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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian dari kampus 
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Lampiran 2. SK Pembimbing 

 

 



110 
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Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian dari DIKPORA DIY 
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Lampiran 4. Surat Telah Melaksanakan Penelitian
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Lampiran 5. Surat Permohonan Validasi 
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Lampiran 6. Silabus Pembelajaran 

SILABUS 

 

Nama SMK   : SMK Negeri 3 Yogyakarta 

Bidang Keahlian  : Teknologi dan Rekayasa 

Program Keahlian  : Teknik Ketenagalistrikan 

Kompetensi Keahlian  : Teknik Pembangkit Tenaga Listrik  

Mata Pelajaran  : Dasar Listrik dan Elektronika 

Durasi    : 216 Jam Pelajaran (JP) 

Kompetensi Inti (KI)  

KI – 3 (Pengetahuan) : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan factual, 

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

Teknik Instalasi Tenaga Listrik pada tingkat teknis, spesifik, detil, 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. 

KI – 4 (Keterampilan) : Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja 

yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja Teknik 

Instalasi Tenaga Listrik Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan 

kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. 
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Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, 

produktif, 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 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Materi Pokok JP Kegiatan Pembelajaran 

Alternatif Penilaian 

dan 

Sumber Belajar 

3.1  Menerapkan 

konsep listrik 

dan elektronika 

(gejala fisik 

arus listrik dan 

potensial 

listrik). 

 

 

 

4.1  Menggunakan 

konsep listrik 

dan elektronika 

(gejala fisik 

arus listrik dan 

potensial 

listrik). 

3.1.1. Menyebutkan 

muatan listrik 

3.1.2. Menjelaskan 

prinsip arus listrik 

3.1.3. Menjelaskan arus 

elektron 

 

 

4.1.1. Mengidentifikasi 

muatan listrik 

4.1.2. Menganalisa arus 

listrik 

4.1.3. Menjelaskan sifat 

electron 

 Konsep arus 

listrik 

 Muatan listrik 

dan fenomena 

listrik statis 

 Mengamati 

fenomena alam 

 Teori atom 

 Medan listrik 

 Sifat garis-garis 

gaya listrik 

 Hukum Coulomb 

 Arus electron 

18  Mengamati untuk 

mengidentifikasi dan merumuskan 

masalah tentang materi tersebut. 

 Mengumpulkan data tentang 

materi tersebut. 

 Mengolah data tentang materi 

tersebut. 

 Mengomunikasikan tentang 

materi tersebut. 

Pengetahuan: 

 Tes tulis 

 Tes lisan 

 Penugasan 

Keterampilan: 

 Penilaian unjuk kerja 

 Proyek/ penugasan 

 Portofolio 

Sikap: 

Lembar observasi 

 

Sumber belajar: 

 Buku rangkaian arus 

searah, Soeprapto 

 Buku dasar dan 

pengukuran listrik, 

MH. Sapto Widodo 
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 Artikel-artikel terkait 

3.2 Menganalisis 

bahan-bahan 

komponen listrik 

dan elektronika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Memeriksa 

3.2.1. Menjelaskan 

pengertian 

konduktor, 

isolator, 

semikonduktor. 

3.2.2. Menyebutkan 

jenis-jenis bahan 

konduktor, 

isolator, 

semikonduktor. 

3.2.3. Menyebutkan 

kelas-kelas 

isolator. 

3.2.4. Menjelaskan 

pengertian tahanan 

jenis. 

 

4.2.1. Mengidentifikasi 

bahan konduktor. 

4.2.2. Mengidentifikasi 

bahan isolator. 

4.2.3. Mengidentifikasi 

 Memeriksa 

bahan-bahan 

listrik 

 Konduktor 

 Resistansi 

konduktor 

 Jenis bahan 

konduktor 

 Isolator 

 Sifat-sifat isolator 

 Pembagian kelas 

bahan penyekat 

 Semikonduktor 

 Konduksi 

intrinsik 

 Konduksi 

ekstrinsik 

 Semi konduktor 

type N 

 Semi konduktor 

type P 

12  Mengamati untuk 

mengidentifikasi dan merumuskan 

masalah tentang materi tersebut. 

 Mengumpulkan data tentang 

materi tersebut. 

 Mengolah data tentang materi 

tersebut. 

 Mengomunikasikan tentang 

materi tersebut. 

Pengetahuan: 

 Tes tulis 

 Tes lisan 

 Penugasan 

Keterampilan: 

 Penilaian unjuk kerja 

 Proyek/ penugasan 

 Portofolio 

Sikap: 

Lembar observasi 

 

Sumber belajar: 

 Buku rangkaian arus 

searah, Soeprapto 

 Buku dasar dan 

pengukuran listrik, 

MH. Sapto Widodo 

 Artikel-artikel terkait 
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bahan-bahan 

listrik. 

bahan 

semikonduktor. 

4.2.4. Menghitung 

resistansi 

konduktor. 

3.3 Menganalisis 

sifat elemen 

pasif rangkaian 

listrik arus 

searah dan 

rangkaian 

peralihan. 

 

 

  

 

 

4.3 Memeriksa sifat 

komponen pasif 

dalam rangkaian 

listrik arus 

searah dan 

rangkaian 

3.3.1 Menjelaskan 

pengertian  resistor 

3.3.2 Menjelaskan 

pengertian 

induktor 

3.3.3 Menjelaskan 

pengertian 

kapasitor  

3.4.3 Menyebutkan sifat-

sifat komponen 

pasif 

 

4.3.1 Menghitung nilai 

induktor 

4.3.2 Menghitung nilai 

kapasitor 

4.3.3 Menentukan 

menghitung nilai 

resistor 

 4.3.4  Menghitung 

rangkaian seri, 

paralel, dan seri 

 Resistor 

 Induktor 

 Kapasitor 

 Peralihan 

rangkaian 

(transien): 

rangkaian seri, 

paralel, dan 

campuran 

 Sifat komponen 

pasif 

12  Mengamati tentang materi 

tersebut. 

 Menanya tentang materi tersebut. 

 Mengumpulkan data tentang 

materi tersebut. 

 Mengasosiasi tentang materi 

tersebut. 

 Mengkomunikasikan tentang  

materi tersebut. 

Pengetahuan: 

 Tes tulis 

 Tes lisan 

 Penugasan 

Keterampilan: 

 Penilaian unjuk kerja 

 Proyek/ penugasan 

 Portofolio 

Sikap: 

Lembar observasi 

 

Sumber belajar: 

 E-book Eldas (Ilmu 

Elektron), Jayadin 

Ahmad 
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peralihan. paralel   Artikel-artikel terkait 

3.4 Menganalisis 

teorema 

rangkaian listrik 

arus searah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Memeriksa 

rangkaian listrik 

arus searah 

3.1.1 Menyebutkan 

rumus hukum 

Ohm dan Kirchoff 

3.1.2 Menjelaskan 

teorema dua kutub 

3.1.3 Menjelaskan 

transfer daya 

maksimum  

3.1.4 Menjelaskan 

transformasi star 

delta 

 

4.1.1 Menghitung 

transfer daya 

maksimum 

4.1.2 Menerapkan  

hukum Ohm dan 

Kirchoff 

4.1.3 Menghitung 

transformasi star 

delta 

4.1.4 Menerapkan 

teorema dua kutub 

 Hukum Ohm dan 

Kirchoff 

 Teorema dua 

kutub 

 Transfer daya 

maksimum 

 Transformasi 

star delta 

18  Mengamati 

Peserta didik mengamati tentang  

materi tersebut. 

 Menanya 

Peserta didik menanya tentang  

materi tersebut. 

 Mengumpulkan data  

Peserta didik mengumpulkan 

data tentang  materi tersebut. 

 Mengasosiasi 

Peserta didik mengasosiasi 

tentang  materi tersebut. 

 Mengkomunikasikan  

Peserta didik 

mengkomunikasikan tentang  

materi tersebut. 

Pengetahuan: 

 Tes tulis 

 Tes lisan 

 Penugasan 

Keterampilan: 

 Penilaian unjuk kerja 

 Proyek/ penugasan 

 Portofolio 

Sikap: 

Lembar observasi 

 

Sumber belajar: 

 E-book Analisis 

Rangkaian Listrik jilid 

1, Sudaryatno 

Sudirham 

 Artikel-artikel terkait 
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3.5 Menganalisis 

sifat elemen aktif  

 

 

 

 

 

4.5 Memeriksa sifat 

komponen aktif  

3.5.1 Menjelaskan sifat 

elemen laktif 

3.5.2 Menunjukkan sifat 

elemen aktif 

3.5.2 Membedakan sifat 

elemen aktif  

 

4.5.1 Melakukan sifat 

komponen aktif 

4.5.2 Menerapkan sifat 

komponen aktif 

 

 Pengertian sifat 

elemen aktif 

 Simbol-simbol 

yang digunakan 

pada elemen aktif 

 Teori semi 

konduktor: dioda, 

transistor, dan 

Integrated Circuit 

 Aplikasi sifat 

elemen aktif 

18  Mengamati tentang materi 

tersebut. 

 Menanya tentang materi tersebut. 

 Mengumpulkan data tentang 

materi tersebut. 

 Mengasosiasi tentang materi 

tersebut. 

 Mengkomunikasikan tentang 

materi tersebut. 

Pengetahuan: 

• Tes tulis 

• Tes lisan 

• Penugasan 

• Portofolio 

Keterampilan: 

• Penilaian unjuk kerja 

• Proyek/ penugasan 

• Portofolio 

 

Sikap: 

Lembar observasi 

 

Sumber belajar:  

 Rangkaian Listrik 

(revisi), Mohamad 

Ramdhani 

 http://insyaansori.blog

spot.co.id/2013/03/ele

http://insyaansori.blogspot.co.id/2013/03/elemen-rangkaian-listrik.html
http://insyaansori.blogspot.co.id/2013/03/elemen-rangkaian-listrik.html
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men-rangkaian-

listrik.html 

 Artikel-artikel terkait 

3.6 Menganalisis 

daya dan energi 

listrik 

 

 

 

 

 

 4.6 Memeriksa daya 

dan energi listrik 

3.6.1 Menjelaskan daya 

dan energi listrik 

3.6.2 Membedakan daya 

dan energi listrik 

3.6.3 Menghitung daya 

dan energi listrik 

 

4.6.1 Mengkur daya listrik 

4.6.2 Mengukur energi 

listrik 

 Pengertian daya 

dan energi listrik 

  

 Perhitungan daya 

dan energi listrik 

 

12  Mengamati tentang materi 

tersebut. 

 Menanya tentang materi tersebut. 

 Mengumpulkan data tentang 

materi tersebut. 

 Mengasosiasi tentang materi 

tersebut. 

 Mengkomunikasikan tentang 

materi tersebut. 

Pengetahuan: 

• Tes tulis 

• Tes lisan 

• Penugasan 

• Portofolio 

Keterampilan: 

• Penilaian unjuk kerja 

• Proyek/ penugasan 

• Portofolio 

 

Sikap: 

Lembar observasi 

 

Sumber belajar:  

 Dasar dan Pengukuran 

http://insyaansori.blogspot.co.id/2013/03/elemen-rangkaian-listrik.html
http://insyaansori.blogspot.co.id/2013/03/elemen-rangkaian-listrik.html
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Listrik Semester 1 

Kelas X, Kemendikbud 

RI 2013 

 http://andrimuchsin.blo

gspot.co.id/2013/10/ru

mus-energi-listrik-dan-

daya-listrik.html 

 Artikel-artikel terkait 

3.7 Menentukan 

peralatan ukur 

listrik untuk 

mengukur 

besaran listrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1 Mengidentifikasi 

peralatan ukur 

listrik untuk 

mengukur besaran 

listrik. 

3.7.2 Menjelaskan 

peralatan ukur 

listrik untuk 

mengukur besaran 

listrik. 

3.7.3 Menentukan 

peralatan ukur 

listrik untuk 

mengukur besaran 

listrik. 

 Sistem satuan 

internasional 

 Lambang dan 

satuan 

 Prinsip alat ukur: 

besi putar dan 

kumparan putar, 

elektrodinamis, 

feraris (induksi), 

lidah getar, dan 

alat ukur digital. 

 Pengertian 

peralatan ukur 

listrik 

 Fungsi peralatan 

ukur listrik 

 Jenis-jenis 

peralatan ukur 

listrik 

18  Mengamati tentang materi 

tersebut. 

 Menanya tentang materi tersebut. 

 Mengumpulkan data tentang 

materi tersebut. 

 Mengasosiasi tentang materi 

tersebut. 

 Mengkomunikasikan tentang 

materi tersebut. 

Pengetahuan: 

• Tes tulis 

• Tes lisan 

• Penugasan 

• Portofolio 

Keterampilan: 

• Penilaian unjuk kerja 

• Proyek/ penugasan 

• Portofolio 

 

Sikap: 

http://andrimuchsin.blogspot.co.id/2013/10/rumus-energi-listrik-dan-daya-listrik.html
http://andrimuchsin.blogspot.co.id/2013/10/rumus-energi-listrik-dan-daya-listrik.html
http://andrimuchsin.blogspot.co.id/2013/10/rumus-energi-listrik-dan-daya-listrik.html
http://andrimuchsin.blogspot.co.id/2013/10/rumus-energi-listrik-dan-daya-listrik.html
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4.7 Menggunakan 

penggunaan 

peralatan ukur 

listrik untuk 

mengukur 

besaran listrik. 

 

4.7.1 Mengidentifikasi 

penggunaan 

peralatan ukur 

listrik untuk 

mengukur besaran 

listrik 

4.7.2 

Mendemonstrasika

n penggunaan 

peralatan ukur 

listrik untuk 

mengukur besaran 

listrik 

 Penerapan 

peralatan ukur 

listrik 

 Demonstrasi 

peralatan ukur 

listrik 

Lembar observasi 

 

Sumber belajar: 

 Dasar dan Pengukuran 

Listrik Semester 1 

Kelas X, Kemendikbud 

RI 2013 

 Artikel-artikel terkait 

3.8 Menerapkan 

pengukuran 

tahanan 

(resistan) listrik 

 

 

 

 

3.8.1 Menjelaskan 

pengukuran 

tahanan (resistan) 

listrik 

3.8.2 Menghitung 

pengukuran 

tahanan (resistan) 

listrik 

 

4.8.1 

 Pengukuran 

tahanan listrik 

 Prinsip kerja Ohm 

meter 

 Mengoperasikan 

Ohm meter 

18  Mengamati tentang materi 

tersebut. 

 Menanya tentang materi tersebut. 

 Mengumpulkan data tentang 

materi tersebut. 

 Mengasosiasi tentang materi 

tersebut. 

 Mengkomunikasikan tentang 

materi tersebut. 

Pengetahuan: 

• Tes tulis 

• Tes lisan 

• Penugasan 

• Portofolio 

Keterampilan: 

• Penilaian unjuk kerja 
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4.8 Melakukan 

pengukuran 

tahanan 

(resistan) listrik 

Mendemonstrasika

n pengukuran 

tahanan (resistan) 

listrik 

4.8.2 Mengoperasikan 

pengukuran 

tahanan (resistan) 

listrik 

• Proyek/ penugasan 

• Portofolio 

 

Sikap: 

Lembar observasi 

 

 

 

Sumber belajar: 

 Dasar dan Pengukuran 

Listrik Semester 1 

Kelas X, Kemendikbud 

RI 2013 

 Artikel-artikel terkait 

3.9 Menerapkan 

pengukuran 

arus dan 

tegangan listrik  

3.9.1 Mendiskripsikan 

konsep Arus dan 

tegangan listrik 

3.9.2 Menjelaskan fungsi 

 Sistem satuan 

internasional, 

lambang dan 

satuan alat ukur, 

simbol grafik 

18  Mengamati tentang materi 

tersebut. 

 Menanya tentang materi tersebut. 

 Mengumpulkan data tentang 

materi tersebut. 

 Mengasosiasi tentang materi 

tersebut. 

Pengetahuan: 

• Tes tulis 

• Tes lisan 

• Penugasan 
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4.9 Melakukan 

pengukuran 

arus dan 

dan prinsip kerja 

ampere meter dan 

volt meter 

3.9.3 Menyebutkan 

bagian-bagian 

ampere meter dan 

volt meter 

3.9.4 Menjelaskan cara 

mengukur arus 

listrik dan 

tegangan listrik 

 

4.9.1 Memeriksa kondisi 

operasi Volt meter 

dan Ampere meter 

4.9.2 Mengoperasikan 

peralatan ukur arus 

alat ukur 

 Prinsip kerja 

Ampere meter 

 Pengoperasian 

Ampere meter 

 Prinsip kerja 

Volt meter 

 Pengoperasian 

Volt meter 

 

 

 

 

 

 

 Mengkomunikasikan tentang 

materi tersebut. 

• Portofolio 

Keterampilan: 

• Penilaian unjuk kerja 

• Proyek/ penugasan 

• Portofolio 

 

Sikap: 

Lembar observasi 

 

Sumber Belajar: 

 Waluyanti Sri, Dkk. 

2008. Alat Ukur dan 

Teknik Pengukuran. 

DPSMK. Jakarta. 

Halaman: 42-123 

 Widodo MH Sapto. 

2014. Dasar Dan 

Pengukuran Listrik. 
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tegangan listrik dan tegangan 

listrik 

4.9.3 Mengukur besaran 

arus dan tegangan 

listrik 

Jakarta. Kemendikbud 

Halaman: 211-223 

 Artikel-artikel terkait 

3.10 Menerapkan  

 pengukuran 

daya, energi, 

dan faktor daya 

 

 

 

 

 

 

4.10 Melakukan 

3.10.1 Mendeskripsikan 

konsep daya, 

energi, dan faktor 

daya 

3.10.2 Menjelaskan 

fungsi  

dan prinsip kerja  

watt meter, kWh 

meter, dan cosphi 

meter 

 

4.10.1 Memeriksa 

 Sistem satuan 

internasional, 

lambang dan 

satuan alat ukur, 

simbol grafik alat 

ukur 

 Prinsip kerja 

Watt meter 

 Mengoperasikan 

Watt meter 

 Prinsip kerja 

KWhmeter 

 Mengoperasikan 

18  Mengamati tentang materi 

tersebut. 

 Menanya tentang materi tersebut. 

 Mengumpulkan data tentang 

materi tersebut. 

 Mengasosiasi tentang materi 

tersebut. 

 Mengkomunikasikan tentang 

materi tersebut. 

Pengetahuan: 

• Tes tulis 

• Tes lisan 

• Penugasan 

• Portofolio 

 

Keterampilan: 

• Penilaian unjuk kerja 

• Proyek/ penugasan 

• Portofolio 

 

Sikap: 
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pengukuran 

daya, energi 

dan faktor daya 

kondisi  

 operasi watt  

meter, kWh 

meter, dan cosphi 

meter 

4.10.2 Mengoperasikan 

watt meter, kWh 

meter, dan cosphi 

meter 

 

KWh meter 

 Prinsip kerja 

Cosphi meter 

 Mengoperasikan 

Cosphi meter 

Lembar observasi 

 

Sumber Belajar: 

 Waluyanti Sri, Dkk. 

2008. Alat Ukur dan 

Teknik Pengukuran. 

DPSMK. Jakarta 

  Halaman: 160-209 

 Widodo MH Sapto. 

2014. Dasar Dan 

Pengukuran Listrik. 

Jakarta. Kemendikbud 

Halaman: 224-245 

 Artikel-artikel terkait 

3.11 Menerapkan 

pengukuran 

besaran listrik 

dengan 

osiloskop 

3.11.1 Menyebutkan 

bagian-bagian  

oskiloskop  

3.11.2 Menjelaskan 

pengukuran 

 Prinsip kerja 

Cathoda Ray 

Osciloscope 

(CRO) 

12  Mengamati tentang materi 

tersebut. 

 Menanya tentang materi tersebut. 

 Mengumpulkan data tentang 

materi tersebut. 

Pengetahuan: 

• Tes tulis 

• Tes lisan 
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4.11 Melakukan 

pengukuran 

osiloskop pada 

besaran listrik 

besaran listrik 

dengan 

oskiloskop 

3.11.3 Menghitung 

pengukuran 

besaran listrik 

dengan 

oskiloskop 

 

4.11.1 Mengoperasikan 

oskiloskop untuk 

pengukuran 

tegangan DC 

4.11.2 Melakukan 

pengukuran 

besaran listrik 

dengan 

oskiloskop  

 

 Mengoperasikan 

Cathoda Ray 

Osciloscope 

(CRO)" 

 

 

 

 

 Mengasosiasi tentang materi 

tersebut. 

 Mengkomunikasikan tentang 

materi tersebut. 

• Penugasan 

• Portofolio 

 

Keterampilan: 

• Penilaian unjuk kerja 

• Proyek/ penugasan 

• Portofolio 

 

Sikap: 

Lembar observasi 

 

Sumber belajar: 

MH Sapto Widodo. 

2014. Dasar dan 

pengukuran listrik. 

Kementrian pendidikan 

dan kebudayaan: Jakarta 

Artikel-artikel terkait 

3.12 Menerapkan 
3.12.1 Menjelaskan 

pengertian 
 Analisa rangkaian 18  Mengamati tentang materi Pengetahuan: 
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hukum-hukum 

rangkaian 

listrik arus 

bolak-balik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 Menggunakan 

tegangan dan arus 

sinusoida 

3.12.2 Menjelaskan nilai 

maksimum dan 

efektif 

3.12.3 Menganalisis 

perbedaan 

perhitungan pada 

kelistrikan arus 

bolak balik 

3.12.4 Membandingkan 

perhitungan 

dengan 

pengukuran 

kelistrikan arus 

bolak balik 

 

4.12.1 Menghitung 

tegangan dan arus 

sinusoida 

4.12.2 Menghitung nilai 

sinusoida: 

tegangan dan arus 

sinusoida, nilai 

sesaat, nilai 

maksimum, dan  

nilai efektif (RMS) 

 Respon elemen 

pasif: resistor 

(sefasa),induktor 

(lagging), dan 

kapasitor (leading) 

 Rangkaian 

seri/paralel RL, 

RC, dan RLC 

 Resonansi 

 Daya dan faktor 

daya 

 Sistem tiga fasa: 

hubungan bintang 

dan segitiga 

 

tersebut. 

 Menanya tentang materi tersebut. 

 Mengumpulkan data tentang 

materi tersebut. 

 Mengasosiasi tentang materi 

tersebut. 

 Mengkomunikasikan tentang 

materi tersebut. 

• Tes tulis 

• Tes lisan 

• Penugasan 

• Portofolio 

 

Keterampilan: 

• Penilaian unjuk kerja 

• Proyek/ penugasan 

• Portofolio 

 

Sikap: 

Lembar observasi 

 

Sumber belajar: 

 MH Sapto Widodo. 

2014. Dasar dan 

pengukuran listrik. 

Kementrian pendidikan 

dan kebudayaan: 
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hukum-hukum 

rangkaian 

listrik arus 

bolak-balik 

maksimum 

4.12.3 Menghitung nilai 

efektif 

Jakarta 

 Artikel-artikel terkait 

3.13. Menerapkan 

hukum-hukum 

dan fenomena 

rangkaian 

kemagnitan  

 

 

 

 

4.13.Menggunakan 

hukum-hukum 

rangkaian 

kemagnitan 

 

3.13.1 Menyebutkan 

sifat-sifat magnet 

3.13.2 Menjelaskan arah 

garis gaya magnet 

3.13.3 Menjelaskan 

induksi diri dan 

bersama 

 

 

4.13.1 Mengidentifikasi 

bahan-bahan 

magnet. 

4.13.2 

Mendemontrasika

n hukum-hukum 

rangkaian 

kemagnitan 

 

Rangkaian 

kemagnitan: 

induktansi diri dan 

bersama 

12  Mengamati tentang materi 

tersebut. 

 Menanya tentang materi tersebut. 

 Mengumpulkan data tentang 

materi tersebut. 

 Mengasosiasi tentang materi 

tersebut. 

 Mengkomunikasikan tentang 

materi tersebut. 

Pengetahuan: 

• Tes tulis 

• Tes lisan 

• Penugasan 

• Portofolio 

 

Keterampilan: 

• Penilaian unjuk kerja 

• Proyek/ penugasan 

• Portofolio 

 

Sikap: 

Lembar observasi 

 

Sumber belajar: 
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  Prof. Yohanes Surya, 

Ph. D.(2009),  Listrik 

dan Magnet, 

Tanggerang: PT. 

Kandel 

 Dasar dan Pengukuran 

Listrik Semester 2 

Kelas X, Kemendikbud 

RI 2013 

 Modul teknik listrik 

 Artikel-artikel terkait 

3.14. Menganalisis 

spesifikasi 

piranti-piranti 

elektronika 

daya dalam 

rangkaian 

elektronik  

 

 

 

 

3.14.1 Menjelaskan 

komponen 

elektronika daya 

dalam rangkaian 

elektronik 

3.14.2 Menentukan 

spesifikasi 

komponen 

elektronika daya 

dalam rangkaian 

elektronik 

3.14.3 Menganalisis 

komponen 

 Rangkaian 

Penyearah  (Half 

Wave rectifier 

dan Full wave 

rectifier) 

 Rangkaian 

Pengendali 

elektronik 

 

 

12  Mengamati tentang materi 

tersebut. 

 Menanya tentang materi tersebut. 

 Mengumpulkan data tentang 

materi tersebut. 

 Mengasosiasi tentang materi 

tersebut. 

 Mengkomunikasikan tentang 

materi tersebut. 

Pengetahuan: 

• Tes tulis 

• Tes lisan 

• Penugasan 

• Portofolio 

 

Keterampilan: 

• Penilaian unjuk kerja 

• Proyek/ penugasan 
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4.14. Memeriksa 

spesifikasi 

piranti-piranti 

elektronika 

daya dalam 

rangkaian 

listrik  

 

elektronika daya 

dalam rangkaian 

elektronik 

 

4.14.1 Mengidentifikasi 

komponen 

elektronika daya 

dalam rangkaian 

listrik 

4.14.2 Menunjukkan 

spesifikasi 

komponen 

elektronika daya 

dalam rangkaian 

listrik 

 

• Portofolio 

 

Sikap: 

Lembar observasi 

 

Sumber belajar: 

 Istanto 

W.Datmiko.(2010). 

Bahan Ajar PPG 

Elektronika Daya. 

Jogjakarta: Universitas 

Pendidikan Indonesia 

 Dasar dan Pengukuran 

Listrik Semester 2 

Kelas X, Kemendikbud 

RI 2013 

 Artikel-artikel terkait 
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Lampiran 7. RPP Pembelajaran 

  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

Nama Sekolah  : SMK N 3 Yogyakarta 

Bidang Keahlian : Teknik Ketenaga Listrikan 

Mata Pelajaran : Dasar Listrik dan Elektronika 

Kelas/Semester  : X/1 

Kompetensi Dasar : Menentukan peralatan ukur listrik 

untuk mengukur besaran listrik 

Alokasi Waktu :  6 JP (1 JP=45 menit) 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, 

ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 

proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 

budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian pada bidang kerja yang spesifik 

tentang Alat Ukur Listrik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengelola, menyaji dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang di pelajarinya di sekolah secara 
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mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu melaksanakan tugas 

spesifik tentang Alat Ukur Listrik di bawah pengawasan langsung.  

 

B. Kompetensi Dasar  

3.7 Menentukan Peralatan alat ukur listrik untuk mengukur besaran listrik 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.7.1 Memahami dan mengetahui pengertian multimeter, ohm meter, volt 

meter,    galvanometer, Osiloslkop, Cos phi meter. 

3.7.2 Mampu menerapkan kegunaan dari multimeter, ohm meter, volt meter,    

galvanometer, Osiloslkop, Cos phi meter. 

3.7.3 Dapat menganalisis pembacaan alat ukur multimeter, ohm meter, volt 

meter,    galvanometer, Osiloslkop, Cos phi meter dengan benar. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah melaksanakan proses pembelajaran siswa dapat : 

1. Menjelaskan pengertian dan kegunaan multimeter, volt meter, ampere meter 

dan ohm meter. 

2. siswa dapat mengerjakan tugas maupun soal yang diberikan oleh guru dengan 

benar. 

 

E. Materi Pembelajaran 

Materi Pembelajaran Terlampir. 

 

F. Pendekatan, Model, dan Metode 

1. Strategi pembelajaran kooperatif tutor sebaya menggunakan kelompok yang 

disetiap kelompoknya terdapat satu tutor. 

G. Media, alat, dan sumber belajar 

1. Media  : LCD Proyektor, Powerpoint, papan tulis. 

2. Sumber belajar : Print out materi alat ukur listrik, job praktik, sumber bacaan 

lainnya yang terkait. 

3. Video alat ukur listrik. 

 

H. KKM = 76 
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Pertemuan 1  (6x 45 menit) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Mengucapkan Salam, berdo’a kemudian melakukan presensi 

kepada peserta didik dengan komunikatif, ramah dan santun 

2. Guru dan siswa membaca bacaan surat-surat pendek 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

secara runtut 

4. Menyampaikan apersepsi alat ukur listrik, serta mengajak 

siswa untuk senantiasa mencari informasi terkini dari 

berbagai sumber alat ukur listrik dalam kehidupan sehari-

hari. 

20 menit 

Inti 1. Guru memberikan materi tentang Alat ukur listrik. Guru 

meminta siswa mengamati dan memperhatikan dengan 

seksama. 

2. Guru mengambil bahan alat ukur listrik berupa multimeter, 

volt meter, ampere meter dan ohm meter kemudian 

menjelaskan secara garis besar. 

3. Siswa merangkum hasil penyampaian materi tentang hal-hal 

yang penting.Siswa mengamati Alat ukur listrik,  secara 

bersama-sama dengan tertib. 

4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

5. Jika tidak ada siswa yang bertanya guru berbalik bertanya 

kepada siswa. 

6. Sesi tanya jawab selesai kemudian guru menjelaskan tentang 

model pembelajaran tutor sebaya yang akan diterapkan pada 

pembelajaran. 

7. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok yang setiap 

kelompoknya terdiri dari 6 anak. 

8. Guru membacakan anggota dan ketua sekaligus tutor untuk 

masing-masing kelompok.  

9. Kemudian siswa diminta duduk dan berkumpul dimeja kerja 

sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 

10. Guru menyiapkan alat dan bahan alat ukur listrik 

multimeter, volt meter, ampere meter dan ohm meter 

11. Guru meminta semua tutor yang berjumlah 6 orang maju 

kedepan untuk mengambil materi sekaligus tugas yang akan 

diajarkan dan dikerjakan oleh anggota kelomponya masing-

masing. 

12. Tutor kemudian kembali kekelompoknya masing-masing 

220 menit 
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dan selanjutnya melaksanakan tugasnya untuk 

menyampaikan materi kepada anggotanya. 

13. Guru meminta seluruh anggota memperhatikan materi yang 

dijelaskan oleh tutor. 

14. Guru berkeliling ke setiap kelompok sembari mengawasi 

jalannya proses belajar siswa. 

15. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

jika ada pertanyaan ataupun mengalami kesulitan dalam 

menggunakan alat ukur dan memberikan bimbingan jika 

tutor tidak dapat mengatasi. 

16. Guru memberikan teguran pada peserta didik yang kurang 

aktif dan tidak disiplin. 

17. Jika siswa tidak ada yang mau bertanya kepada guru 

maupun tutor, dapat menuliskan pada lembar pertanyaan 

yang sudah disediakan oleh guru. 

18. Sesi pemebelajaran tutor sebaya selesai, guru meminta tutor 

mengumpulkan materi dan tugas yang telah dikerjakan. 

19. Guru menjawab pertanyaan yang sudah ditulis dilembar 

pertanyaan jika ada. 

Penutup 1. Guru dan peserta didik bekerja sama melakukan refleksi diri 

terhadap proses belajar yang dilakukan. 

2. Guru mereview sekaligus menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan. 

3. Guru menyampaikan gambaran materi yang akan dipelajari 

selanjutnya. 

4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan diakhiri doa bersama 

yang dipimpin ketua kelas dan kemudian guru mengucapkan 

salam penutup 

30 menit 
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Pertemuan ke 2 ( 6x 45 menit) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Mengucapkan Salam, berdo’a kemudian melakukan presensi 

kepada peserta didik dengan komunikatif, ramah dan santun 

2. Guru dan siswa membaca bacaan surat-surat pendek 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

secara runtut 

4. Menyampaikan apersepsi alat ukur listrik, serta mengajak 

siswa untuk senantiasa mencari informasi terkini dari 

berbagai sumber alat ukur listrik dalam kehidupan sehari-

hari. 

  

20 menit 

Inti 1. Guru memberikan materi tentang Alat ukur listrik. Guru 

meminta siswa mengamati dan memperhatikan dengan 

seksama. 

2. Guru mengambil bahan alat ukur listrik berupa CRO, 

watt meter, Kwh meter, Cos phi meter, galvano meter 

menjelaskan secara garis besar. 

3. Siswa merangkum hasil penyampaian materi tentang hal-

hal yang penting.Siswa mengamati Alat ukur listrik,  

secara bersama-sama dengan tertib. 

4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya. 

5. Jika tidak ada siswa yang bertanya guru berbalik 

bertanya kepada siswa. 

6. Sesi tanya jawab selesai kemudian guru menjelaskan 

tentang model pembelajaran tutor sebaya yang akan 

diterapkan pada pembelajaran. 

7. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok yang setiap 

kelompoknya terdiri dari 6 anak. 

8. Guru membacakan anggota dan ketua sekaligus tutor 

untuk masing-masing kelompok.  

9. Kemudian siswa diminta duduk dan berkumpul dimeja 

kerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 

10. Setelah duduk dengan tutor dan kelompoknya masing-

masing, guru merotasi tutor jadi pada pertemuan kedua 

anggota kelompok masih sama tapi dengan tutor yang 

berbeda pada masing-masing kelompok. 

11. Guru menyiapkan alat dan bahan alat ukur listrik CRO, 

watt meter, Kwh meter, Cos phi meter, galvano meter  

 

220 menit 
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12. Guru meminta semua tutor yang berjumlah 6 orang maju 

kedepan untuk mengambil materi sekaligus tugas yang 

akan diajarkan dan dikerjakan oleh anggota kelomponya 

masing-masing. 

13. Peneliti merotasi tutor, pembagian anggota kelompok 

tetap sama dari kelompok 1-6 hanya saja tutor pada 

setiap kelompoknya diganti dengan tutor dari kelompok 

lain. Hal ini betujuan agar tutor dan anggota kelompok 

masing-masing merasakan suasana penjelasan materi dan 

penerimaan materi yang berbeda. 

14. Tutor kemudian kembali kekelompoknya masing-masing 

dan selanjutnya melaksanakan tugasnya untuk 

menyampaikan materi kepada anggotanya. 

15. Guru meminta seluruh anggota memperhatikan materi 

yang dijelaskan oleh tutor. 

16. Peneliti mengarahkan siswa dan tutor untuk mencari 

sumber belajar melalui Internet supaya dapat 

mengembangkan kreatifitasnya dalam melaksanakan 

kegiatan belajar.  

17. Guru berkeliling ke setiap kelompok sembari mengawasi 

jalannya proses belajar siswa. 

18. Guru memperketat bimbingan dan pengawaan dalam 

proses pembelajaran agar tercipta rasa kondusif dan 

nyaman dalam belajar. 

19. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya jika ada pertanyaan ataupun mengalami 

kesulitan dalam menggunakan alat ukur dan memberikan 

bimbingan jika tutor tidak dapat mengatasi. 

20. Guru memberikan teguran pada peserta didik yang 

kurang aktif dan tidak disiplin. 

21. Jika siswa tidak ada yang mau bertanya kepada guru 

maupun tutor, dapat menuliskan pada lembar pertanyaan 

yang sudah disediakan oleh guru. 

22. Sesi pemebelajaran tutor sebaya selesai, guru meminta 

tutor mengumpulkan materi dan tugas yang telah 

dikerjakan. 

23. Guru menjawab pertanyaan yang sudah ditulis dilembar 

pertanyaan jika ada. 

Penutup 1. Guru dan peserta didik bekerja sama melakukan refleksi diri 

terhadap proses belajar yang dilakukan. 

2. Guru mereview sekaligus menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan. 

 

30 menit 
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3. Guru menyampaikan gambaran materi yang akan dipelajari 

selanjutnya. 

4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan diakhiri doa bersama 

yang dipimpin ketua kelas dan kemudian guru mengucapkan 

salam penutup 

  

I. Instrumen dan Penilaian Hasil Belajar  

Instrumen dan Penilaian hasil belajar (terlampir) 

 

 

Yogyakarta, 23 Juli 2019 

Guru Mata Pelajaran,     Mahasiswa 

 

 

 

Drs. Winih Wicaksono, M.T.                                     Kurda Permana Aji 

NIP. 19680310 200604 1 003    NIM. 15501241002 
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Lampiran 8.  Instrumen Penelitian 

 Kisi-kisi Tes Hasil Belajar Siswa Siklus 1 

No Kompetensi 

Dasar 

Materi 

pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Level 

kognitif 

Nomor 

soal 

Jumlah 

soal 

1 3.7 

Menentukan 

peralatan 

alat ukur 

listrik untuk 

mengukur 

besaran 

listrik 

Alat ukur 

listrik 

Memahami 

pengertian alat 

ukur listrk 

 

 

 C2 

 

 

23,2,5 

 

 

 

3 

   Menerapkan 

kegunaan alat ukur 

listrik 

 

    C3 

 

24,11, 

15 

 

3 

   Menganalisis alat 

ukur listrik 

 

C4 

 

6,20 

 

2 

  Kesalahan 

pembacaa

n alat ukur 

listrik 

Mengetahui 

kesalahan dalam 

pembacaan alat 

ukur 

 

C2 

 

12,25 

 

2 

   Menerapkan 

pembacaan alat 

ukur listrik yang 

benar 

 

C3 

 

21,13 

 

2 

  Alat ukur 

listrik 

galvanome

ter 

Menganalisis 

pengertian alat 

ukur galvanometer 

 

C4 

 

14 

 

1 

  Alat ukur 

listrik 

Menyebutkan 

komponen pada 

 

C1 

 

3,4,16 

 

3 
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multimeter multimeter 

   Dapat membaca 

pengukuran 

besaran listrik 

dengan multimeter 

 

C4 

 

18,19 

 

2 

  Alat ukur 

listrik 

voltmeter 

 

Menerapkankeguna

an alat ukur 

voltmeter 

 

C3 

 

1,8,9 

 

3 

   Menganalisis alat 

ukur listrik volt 

meter 

 

C4 

 

17 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Alat ukur 

listrik ohm 

meter 

 

 

Menerapkan dan 

memahami 

ohmeter 

 

 

    C3 

 

 

  22,7 

 

 

      2 

 

 

Menganalisis alat 

ukur listrik 

ohmeter 

     

    C4 

      

   10 

      

     1 

 

Kisi-kisi tes hasil belajar siswa siklus 2 

No Kompeten

si Dasar 

Materi 

pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Level 

Kognitif 

Nomor 

Soal 

Jumlah 

Soal 

1 3.7 

Menentuka

n peralatan 

ukur listrik 

untuk 

mengukur 

besaran 

Alat ukur 

listrik 

Menerapkan 

kegunaan alat 

ukur listrik 

 

C3 

 

1,22, 

23 

 

3 
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listrik 

  Alat ukur 

listrik 

multimeter 

Dapat 

menganalisis 

pengukuran 

besaran listrik 

menggunakan 

multimeter 

 

 

C4 

 

4,5 

 

2 

   Menyebutkan 

fungsi komponen 

dari multimeter 

 

C1 

 

2,3 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Alat ukur 

listrik 

faktor 

daya 

 

 

Menerapkan 

penggunaan alat 

ukur listrik faktor 

daya 

 

    

    C3 

 

 

 

  6,24 

 

    2 

 

   Menyebutkan 

penggunaan alat 

ukur listrik faktor 

daya 

 

   C2 

 

14,21 

 

  2 

  Alat ukur 

listrik 

watt 

meter 

Menganalisis dan 

mengetahui 

pengertian alat 

ukur listrik watt 

meter 

 

 

   C3 

 

 

7,8,9 

 

 

    3 

  Alat ukur 

listrik 

Kwh 

Meter 

Menjelaskan alat 

ukur listrik watt 

meter 

 

   C2 

 

10,25 

 

  2 
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Menganalisis 

KWh meter 

 

     C3 

 

11,12, 

13 

 

    3 

 

 

 

 

Alat ukur 

listrik 

osiloskop 

 

Menjelaskan 

pengertian 

osiloskop 

 

     

    C2 

 

 

15 

 

     

    1 

 

Menerapkan 

kegunaan 

osiloskop 

     

    C3 

17,18,

19,20 

   

    4 

Menyebutkan 

komponen 

osiloskop 

     

    C4 

 

16 

    

    1 
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Soal Siklus 1 

Nama    : 

Presensi : 

Kelas     : 

Mata Pelajaran: Dasar Listrik dan Elektronika 

 

Petunjuk mengerjakan : 

 Berdoalah sebelum megerjakan! 

 Kerjakan soal pada lembar jawab! 

 Tuliskan nama, presensi dan kelas anda! 

 Apabila terjadi kesalahan menjawab pada soal plihan ganda dan anda 

beringinan mengganti jawaban silahkan berikan tanda (=), kemudian pilihlah 

jawaban yang benar! 

 Periksalah kembali lembar jawaban anda dengan teliti agar tidak terjadi 

kesalahan menjawab yang berkemungkinan mengurangi nilai anda. 

 

1. Pada saat anda akan menyetrika baju setelah setrika ditancapkan kestop 

kontak ternyata setrika anda tidak berfungsi dan lampu indikator tidak 

menyala,  padahal setrika yang anda punya baru. Salah satu permasalahan 

yang anda hadapi ialah ada tidaknya tegangan pada stop kontak. Dalam hal 

ini alat ukur listrik yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya tegangan 

pada stop kontak yang anda punya ialah.... 

a. Cosphi meter 

b. Kwh meter 

c. Ohm meter 
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d. Volt meter 

2. Ada berbagai macam alat ukur listrik dengan fungsi yang berbeda-beda, di 

bawah ini contoh alat ukur listrik yang berfungsi mengukur besar kecilnya 

arus yang benar ialah…. 

a. Volt meter  

b. Coshphi meter 

c. Ampere meter 

d. Ohm meter 

3. Perhatikan alat ukur di bawah ini, keterangan pada bagian no 3 disebut…. 

 

a. Skala 

b. Skrup kalibrasi 

c. Terminal negative 

d. Selector range 

4. Pada soal nomor 3, bagian yang disebut dengan selector range adalah 

nomor….  
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a. 1 

b. 3 

c. 7 

d. 6 

5. Sebelum menggunakan alat ukur listrik sehingga didapatkan penunjukkan 

jarum, hal yang perlu diperhatikan sebelum malakukan pengukuran adalah 

mengatur…. 

a. Selector range 

b. Skala 

c. Terminal negatif 

d. Zero Ohm 

6. Besaran listrik  yang paling lengkap dan benar di bawah ini adalah …. 

a. Tegangan listrik, kuat arus listrik, dan hambatan listrik 

b. Tegangan listrik, kuat  arus listrik, dan transformator listrik 

c. Tegangan listrik, kuat kapasitor listrik, dan daya listrik 

d. Tegangan listrik, kuat tahanan listrik, dan transformator listrik 

7. Pada suatu praktik pengukuran tahanan menggunakan multimeter, jarum 

menunjuk seperti gambar di bawah ini sedangkan selector range berada pada 

posisi x 100. Berapakah tahanan yang dihasilkan…. 

 

 

 

 

a. 2000 Ω 

b. 20000 Ω 

c. 200 Ω 
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d. 2 Ω 

8. Jika pada saat praktik pengukuran alat ukur, anda disuruh untuk mengukur 

tegangan, arus dan tahanan maka alat yang tepat untuk digunakan ialah…. 

a. Galvanometer 

b. Multimeter 

c. Watt meter 

d. KWh meter 

9. Pada pengukuran tegangan DC jarum menunjuk angka 22 dengan 

menggunakan skala maksimal 50 dan batas ukur 25. Berapakah tegangan 

yang dihasilkan…. 

 

 

 

 

 

 

a. 11 Volt 

b. 25 Volt 

c. 20 Volt 

d. 22 Volt 

10. Anda memiliki aki bekas yang tidak terpakai dari kendaraan anda, kemudian 

anda ingin melakukan pengecekan apakah aki itu masih ada atau tidaknya 

tegangan, alat ukur listrik apa yang bisa digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya tegangan pada aki anda? 

a. Volt meter DC 

b. Volt meter AC 

c. Cosphi meter 

d. Ohm meter 
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11. Sebelum melakukan pengukuran resistansi, maka harus menepatkan jarum 

pada posisi 0 (nol). Hal ini disebut dengan.... 

a. Grounding 

b. Accuracy 

c. Kalibrasi 

d. Penetralan 

12. Apa saja yang bisa menjadikan kesalahan dalam membaca alat ukur, 

kecuali…. 

a. Terjadinya ketidak telitian 

b. Terjadinya kerusakan sistematis 

c. Terjadinya perubahan parameter yang tidak diketahui 

d. Terjadinya Kalibrasi yang sudah benar 

13. Gesekan beberapa komponen yang bergerak terhadap bantalan dapat 

menimbulkan pembacaan yang tidak tepat, merupakan kesalahan pembacaan 

alat ukur yang disebabkan oleh…. 

a. Kesalahan umum yang disebabkan oleh manusia 

b. Kesalahan sistematis yang disebabkan alat ukur yang rusak 

c. Kesalahan dalam ketidaktelitian 

d. Kesalahan dalam melakukan kalibrasi 

14. Fungsi alat ukur galvanometer untuk mengukur.… 

a. Arus  

b. Faktor daya 

c. Daya 

d. Tahanan 
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15. Pemasangan amperemeter yang benar ditunjukan oleh gambar.… 

 

 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

 

16. Sebutkan simbol pada alat ukur listrik apabila alat ukur listrik tersebut 

digunakan untuk mengukur tegangan DC.... 

a. "A" dan " Ω " 

b. "A" dan "~" 

c. " V " dan "~" 
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d. " V " dan "▬" 

 

17. Bagaimana cara pemasangan alat ukur voltmeter tehadapa beban…. 

a. Dipasang seri 

b. Dipasang Paralel  

c. Dipasang Seri dahulu kemudian paralel terhadap sumber tegangan 

d. Dipasang Paralel dahulu kemudian paralel terhadap sumber tegangan 

18. Berapakah nilai tegangan AC yang dihasilkan dari pengukuran multimeter di 

bawah ini, jika menggunakan skala 0-50 dan selector range pada posisi 1000 

VAC.... 

 

 

 

 

 

 

a.  44 Volt 

b. 440 Volt 

c. 4400 Volt 

d. 44000 Volt 

19. Berapak nilai tahanan yang dihasilkan pada multimeter di bawah ini (selector 

range yang digunakan x 10)…. 
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a. 50 Ω 

b. 5 Ω 

c. 500 Ω 

d. 5000 Ω 

20. Jika pada pengukuran tegangan dimana sumber tegangan yang diukur hanya 

10 Volt AC sementara selector range di tempatkan pada posisi 1000, maka 

apakah yang akan terjadi…. 

a. Pengukuran dapat dibaca dengan mudah karena tegangan hanya 10 Volt 

b. Pengukuran tidak dapat dibaca dengan mudah karena jarum yang bergrak 

hanya sedikit  

c. Posisi selektor range harus diganti dengan yang lebih besar untuk 

mempermudah membaca hasil pengukuran 

d. Posisi selektor range yang digunakan sudah cocok dan dapat 

mempermudah untuk membaca pengukuran tegangan 
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Soal Siklus 2 

Nama    : 

Presensi : 

Kelas     : 

Mata Pelajaran: Dasar Listrik dan Elektronika 

 

Petunjuk mengerjakan : 

 Berdoalah sebelum megerjakan! 

 Kerjakan soal pada lembar jawab! 

 Tuliskan nama, presensi dan kelas anda! 

 Apabila terjadi kesalahan menjawab pada soal plihan ganda dan anda 

beringinan mengganti jawaban silahkan berikan tanda (=), kemudian pilihlah 

jawaban yang benar! 

 Periksalah kembali lembar jawaban anda dengan teliti agar tidak terjadi 

kesalahan menjawab yang berkemungkinan mengurangi nilai anda. 

 

1. Dalam sebuah praktik pengenalan alat ukur listrik, anda mendapat satu buah 

resistor untuk diukur berapa resistansinya. Disini alat ukur yang akan anda 

gunakan untuk mengukur besarnya resistansi tersebut ialah…. 

a. Cosphi meter 

b. Kwh meter 

c. Ohm meter 

d. Volt meter 
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2. Perhatikan alat ukur di bawah ini, keterangan pada bagian no 5 disebut…. 

a. Skala 

b. Skrup kalibrasi  

c. Terminal negative 

d. Selector range 

3. Pada soal nomor 2, bagian yang disebut dengan skala pengukuran adalah 

nomor….  

a. 1 

b. 3 

c. 7 

d. 6 

4. Pada suatu praktik pengukuran tahanan menggunakan multimeter, jarum 

menunjuk angka 25 sedangkan selector range pada posisi x 100. Berapakah 

tahanan yang dihasilkan…. 
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a. 2500 Ω 

b. 25000 Ω 

c. 250 Ω 

d. 0,25 Ω 

5. Pada pengukuran tegangan DC jarum terlihat menunjuk pada gambar di 

bawah ini, dengan menggunakan sekala maksimal 50 dan batas ukur 25. 

Berapakah tegangan yang dihasilkan…. 

 

 

 

a. 30 Volt 

b. 15 Volt 

c. 20 Volt 

d. 60 Volt 

6. Alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur faktor daya ialah…. 

a. Watt meter 

b. Cosphi meter 

c. Volt meter 

d. Ampere meter 

7. Jika pada saat ketika anda mendapat tes pengetahuan tentang materi ukur 

listrik, anda mendapatkan alat ukur wattmeter dan disuruh untuk 

menyebutkan kegunaan dari wattmeter tersebut. Maka, kegunaan wattmeter 

tersebut untuk mengukur... 

a. Tegangan 

b. Arus 

c. Daya 

d. Resistansi  

8. Satuan daya yang ditetapkan dalam satuan SI adalah…. 

a. Ohm 
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b. Αmpere 

c. Watt 

d. Volt 

9. Cara mengukur daya menggunakan Amperemeter dan Voltmeter adalah….. 

a. Amperemeter dipasang pararel dan Voltmeter dipasang seri dan hasilnya 

dimasukkan kedalam rumus P = V.I 

b. Ampere meter dipasang seri dan Voltmeter dipasang pararel dan hasilnya 

dimasukkan kedalam rumus P = V.Cosphi 

c. Amperemeter dipasang seri dan Voltmeter dipasang pararel dan hasilnya 

dimasukkan kedalam rumus P = V.I 

d. Amperemeter dan Voltmeter dipasang seri kemudian dimasukkan 

kedalam rumus P = V.Cosphi 

10. Nama dari alat ukur listrik di bawah ini adalah…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Cosphi meter 

b. Watt meter 

c. Kwh meter 

d. Ampere meter 

11. Jika anda berada dirumah kemudian anda ingin mengecek daya pemakaian 

energi listrik yang digunakan untuk pengoperasian peralatan rumah tangga 

yang dimiliki, maka alat yang digunakan untuk mengecek daya listrik yang 

anda gunakan adalah…. 

a. Volt meter 

b. Kwh meter 
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c. Watt meter 

d. Ampere meter 

12. Sebuah lampu rumah tangga menggunakan 4 lampu masing-masing 50 W 

dan dinyalakan 10 jam per hari. Televisi 100 W dinyalakan rata-rata 12 jam 

per hari. Kemudian sebuah mesin pompa air 125 w dinyalakan rata-rata 2 jam 

per hari. Jika harga kWh energi listrik yang terpakai  Rp. 500,- maka 

rekening listrik yang harus dibayar oleh keluarga tersebut selama sebulan 

adalah... 

a. Rp. 50.750,- 

b. Rp. 51.750,- 

c. Rp. 52.750,- 

d. Rp. 53.750,- 

 

13. Di bawah ini merupakan gambar pengawatan KWh berapa fase? 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pengawatan KWh tiga fase 

b. Pengawatan KWh dua fase 

c. Pengawatan KWh satu fase 

d. Jawaban a dan c benar 

14. Alat ukur listrik di bawah ini disebut…. 
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a. Ohmmeter 

b. Amperemeter 

c. Cosphimeter 

d. Voltmeter 

15. Alat ukur listrik yang hasil pengukurannya berbentuk gelombang untuk 

membaca hasil pengukurannya disebut…. 

a. Power Supply 

b. Anemometer 

c. CRO 

d. Inverter 

16.  

 

Perhatikan gambar di atas, nama dan fungsi pada bagian nomor 17 adalah…. 

a. Mode on, berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. 

b. Position, berfungsi untuk mengatur tampilan kiri kanan pada layar 

c. Saklar mode, untuk menampilkan gelombang CH1, CH 2 dan Dual 

d. Focus, berfungsi untuk mengatur gelombang agar tidak kabur 

17. Pada soal nomor 16, bagian CRO yang berfungsi untuk mengatur Mengatur 

penampilan bentuk gelombang sehingga tidak kabur  adalah nomor…. 

a. 5 

b. 8 

c. 12 

d. 1 
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18. Pada gambar di bawah ini, tampilan gelombang terlalu rapat agar menjadi 

renggang bisa diatur dengan tombol…. 

a. Time/div 

b. Volt/div 

c. Position horizontal 

d. Position vertical 

19. Agar gambar gelombang nampak ditengah, maka harus diatur dengan 

menggunakan tombol…. 

 

a. Time/div 

b. Volt/div 

c. Position horizontal 

d. Position vertical 
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20. Untuk menghitung besarnya amplitude tegangan berikut ini yang harus 

diperhatikan, kecuali…. 

a. Tombol time/div 

b. Tombol volt/div 

c. Probe 

d. Tinggi gelombang sinyal 
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Lampiran 9. Daftar Hadir Siswa 
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Lampiran 10. Dokumentasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peneliti mengamati proses model pembelajaran tutor sebaya 
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Gambar 2. Peneliti memberi bantuan masukan dan arahan kepada tutor dan 

anggotanya disaat tutor kurang paham dan kurang jelas dalam menjalankan tugasnya 
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Gambar 3. Proses jalannya tes 
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Gambar 4. Proses penjelasan materi dan tugas dari peneliti kepada masing-masing 

tutor. 

 

Gambar 5. Proses berjalannya tutor sebaya 


