu yang diakibatkan oleh pergantian elektroda. 

Penyebab cacat stop and run pada lasan sebagai berikut: 

(1) Kurangnya keahlian operator las 

(2) Gerakan elektroda pada saat awalan terlalu pelan 

(3) Kampuh pada lasan sebelumnya yang kotor 

(4) Tidak dilakukan penggerindaan terlebih dahulu 

e) Weld Spatter (Percikan-Percikan Las) 

Weld spatter (percikan-percikan las) adalah cacat pada alur las yang 

kasar dan penuh dengan percikan-percikan las/slag disekitar area las 

dan benda kerja. 

Penyebab cacat weld spatter pada lasan sebagi berikut: 

(1) Arus yang terlalu besar 

(2) Kesalahan dalam pemilihan arus 

(3) Kesalahan dalam polarisasi 

f) Alur Las Teralu Tinggi 

Alur las terlalu tinggi adalah cacat yang biasanya berbentuk menyerupai 

tonjolan keatas yang berukuran kecil. 

Penyebab cacat alur las terlalu tinggi pada lasan sebagai berikut: 

(1) Arus yang digunakan terlalu rendah 

(2) Elektroda terlalu dekat dengan benda kerja 
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g) Alur Las Terlalu Lebar 

Alur las terlalu lebar adalah cacat yang biasanya kampuh lasan ang 

dihasilkan melebihi ukuran alur las yang ditentukan. 

Penyebab cacat alur las terlalu lebar pada lasan sebagai berikut: 

(1) Kecepatan mengelas yang terlalu pelan 

(2) Arus yang digunakan terlalu besar 

h) Alur Las Tidak Beraturan 

Alur las tidak beraturan adalah cacat yang biasanya bentuk lasan tidak 

konsisten, kadang terlalu tinggi, kadang terlalu rendah dan kadang 

terlalu gemuk lasannya. 

Penyebab cacat alur las tidak beraturan pada lasan sebagai berikut: 

(1) Keahlian dan ketrampilan dari operator yang kurang 

(2) Kurang tepatnya dalam perencanaan pengelasan 

i) Retak Longitudinal permukaan 

Retak longitudinal permukaan adalah cacat keretakan yang biasanya 

terletak di sumbu alur dan memanjang searah dengan sumbu. 

Penyebab cacat retak longitudinal permukaan pada lasan sebagai 

berikut: 

(1) Perbedaan material yang menyebabkan pertumbuhan kristal dalam 

bahan las atau karena terjadinya air hardening sewaktu las 

mendingin (kerapuhan) 

(2) Besarnya tegangan di dalam bahan akibat jenis bahan atau sisa 

tegangan sebelum pengelasan, serta tegangan akibat pengkerutan. 
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j) Retak Transversal (Melintang Sumbu) 

Retak tansversal adalah cacat yang serupa dengan retak longitudinal 

permukaan hanya saja arah tegangan yang berbeda. 

Penyebab cacat retak transversal pada lasan sebagai berikut: 

(1) Perbedaan material yang menyebabkan pertumbuhan kristal dalam 

bahan las atau karena terjadinya air hardening sewaktu las 

mendingin (kerapuhan) 

(2) Besarnya tegangan di dalam bahan akibat jenis bahan atau sisa 

tegangan sebelum pengelasan, serta tegangan akibat pengkerutan 

(3) Adanya stress corrosin (korosi tegangan). 

2) Kesalahan yang Internal Defect (Tidak Tampak) 

a) Incomplete Penetration (penetrasi yang kurang sempurna) 

Incomplete penetration terjadi karena logam las tidak menembus 

melanjutkan ke bagian akar dari sambungan atau kedalaman logam las 

kurang dari tinggi alur yang direncanakan. 

Penyebab cacat incompleted penetration pada lasan sebagai berikut: 

(1) Gerakan elektroda yang terlalu cepat 

(2) Arus atau panas yang tidak cukup 

(3) Logam pengisi melebur tanpa meleburkan induk logam 

b) Inklusi 

Inklusi terjadi karena adanya material padat yang terjebak pada waktu 

proses pembekuan. Inklusi dapat terjadi menjadi dua bagian, yaitu 

inklusi non metalik (slag dan oksida) dam inklusi metalik. 
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Penyebab cacat inklusi pada lasan sebagai berikut: 

(1) Arus yang terlalu rendah dan elektroda yang terlalu besar 

(2) Pada sambungan sudut, sudut-sudut yang kurang tepat, 

pembersihan yang kurang baik 

(3) Pengelasan terlalu cepat 

c) Under Fill (Alur tidak terisi secara sempurna) 

Hal ini terjadi karena alur yang direncanakan tidak terisi logam secara 

sempurna, sehingga sambungan tampak kekurangan logam pengisi atau 

cekung. 

Penyebab cacat incompletely Filled Groove pada lasan sebagai berikut: 

(1) Gerakan elektroda yang terlalu cepat 

(2) Elektroda atau logam pengisi terlalu kecil 

d) Lack of Fusion atau Incomplete Fusion (Peleburan yang tidak 

sempurna) 

Terjadi karena logam induk dan logam las tidak melebur bersama 

secara menyeluruh. 

Penyebab cacat Lack of Fusion atau Incomplete Fusion pada lasan 

sebagai berikut: 

(1) Arus pengelasan terlalu rendah 

(2) Gerakan elektroda terlalu cepat 

(3) Persiapan yang tidak sempurna 

(4) Permukaan kotor 

(5) Sudut elektroda yang tidak tepat 
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(6) Panjang busur yang tidak tepat 

Dari beberapa cacat pada pengelasan yang telah diuraikan diatas, 

cacat yang sering dijumpai pada proses pengelasan pemula adalah 

undercutting, stop and run, weld spatter, dan under fill karena pengaturan 

arus dan sudut elektroda yang kurang sesuai dengan yang telah ditentukan. 

2. Perlengkapan dalam pengelasan SMAW. 

Menurut Daryanto (2013) mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

perlengkapan pada pengelasan SMAW meliputi: 

a. Mesin Las 

Mesin las adalah bagian terpenting dari peralatan las. Mesin ini harus 

dapat memberi jenis tenaga listrik yang diperlukan dan tegangan yang cukup 

untuk terus melangsungkan suatu lengkung listrik las. 

1)  Transformator 

Mesin ini memerlukan sumber arus bolak-balik dan sebaliknya 

memberi arus bolak-balik dengan voltase (tegangan) yang lebih rendah pada 

proses pengelasan. Berdasarkan sistem pengaturan arus yang digunakan, 

mesin las busur listrik AC dapat dibagi dalam empat jenis yaitu: jenis inti 

bergerak, Jenis kumparan bergerak, jenis reaktor jenuh dan jenis saklar. 

Keuntungan-keuntungan menggunakan mesin las transformator 

(AC) antara lain: 

a) Busur nyala kecil, sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya 

keropos pada rigi-rigi las. 

b) Perlengkapan dan perawatan yang lebih murah. 
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2)  Mesin Las Rectifier 

Mesin ini merubah arus listrik bolak-balik (AC) yang masuk, 

menjadi arus listrik searah (DC) keluar. Bekerjanya tenang dan biasanya 

mempunyai tombol pengontrol tunggal untuk menyetel arus listrik keluar. 

Arus listrik yang digunakan untuk memperoleh nyala busur listrik 

adalah arus searah. Arus searah ini berasal dari mesin las yang berupa 

dinamo motor listrik searah. Dinamo dapat  digerakkan oleh motor listrik, 

motor bensin, motor diesel, atau alat penggerak lainnya yang memerlukan 

peralatan yang berfungsi sebagai penyearah arus. Penyearah arus atau 

rectifier berfungsi untuk mengubah  arus bolak-balik (AC) menjadi arus 

searah (DC).  

Keuntungan-keuntungan mesin las rectifier arus searah ini, antara 

lain: 

a) Nyala busur listrik yang dihasilkan lebih stabil dan tenang; 

b) Setiap jenis elektroda dapat digunakan untuk pengelasan pada mesin 

DC; 

c) Tingkat kebisingannya lebih rendah; 

d) Mesin las lebih fleksibel, karena dapat diubah ke arus bolak-balik atau 

arus searah. 

Dari 2 mesin las listrik yang diuraikan diatas, terdapat 1 mesin las 

selain transformaor dan rectifier yang sering digunakan untuk pengelasan 

yaitu mesin las generator yang bisa digunakan lebih fleksibel. Terdiri dari 

generator arus listrik bolak balik dan  searah yang dijalankan dengan 
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sebuah mesin (bensin atau diesel). Karena sumber energinya bahan bakar 

maka dalam pemakaiannya mesin ini banyak digunakan dilapangan (jauh 

dari sumber listrik) dan  mengeluarkan asap.  Kokoh, busur  yang 

dihasilkan stabil,  suaranya berisik, berat, mahal, design dan perawatannya 

rumit. 

b. Pemegang Elektroda (Electrode Holder) 

Pemegang elektroda (Electrode Holder) berfungsi untuk menjepit / 

memegang ujung elektroda yang tidak berselaput. Alat ini dirancang supaya 

bisa memudahkan penggantian elektroda las dan mampu mengalirkan arus 

listrik dengan baik, sehingga arus yang mengalir dari kabel ke elektroda 

dapat berjalan sempurna. 

Pemegang elektroda dibungkus oleh bahan penyekat, biasanya terbuat 

dari ebonit. Bagian terpenting dari pemegang elektroda adalah bagian 

mulutnya (bagian memegang / menjepit), bagian ini harus bersih agar 

hambatannya  kecil sehingga baik untuk mengalirkan arus. 

c. Tang massa 

Tang massa berfungsi untuk menghubungkan kabel massa ke benda 

kerja atau ke meja kerja. Tang massa juga berfungsi sebagai alat untuk 

mengalirkan arus listrik dari kabel massa ke benda kerja atau meja kerja. 

Oleh karena itu, tang massa harus dijepitkan pada bagian yang bersih dan 

mampu menghantarkan arus listrik dengan baik. 
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d. Kabel las 

Kabel las digunakan untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik 

ke mesin las atau dari mesin las ke elektroda dan penjepit benda kerja. 

Kabel penghantar arus ini dirancang khusus untuk pengelasan, dan harus 

mampu mengalirkan arus listrik yang besar dengan baik dari mesin las ke 

pemegang elektroda maupun ke penjepit benda kerja. Inti dari kabel ini 

terbuat dari kawat tembaga yang dipintal, dibungkus dengan isolator dan 

diberi penguat agar tidak mudah patah dan terkelupas. Kabel ini harus 

fleksibel, tidak kaku supaya gerakan tangan operator tidak terganggu. 

e. Alat Peorangan Juru Las 

Menurut Sri Widharto (2007) dalam bukunya menyebutkan bahwa 

peralatan perorangan juru las meliputi: 

1) Sikat kawat (wire brush) 

Sikat kawat berfungsi untuk membersihkan benda kerja yang akan dilas 

dan sisa-sisa terak yang masih ada setelah dibersihkan dengan palu 

terak. Bahan serabut sikat terbuat dari kawat-kawat baja yang tahan 

terhadap panas dan elastis, dengan tangkai dari kayu yang dapat 

mengisolasi panas dari bagian yang disikat. 
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2) Palu Las (chipping hammer) 

Palu las digunakan untuk membersihkan terak yang terjadi akibat 

proses pengelasan dengan cara memukul atau menggoreskan 

teraknya. Pada waktu membersihkan terak, gunakan kacamata terang 

untuk melindungi mata dari percikan bunga api atau terak. Ujung 

palu yang runcing digunakan untuk memukul pada bagian sudut rigi-

rigi. Palu las sebaiknya tidak digunakan untuk memukul benda-

benda keras, karena akan mengakibatkan kerusakan pada bentuk 

ujung-ujung palu sehingga palu tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya. 

 

 

Gambar 2. Sikat Kawat (wire brush) 

Gambar 3. Palu Las (chipping hammer) 
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3) Tang Penjepit 

Untuk menjepit / memindahkan benda-benda yang panas yang 

memperoleh panas dari pengelasan. Tangkai tang biasanya 

diisolasi. 

 

 

4) Kikir Kasar (File) 

Kikir kasar digunakan untuk mengurangi ketebalan setelah proes 

penggerindaan apabila pengelasan gagal agar ketinggian benda 

kerja yang akan dilas kembali dapat sama dan tidak menimbulkan 

cacat akibat perbedaan ketinggian permukaan benda kerja. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tang Penjepit 

Gambar 5. Kikir Kasar 
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5) Besi senter (Center Point) 

Besi senter digunakan untuk menghilangkan terak-terak yang 

berada disela-sela lasan yang apabila tidak dibersihkan akan 

menimbulkan cacat pada lasan setelah adanya pelapisan lasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Pahat (Chisel) 

Pahat digunakan untuk menghilangkan sisa percikan-percikan pada 

lasan yang berada pada daerah sekitar lasan. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari cacat. 

 

 

 

Gambar 6. Besi senter 

Gambar 7. Pahat 
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7) Martil (Hammer) 

Martil digunakan untuk memukul pahat atau besi senter pada saat 

proses membersihkan kotoran pada lasan yang berupa terak atau 

percikan. 

 

 

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa setiap peralatan 

mempunyai fungsi yang berbeda dan peralatan tersebut dapat membantu 

serta memperlancar proses pengelasan terlebih untuk pemula. Peralatan 

perseorangan seperti sikat kawat, martil, kikir dan pahat biasanya 

digunakan untuk proses finishing untuk menghilang cacat weld spatter dan 

membersihkan lasan dari kotoran hasil dari proses pengelasan seperti 

terak. Sedangkan palu las, tang penjepit dan sikat kawat biasanya 

digunakan untuk membersihkan terak hasil dari proses pengelasan setelah 

proses pengelasan selesai. 

3. Sambungan pada las listrik SMAW 

Menurut Daryanto (2013) dalam bukunya menyebutkan bahwa 

sambungan dalam pengelasan SMAW terdapat 5 jenis sambungan yaitu 

Gambar 8. Martil (Hammer) 
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sambungan tumpul terbuka, sambungan menyiku, sambungan tumpang, 

sambungan sisi, dan sambungan T. 

a. Sambungan Tumpul (Butt Joint)  c. Sambungan T (T- Joint)  

c. Sambungan Sudut (Corner Joint)  d. Sambungan Tumpang (Lap Joint) 

e.   Sambungan sisi (Edge Joint)  

 

 

Dari macam-macam jenis sambungan diatas, jenis sambungan 

tumpul atau butt joint adalah jenis sambungan yang sering dipakai dan 

paling efisien dalam penggunaan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan 

lebih mudah dalam pelaksanaan pengelasan serta tidak mengubah bentuk 

dan ukuran, tidak harus menggunakan elektroda jenis tertentu, dan dapat 

menggunakan jenis mesin las dengan arus AC maupun DC. Sambungan 

tumpul juga dapat sebagai acuan seorang welder apakah dapat 

menyambung plat dengan baik dan sesuai dengan standar. 

4. Posisi elektroda dalam pengelasan 

Menurut Sri Widharto (2008) dalam bukunya menyebutkan bahwa 

pada proses pengelasan SMAW terdapat 5 (lima) posisi elektroda saat 

Gambar 9. Jenis sambungan las SMAW 
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proses pengelasan berlangsung yaitu, 1G untuk posisi benda kerja dibawah 

kepala dengan proses pengerjaan pengelasan secara horizontal, 2G untuk 

posisi benda kerja didepan kepala dengan proses pengerjaan pengelasan 

secara horizontal, 3G untuk posisi benda kerja didepan kepala dengan 

proses pengerjaan pengelasan secara vertikal, 4G untuk posisi benda kerja 

diatas kepala dengan proses pengerjaan pengelasan secara vertical, dan 

Pengelasan pada pipa. 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Posisi Pengelasan Plat 

Gambar 11. Posisi Pengelasan Pipa 
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Dari penjelasan posisi elektroda diatas, masih terdapat 1 posisi 

dalam pengelasan pipa yaitu posisi 6G. Menurut DIN EN ISO 6947 posisi 

elektroda 6G tersebut dibagi menjadi 2 arah proses pengelasan yaitu 6G PJ 

dan 6G PH. Kedua posisi tersebut hanya digunakan untuk proses 

pengelasan pipa. Dari posisi elektroda tersebut, posisi 3G sering digunakan 

untuk proses pengujian akhir baik itu di Universitas maupun di SMK 

jurusan pengelasan. Hal ini dikarenakan posisi 3G sudah mencakup dari 

posisi 1G dan 2G serta penembusan dari elektroda. 

5. Keselamatan kerja dalam pengelasan 

Menurut Daryanto (2013) dalam bukunya menyebutkan bahwa 

perlindungan bagi pekerja las listrik dalam hal ini adalah yng menyangjut 

dengan keselamatan kerja dalam pengelasan meliputi: 

a. Topeng Las (welding mask) 

 

 

 

 

Untuk melindungi kepala/rambut dan kuduk operator dari percikan-

percikan api las dan benda -benda panas lainnya. Juga untuk melindungi 

muka operator las terhadap sinar ultraviolet, infra merah dan gas-gas. 

Jendela kaca dari topeng las terdiri dari tiga lapisan kaca berwarna diapit 

oleh kaca yang netral/putih 

 

Gambar 12. Topeng Las (Welding 
Mask) 
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b. Sarung tangan las 

 

 

 

 

 

 

 

Welding gloves atau sarung tangan las adalah sarung tangan yang 

memang khusus dibuat untuk proses pekerjaan las, bahan sarung tangan 

las terbuat dari kulit atau bahan sejenis asbes dengan kelenturan yang baik. 

Welding gloves berfungsi untuk melindungi kedua tangan dari percikan las 

atau spater dan panas material yang dihasilkan dari proses pengelasan. 

Pekerjaan mengelas selalu berhubungan dengan panas dan tegangan listrik, 

kontak dengan panas dan listrik. 

c. Pakaian kerja las 

 

Gambar 13. Sarung Tangan Las 

Gambar 14. Apron Kulit dan Jaket Kulit 
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Pakaian kerja las adalah pakaian yang dapat melindungi seluruh 

bagian tubuh dari panas dan percikan las. Selain itu terdapat Apron 

sebagai tambahan, apron dada dan apron lengan ini terbuat dari bahan 

kulit. Karena jika dari kain biasa maka pakaian akan lubang, hal ini 

disebabkan tingginya temperatur percikan las. Selain berbentuk apron, 

pakian las lain dapat berupa jaket kulit. 

d. Kacamata pengaman (safety glasses) 

 

 

 

 

 

Kacamata pengaman berfungsi untuk melindungi mata welder pada 

saat membersihkan kampuh las dari terak / slag baik menggunakan palu 

terak, sikat besi atau mesin gerinda. 

e. Sepatu las (safety shoes) 

 

 

Gambar 15. Kacamata Safety 

Gambar 16. Sepatu Las (Safety Shoes) 
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Sepatu las adalah sepatu yang terbuat dari kulit dan bagian depan 

sepatu terdapat sebuah plat baja yang berfungsi untuk melindungi kaki dari 

kejatuhan bendan yang berat dan benda yang tajam. Selain itu karena 

bersifat isolator, sepatu ini juga melindungi dari bahaya sengatan listrik. 

f. Masker Las 

 

 

 

 

 

 

 

Masker berfungsi sebagai alat perlindung pernafasan dari bahaya 

asap las, karena asap las berbeda dengan asap biasa. Asap las ini 

merupakan hasil pembakaran dari bahan kimia untuk perlindungan lasan 

dan juga pembakaran atau pelelehan dari material lasan. Oleh karena itu 

asap las ini hampir seperti serbuk bersih dan sangat membahayakan alat 

pernafasan kita. 

Dari beberapa penjelasan alat keselamatan diri diatas, dapat 

diketahui bahwa setiap alat keselamatan diri mempunyai fungsi masing-

masing dan wajib untuk dipakai supaya dapat mengantisipasi dari resiko 

yang ditimbulkan dari proses pengelasan tetapi disekitar kita masih banyak 

welder yang mengabaikan akan pentingnya alat kesalamatan diri dengan 

Gambar 17. Masker Las 
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alasan tidak nyaman pemakaiannya saat melakukan proses pengelasan. 

Efek yang ditimbulkan dari proses pengelasan tersebut tidak dapat 

langsung dirasakan tetapi efek tersebut menumpuk dan akan dirasakan 

dikemudian hari. Seperti asap yang dihirup akan mengganggu kinerja dari 

paru-paru, sinar ultraviolet yang dapat mengganggu penglihatan. Masih 

lemahnya kesadaran akan keselamatan diri dapat mengakibatkan resiko 

yang besar. 

6. Elektroda 

Menurut Harsono Wiryosumarto dan Toshie Okumura (2004), 

elektroda merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pengelasan. 

Jenis elektroda yang digunakan akan sangat menentukan hasil pengelasan. 

Di negara-negara industri, elektroda las terbungkus sudah banyak yang 

distandarisasi berdasarkan penggunaannya. Seperti negara Jepang telah 

distandarkan berdasarkan standar industri Jepang (JIS), standar di Amerika 

Serikat (ASTM) didasarkan pada standar asosiasi las Amerika (AWS). 

 

 

Standarisasi elektroda, baik JIS maupun ASTM didasarkan pada 

jenis fluks, posisi pengelasan dan arus las. Walaupun dalam memberikan 

Gambar 18. Elektroda SMAW 
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simbol agak berbeda antara keduaa sistem standar tersebut, tetapi pada 

dasarnya adalah sama. Misalkan pada JIS D4301 dan ASTM E6010, pada 

huruf D dan E menunjukkan bahwa keduanya elektroda yang merupakan 

elektroda terbungkus. Dua angka yang pertama baik dalam JIS maupun 

ASTM menunjukkan kekuatan terendah dari logam las hanya saja dalam 

JIS satuannya adalah (kg/mm2) sedangkan dalam ASTM satuannya adalah 

(psi). Dua angka terakhir dalam kedua sistem standar tersebut 

menunjukkan jenis fluks dan posisi pengelasan. 

Klasifikasi elektroda menurut Daryanto (2013) adalah elektroda baja 

lunak dan baja paduan rendah untuk las busur listrik menurut klasifikasi 

AWS (American Welding Society) dinyatakan segan tanda E XXXX yang 

artinya sebagai berikut: 

E : menyatakan elektroda busur listrik 

XX : (dua angka) sesudah angka E menyatakan ekuatan tarik deposit 

  las dalam ribuan lb/in2 

X : (angka ketiga) menyatakan posisi pengelasan. Angka 1 untuk 

  segala posisi. Angka 2 untuk pengelasan posisi datar dibawah 

  tangan. 

X : (angka keempat) menyatakan jenis selaput dan jenis arus yang 

cocok dipakai untuk pengelasan. 

Macam-macam gerakan elektroda sebagai berikut: 

1. Gerakan arah tururn sepanang sumbu elektroda. Gerakan ini dilakukan 

untuk mengatur jarak busur listrik agar tetap. 
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2. Gerakan ayunan elektoda. Erakan ini untuk mengatur lebar jalur las 

yang dikehendaki. Ayunan keatas menghasilkan alur las yang kecil 

sedangkan ayunan bawah menghasilkan jalur las yang lebar. Penembusan 

las pada ayunan ke atas lebih dangkal daripada ayunan bawah. Ayunan 

segitiga dipakai pada jenis elektroda Hydrogen rendah untuk mendapatkan 

penembusan las yang baik diantara dua celah plat. 

3. Tembusan las dihasilkan dengan gerakan ayun tidak sebaik dengan 

gerakan lurus elektroda. Aktu yang diperlukan untuk gerakan ayun lebih 

lama, sehingga dapat menimbulkan pemuaian atau perubahan bentuk dari 

bahan dasar. Dengan alasan ini gerakan ayun harus memperhatikan tebal 

bahan dasar. 

F. Jobsheet 

Proses pembelajaran adalah proses yang melibatkan beberapa unsur, 

yakni guru sebagai fasilitator, siswa sebagai subjek belajar dan didukung 

sarana prasarana sebagai fasilitas pembelajaran (Martubi, 2009). Berdasarkan 

penjelasan diatas bahwa proses pembelajaran pengelasan di SMK juga tidak 

bisa lepas dari peran seorang guru, siswa dan sarana prasarana untuk 

menunjang keberhasilan pembelajaran. 

Menurut Depdiknas (2008) berdasarkan teknologi yang digunakan 

bahan ajar dikategorikan menjadi 4, yakni bahan ajar cetak (printed) seperti 

handout, buku, modul, jobsheet, brosur, model/maket. Bahan ajar dengar 

(audio) seperti kaset, radio, piringan hitam. Bahan ajar pandang dengar (audio 

visual) seperti film. Bahan ajar multimedia interaktif seperti compact disk 
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multimedia pembelajaran interaktif dan bahan ajar berbasis web. Kemudian 

untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai beberapa bahan ajar yang masuk 

dalam kategori bahan ajar cetak yang salah satunya adalah jobsheet. 

Jobsheet merupakan dokumen yang mencakup seluruh atau sebagian 

spesifikasi manufaktur dari suatu komponen (Tooling University, 2003:1). 

Pengertian lain juga menyebutkan bahwa jobsheet adalah sebuah halaman 

petunjuk yang digunakan untuk membantu pekerja dalam melaksanakan tugas 

atau pekerjaan (Marriam-Webster, 2003: 1). 

Menurut Team MPT TTUC Bandung yang dikutip Ni Desak Made 

Adnyawati (2004: 159), jobsheet disebut juga lembaran kerja yaitu suatu 

media pendidikan yang dicetak untuk membantu instruktur dalam pengerjaan 

ketrampilan, terutama di dalam laboratorium (workshop), yang berisi 

pengarah dan gambar-gambar tentang bagaimana cara untuk membuat atau 

menyelesaikan job atau pekerjaan. Menurut Hartoyo (2009), modul adalah 

bahan ajar yang di susun secara sistematis yang di dalamnya mencakup, 

materi, metode, dan evaluasi serta dapat digunakan secara mandiri tanpa 

bimbingan guruSalah satu aspek yang paling dominan dalam proses 

pembelajaran praktik adalah keberadaan jobsheet, karena jobsheet dipakai 

unuk pemandu atau pegangan peserta didik dalam mempelajari dan 

menguasai salah satu kompetensi yang diajarkan oleh pendidik (Tiwan, 

2010). 

Jobsheet dalam kalangan masyarakat umum diartikan sebagai alat bantu 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Jobsheet merupakan lembaran yang 
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berisikan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Sama halnya dalam dunia pendidikan jobsheet digunakan 

sebagai media pendukung atau alat bantu melakukan praktik di bengkel. 

Penggunaan jobsheet akan memberikan kemudahan bagi siswa karena dalam 

jobsheet terdapat pertunjuk kerja yang akan dilakukan. Manfaat dari jobsheet 

yang lain adalah membuat siswa lebih memahami atau mengerti dan dapat 

mengaplikasikan dalam suatu pekerjaan dengan benar. 

Menurut buku pedoman buku bahan ajar Depdiknas didalam naskah 

skripsi Muhammad Samkhan (2013), jobsheet dikenal sebagai lembaran 

kegiatan siswa, lembar kegiatan siswa ini diartikan sebagai lembaran-

lembaran yang berisikan tugas yang harus dikerjakan atau diselesaikan oleh 

siswa. Lembaran kegiatan tersebut berisikan penjelasan petunjuk langkah-

langkah yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.  

Berdasarkan pendapat di atas, jobsheet merupakan lembaran yang 

didalamnya terdapat langkah-langkah kerja yang harus dilakukan siswa untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Jobsheet digunakan untuk tujuan  

pendidikan yang diharapkan akan membawa perubahan ke arah yang lebih 

baik. Jobsheet yang dibuat disertai dengan gambar kerja yang jelas, sederhana 

dan yang lebih penting sesuai dengan silabus. Gambar kerja dalam jobsheet 

diharapkan mampu membantu siswa dalam mengingat pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Maka dari itu penggunaan jobsheet dalam 

pembelajaran merupakan salah satu cara untuk proses transfer ilmu yang 

dapat dilakukan disekolah. 
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Dalam penyusunan jobsheet yang baik harus ada hubungan satu bagian 

ke bagian yang lain untuk mempermudah dalam pemakaiannya. Menurut 

Trianto dalam naskah skripsi Anang Prasetyo (2015) yang berjudul 

“Pengembangan jobsheet Teknik Kerja Bengkel Elektronika sebagai Media 

Pembelajaran Praktik Siswa Kelas X di SMK Negeri 2 Wonosari Gunung 

Kidul” kriteria jobsheet yang baik meliputi: judul pekerjaan, teori singkat 

tentang materi yang akan diajarkan, alat dan bahan yang akan digunakan 

dalam praktik, prosedur praktik atau langkah kerja dan kesimpulan 

pembelajaran. Menurut buku panduan pengembangan bahan ajar Depdiknas 

(2008), struktur dari jobsheet meliputi: judul, petunjuk belajar, kompetensi 

dasar atau mata pelajaran, langkah kerja atau tugas dan penilaian. 

Judul dalam jobsheet ditentukan atas dasar kompetensi dasar dan materi 

pokok sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di SMK, petunjuk belajar 

berisi tentang urutan pembelajaran atau petunjuk belajar yang akan dilakukan 

oleh siswa, kompetensi dasar harus sesuai dengan silabus yang diterapkan di 

SMK, kemudian untuk langkah kerja atau tugas berisikan urutan kerja saat 

praktik berlangsung dan yang terakhir penilaian dimaksudkan untuk menilai 

hasil praktik yang telah dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

Beberapa bagian jobsheet antara lain: 

1. Kompetensi 

Kompetensi dalam penggunaan jobsheet merupakan kemampuan yang 

didapatkan oleh siswa setelah menyelesaikan pekerjaan dengan bantuan 

jobsheet. Kompetensi sama halnya dengan tujuan yang akan dicapai setelah 
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pembelajaran usai. Dalam pembelajaran kompetensi dapat digunakan untuk 

pengukuran hasil kerja siswa. 

2. Alat dan Bahan 

Alat merupakan media yang digunakan siswa atau praktikan untuk 

melakukan pekerjaan. Tanpa adanya alat maka suatu pekerjaan yang akan 

dikerjakan tidak akan berjalan dengan lancar. Alat yang digunakan haruslah 

alat yang sudah siap digunakan (tidak tumpul). Dalam hal tersebut perawatan 

alat menjadi hal penting untuk menjaga kualitas agar alat tetap baik 

digunakan. Sejalan dengan alat yang digunakan tidak jauh penting yakni 

ketersediaan bahan yang akan digunakan. Banyak sedikitnya bahan akan 

disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dengan alat dan 

bahan yang memadai, siswa akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

tujuan yang terdapat di jobsheet tanpa ada hambatan. 

3. Keselamatan Kerja 

Keselamatan kerja merupakan tindakan oleh siswa atau praktikan yang 

dilakukan untuk menanggulangi resiko kecelakaan kerja. Keselamatan kerja 

disini meliputi beberapa hal yakni keselamatan siswa atau praktikan, 

keselamatan benda kerja, dan keselamatan alat kerja. 

4. Langkah Kerja 

Langkah kerja merupakan panduan atau langkah-langkah yang akan 

dilakukan oleh siswa atau praktikan melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal 

ini terlebih dahulu siswa atau praktikan membaca jobsheet yang kemudian 

melaksanakan suatu pekerjaan. Perlu diketahui dalam langkah kerja ini dibuat 
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agar siswa atau praktikan melakukan pekerjaan secara urut dan 

meminimalkan kesalahan kerja. 

5. Gambar Kerja 

Gambar kerja merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari jobsheet, 

yang memungkinkan siswa akan melihat ukuran atau dimensi, warna, dan 

bentuk yang akan dibuat. Gambar kerja dibuat sedemikian rupa untuk 

kemudahan pembacaan dan pemahaman serta langsung dapat dilaksanakan 

dalam kegiatan praktik. 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa jobsheet yang baik harus terdapat 

beberapa bagian meliputi: judul pekerjaan, kompetensi, materi pengantar, alat 

dan bahan, langkah kerja, dan penilaian yang berisikan penilaian terhadap 

hasil belajar siswa. Ada pula pengembangan jobsheet dengan memberikan 

tambahan berupa rubrik penilaian untuk mempermudah dalam menilai hasil 

belajar siswa, memberikan cara atau kiat-kiat tips agar pekerjaan dapat 

berjalan secara maksimal serta dengan memberikan pedoman-pedoman 

keselamatan kerja baik untuk alat, benda kerja maupun untuk siswa. 

Kemudian untuk menyempurnakan dalam pembuatan jobsheet menurut 

Azhar Arsyad (2014) terdapat 6 eleman yang harus diperhatikan dalam proses 

penyusunannya yakni: 

a. Konsistensi 

1) Penggunaan format dari halaman ke halaman harus konsisten 

2) Penggunan jarak spasi harus konsisten 

3) Penggunaan bentuk jenis dan ukuran harus konsisten 
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b. Format 

1) Format kolom harus disesuaikan dengan ukuran kertas yang digunakan 

2) Tanda-tanda (icon) yang mudah dimengerti untuk menekankan hal yang 

penting atau khusus, dapat berupa gambar, cetak tebal, ataupun cetak 

miring 

c. Organisasi 

1) Menyusun teks sedemikian rupa sehingga informsai mudah dipahami 

2) Materi pokok dibuat secara berurutan dan sistematis 

3) Kotak-kotak dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian teks 

d. Daya Tarik 

1) Bagian sampul (cover) depan dengan mengkombinasikan gambar, warna, 

dan ukuran huruf yang serasi 

2) Tampilan setiap bab atau bagian baru dengan cara yang berbeda. 

e. Ukuran 

1) Memilih ukuran huruf yang sesuai dengan siswa yang menggunakan. 

2) Menggunakan perbandingan huruf yang proporsional antara judul, sub 

judul, dan isi materi. 

3) Menghindari penggunaan huruf kapital pada seluruh bagian teks. 

f. Ruang Kosong 

1) Menggunakan ruang kosong (spasi) tak berisi gambar atau teks untuk 

menambahkan kontras. Hal ini dimaksudkan agar pengguna dapat 

beristirahat pada titik-titik tertentu 
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2)  Menyesuaikan spasi antara baris untuk meningkatkan tampilan dan tingkat 

keterbacaan 

3) Menambahkan spasi antar paragraf untuk meningkatkan kemudahan dalam 

pembacaan. 

Jobsheet tidak hanya memiliki bagian-bagian penting tersebut di atas, 

tetapi jobsheet memiliki beberapa karakteristik. Menurut Tim Lab Fabrikasi 

dalam Gusti Bagus (2012) karakteristik dari jobsheet yang baik adalah sebagai 

berikut: 

a. Mudah dipahami, di dalam jobsheet dijelaskan menggunakan bahasa yang 

cukup jelas (biasanya menggunakan kalimat perintah untuk melakukan sutu 

kegiatan) selanjutnya dapat dipahami oleh siswa untuk praktik. Penggunaan 

bahasa disini meliputi penjelasan materi yang akan dipelajari, langkah kerja 

yang dilakukan, dan sistematika penilaian. 

b. Mudah dibaca, dalam hal ini jobsheet dilengkapi dengan gambar kerja untuk 

kemudahan dalam pembacaan. Gambar kerja ini berisi ukuran atau dimensi 

yang akan dikerjakan oleh siswa. 

c. Mudah dikerjakan, dapat diartikan bahwa setelah praktikan menggunakan 

jobsheet maka praktikan tersebut langsung dapat mengerjakan pekerjaan. 

Bahan ajar cetak jobsheet yang telah dibuat akan memiliki beberapa 

kelebihan menurut Azhar Arsyad (2014) antara lain: (1) Siswa dapat belajar dan 

maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. (2) Disamping mengulangi 

materi dalam media cetakan siswa akan mengikuti urutan pikiran secara logis. 

(3) Perpaduan teks dan gambar dalam halaman cetak sudah merupakan hal yang 



45 
 

lumrah dan dapat menambah daya tarik, serta dapat memperlancar pemahaman 

informasi yang disajikan dalam bahan ajar tersebut. (4) Siswa akan 

berpartisipasi atau berinteraksi dengan aktif karena harus memberikan respon 

terhadap pernyataan dan latian yang telah disusun. Serta siswa dapat mengetahui 

apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai atau belum. (5) Materi dapat 

direproduksi dengan ekonomis dan didistribusikan secara mudah. 

Menurut Syaifuddin Azwar (1996) pengertian prestasi belajar atau 

keberhasilan belajar adalah sesuatu yang dapat dioperasionalkan dalam bentuk 

indikator- indikator berupa nilai rapor, indeks prestasi studi, angka kelulusan, 

predikat keberhasilan dan semacamnya. Menururt Aadesanjaya (2011) Prestasi 

belajar adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah 

mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu baik berupa perubahan 

tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dan kemudian akan diukur dan 

dinilai yang kemudian diwujudkan dalam angka atau pernyataan.  

Pengaruh media jobsheet terhadap prestasi menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (1993: 664) diartikan sebagai daya yang timbul dari sesuatu yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Maksud dari 

pengaruh media berupa jobsheet terhadap prestasi adalah sesuatu yang 

ditimbulkan atau dihasilkan dari penggunaan media jobsheet dalam proses 

pembelajaran Praktik las SMAW. Kemudian menurut Aliangga Kusumam dkk 

(2016), fungsi dari kurikulum adalah penentu kelulusan di lihat dari perubahan 

perilaku siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. 
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Kesimpulan dari pendapat diatas bahwa prestasi belajar adalah hasil yang 

dicapai dari suatu kegiatan atau usaha yang dapat memberikan kepuasan 

emosional, dan dapat diukur dengan alat atau tes tertentu. Pengertian prestasi 

pada proses pendidikan dapat diartikan sebagai hasil dari proses belajar 

mengajar yakni, penguasaan, perubahan emosional, atau perubahan tingkah laku 

yang dapat diukur dengan tes tertentu. 

Menurut Widharto, dalam website UNY staffnew.uny.ac.id >upload> 

pengabdian, struktur dalam jobsheet terdiri dari 1. Judul, 2. Petunjuk belajar 

(petunjuk siswa), 3. Kompetensi yang akan dicapai, 4. Informasi pendukung, 5. 

Langkah kerja dan tugas-tugas, 6. Penilaian. 

Widharto, dalam website UNY, juga menyebutkan bahwa dalam 

menyiapkan jobsheet dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum dimaksudkan untuk menentukan mater-materi mana 

yang memerlukan bahan ajar jobsheet. Biasanya dalam menentukan materi 

dilakukan dengan cara menganalisis atau melihat materi pokok dan 

pengalaman belajar dari materi yang akan diajarkan, kemudian kompetensi 

yang harus dimiliki oleh siswa. Langkah ini bisa dimulai dengan 

mencermati SK-KD 

b. Menyusun peta kebutuhan jobsheet 

Peta kebutuhan jobsheet sangat diperlukan guna mengetahui jumlah 

jobsheet yang harus ditulis dan sekuensi atau urutan jobsheet-nya juga bisa 

dilihat. Peta kebuuhan jobsheet dapat ditentukan dari KD dan indikatornya. 
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c. Menentukan judul-judul jobsheet 

Judul jobsheet ditentukan atas KD-KD, materi pokok, atau pengalaman 

belajar yang terdapat dalam kurikulum. Satu KD dapat dijadikan satu judul 

jobsheet apabila kompetensi itu tidak terlalu besar, sedangkan besarnya KD 

dapat dideteksi antara lain dengan cara apabila diuraikan ke dalam materi 

pokok (MP) mendapatkan maksimal 4 MP, maka kompetensi itu telah dapat 

dijadikan sebagai satu judul jobsheet.  

Widharto juga menyebutkan bahwa dalam penulisan jobsheet terdapat 2 

langkah yang harus dilakukan yaitu: 

1. Penyusunan materi 

Dalam penyusunan materi ini berisikan materi jobsheet yang sangat tergantung 

pada KD yang akan dicapai, materi jobsheet dapat berupa informasi pendukung 

yaitu gambaran umum atau ruang lingkup substansi yang akan dipelajari, materi 

dapat diambil dari berbagai sumber, majalah, internet, jurnal hasil penelitian, 

atau hasil kreasi sendiri. Agar pemahaman siswa terhadap materi lebih kuat, 

maka dapat saja dalam jobsheet ditunujkkan referensi yang digunakan agar 

siswa membaca lebih jauh tentang materi tu. Tugas-tugas siwa haus ditulis 

secara jelas guna mengurangi pertanyaan dar siswa tentang hal-hal yang 

seharusnya siswa dapat melakukannya, misalnya tentang tugas diskusi. Judul 

diskusi dituliskan scara jelas dan didiskusikan dengan siapa, berapa orang dalam 

kelompok diskusi, dan berapa lama diskusi dilakukan, serta apa yang perlu 

ditulis untuk dilaporkan. 

2. Menetukan alat penilaian 
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Penilaian dilakukan terhadap proses kerja dan hasil kerja siswa. Karena 

pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah kompetensi, dimana 

penilaiannya didasarkan aas penguasaan kompetensi, maka alat peilaian yang 

cocok adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau criterion referenced 

assessment. Dengan demikian guru dapat menilai melalui proses dan hasil 

kerjanya. 

Dari beberapa penjelasan di atas diketahui bahwa setiap bahan ajar 

memiliki karakteristik berbeda-beda dan kriteria penyusuan yang harus 

disesuaikan dengan pembelajaran yang dilakukan. Dalam penelitian ini bahan 

ajar yang digunakan termasuk dalam bahan ajar yang sengaja dirancang. 

Dipilihnya bahan ajar berupa jobsheet dalam pembelajaran praktik pengelasan 

kompetensi keahlian pengelasan smaw ini diharapkan siswa lebih mudah dalam 

menerima materi yang diajarkan. 

G. Kajian Penelitian yang Relevan 

Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut ini: 

1.   Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuan Rido (2016) “Pengembangan 

Jobsheet Sebagai Sumber Belajar Praktik Teknik Pengukuran Kelas X 

Teknik Pemesinan di SMK Muhammadiyah 1 Salam” dapat disimpulkan 

bahwa hasil penelitian: (1) Job sheet teknik pengukuran yang terdiri dari 

10 job/kegiatan praktik yang disusun sesuai dengan silabus. (2) Prosedur 

pengembangan yang dilakukan menggunakan Four-D Models yang terdiri 

dari empat tahap yang meliputi tahap pendefinisian, perancangan, 
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pengembangan, dan tahap penyebaran. (3) Hasil penilaian kelayakan job 

sheet oleh ahli materi memperoleh rata-rata skor 85,5 dengan prosentase 

tingkat kelayakan 85,5% masuk dalam kategori sangat layak. (4) Hasil 

penilaian job sheet oleh ahli media memperoleh skor rata-rata 71,5 dengan 

prosentase tingkat kelayakan 81% masuk kategori sangat layak. (5) 

Berdasarkan hasil respon siswa terhadap tingkat kelayakan jobsheet 

memperoleh rata-rata skor keseluruhan 78,65 dengan prosentase tigkat 

kelayakan 82% pada kategori layak. 

2.   Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratna Tri (2015) “Pengembangan 

Jobsheet Praktikum Sistem Pengapian untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas XI” dapat disimpulkan hasil penelitian: jobsheet yang telah 

dikembangkan setelah divalidasi oleh validator sangat layak digunakan 

untuk proses pembelajaran parktikum sistem pengapian. Hal ini terlihat 

pada hasil dari rata-rata dua validator yang memvalidasi jobsheet. Untuk 

rata-rata hasil job sheet yang dikembangkan sebesar 88,8% masuk dalam 

kategori sangat layak dan rata-rata hasil validasi uji soal tes praktik 

sistem pengapian konvensional sebesar 83,64% masuk dalam kategori 

sangat layak. 

3.   Hasil penelitian yang dilakukan oleh Malam Saptoro (2017) 

“Pengembangan Jobsheet Mata Pelajaran Finishing Kompentesi 

Keahlian Konstruksi Kayu Kelas XI di SMK N 2 Pengasih” dapat 

disimpulkan bahwa hasil penelitian: (a) menurut ahli materi masuk dalam 

kategori layak dengan persentase sebesar 81,25%, (b) menurut ahli media 
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masuk dalam kategori sangat layak dengan persentase sebesar 93,06% 

dan (c) menurut pengguna masuk dalam kategori sangat layak dengan 

persentase 86,88%. 

H. Kerangka Pikir 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang rumit karena tidak hanya 

sekedar menyerap informasi dari guru tetapi melibatkan berbagai kegiatan dan  

tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih 

baik. Pembelajaran yang diharapkan oleh pendidik yakni pembelajaran yang 

aktif, selain aktif dalam kegiatan belajar, alat penunjang seperti peralatan 

belajar mengajar dan peralatan praktek juga harus dapat mendukung. Materi 

yang terlalu banyak dan luas dapat menghambat proses pembelajaran terlebih 

apabila bahan ajar yang ada masih kurang lengkap dan kurang mendukung 

proses pembelajaran baik secara teori maupun praktek di bengkel. Strategi 

pembelajaran merupakan cara yang teratur untuk mencapai tujuan pengajaran 

dan untuk memperoleh kemampuan dalam mengembangkan aktivitas belajar 

yang dilakukan pendidik dan peserta didik. Penggunaan jobsheet merupakan 

salah satu strategi yang tepat digunakan oleh pendidik dalam pembelajaran 

praktik, khususnya pembelajaran praktik mata pelajaran dasar teknik mesin 

kompetensi keahlian pengelasan SMAW. 

Jobsheet merupakan salah satu bahan ajar yang dapat digunakan untuk 

melatih siswa agar lebih disiplin waktu dan sikap yang sesuai dengan Standard 

Operating Procedure (SOP). Penyusunan jobsheet tersebut menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami siswa dan sekaligus mudah diaplikasikan dalam 
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kegiatan pembelajaran praktik. Jobsheet berbentuk teks yang dituangkan dalam 

langkah kerja serta ringkasan materi, disertai gambar kerja untuk 

mempermudah siswa dalam pembelajaran. Proses pengajaran praktik dengan 

media jobsheet, siswa akan menyelesaikan pekerjaannya secara teliti dan hati- 

hati, karena berdasarkan petunjuk gambar dan langkah- langkah kerja tertulis. 

Penggunaan jobsheet salah satunya dapat memfasilitasi siswa dalam praktik 

dibengkel untuk mencapai kompetensi. Harapan penggunaan jobsheet yang 

digunakan dalam pembelajaran yakni siswa lebih mudah menerima materi 

yang disampaikan oleh pendidik. 
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banyak dan 
terbatas waktu 

Kegiatan 
pembelajaran yang 
belum aktif dan 
komunikatif 

Bahan ajar yang 
digunakan dalam 
pembelajaran 
praktik kurang 
sesuai. 

Perkembangan 
teknologi 
pengelasan SMAW 
namun belum 
dapat diikuti 

Pembuatan jobsheet kelas X mata 
pelajaran Dasar Teknik Mesin  
kompetensi pengelasan SMAW 
semester genap (mudah 
dipahami,mudah dibaca, mudah 
dikerjakan prosedurnya) untuk 
digunakan oleh siswa dalam 
pembelajaran praktik. 

Batasan 

Pembuatan Jobsheet 

Proses uji 
kelayakan ahli 
materi dan ahli 
media serta 
dilakukan revisi 

Uji kelayakan oleh 
calon penggunaan 
job sheet di SMK N 
1 Sedayu 

Produk Jobsheet 

Masalah 

Gambar 19. Alur Kerangka Pikir 
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I. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah diuraikan di atas, maka dibuat 

suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut ini: 

1.   Bagaimanakah spesifikasi jobsheet mata pelajaran dasar teknik mesin 

keahlian pengelasan SMAW pada semester genap untuk kelas X di SMK 

N 1 Sedayu? 

2.   Seberapa tinggi tingkat kelayakan jobsheet mata pelajaran dasar teknik 

mesin keahlian pengelasan SMAW pada semester genap untuk kelas X di 

SMK N 1 Sedayu menurut ahli materi, ahli media dan pengguna? 


