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KATA SAMBUTAN 

 

Peran guru professional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai 

kunci keberhasilan belajar siswa. Guru professional adalah guru yang kompeten 

membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan 

pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen 

yang menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru. 

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) 

merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan 

hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi 

guru (UKG) untuk kompetensi pedagogic dan professional pada akhir tahun 

2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru 

dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan 

menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG 

diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru pasca UKG melalui program Guru 

Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen 

perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru 

Pembelajaran dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan 

campuran (blended) tatap muka dengan online. 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Kelautan Perikanan Teknolog informasi dan Komunikasi (LP3TK 

KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan KepalaSekolah 

(LP2KS) merupakan Unit PelaksanaTeknis di lingkunganDirektorat Jenderal 

Guru danTenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam 

mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru 

sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut 

adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online 

untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini 

diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam 

peningkatan kualitas kompetensi guru. 

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena 

Karya. 

 

 

 

 

 
 

Jakarta,        Februari 2016 

DirekturJenderal 

Guru danTenaga Kependidikan 

 

Sumarna Surapranata, Ph.D 
NIP. 195908011985031002 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem pengaliran bahan bakar  terdiri dari beberapa komponen, dimulai dari 

tangki bahan bakar , saringan bahan bakar, pompa bahan bakar dan karburator 

atau sistem injeksi bensin. Bahan bakar yang tersimpan dalam tangki dikirim oleh 

pompa bahan bakar  ke karburator melalui pipa pipa dan selang selang. Bahan 

bakar sebelum masuk ke pompa terlebih dahulu disaring melalaui saringan 

bahan bakar yang terletak diantara tangki bensin dan karburator.  

Karburator adalah sebuah alat yang dipergunakan untuk mencampur udara dan 

bahan bakar yang akan masuk kedalam ruang bakar dalam sebuah mesin 

pembakaran dalam. Campuran bahan bakar dan udara yang masuk kedalam 

ruang bakar bisa terbakar bila campurannya masih dalam batas perbandingan 

campuran yang masih bisa terbakar. Terlalu banyak bensin atau sebaliknya 

terlalu banyak udara, maka bahan bakar dan udara yang masuk kedalam ruang 

bakar tidak akan bisa terbakar sekalipun ada letikan bunga api listrik. 

Karburator pertama kali ditemukan oleh Karl Benz pada tahun 1885 dan 

dipatenkan pada tahun 1886. Karburator umumnya digunakan untuk mobil 

berbahan bakar bensin. Setelah banyak kontrol elektronik yang digunakan pada 

mobil, penggunaan karburator mulai digantikan oleh sistem injeksi bensin. 

Sistem injeksi bensin adalah sebuah teknologi yang digunakan dalam mesin 

pembakaran dalam untuk mencampur bahan bakardengan udara sebelum 

dibakar didalam ruang bakar.Penggunaan sistem injeksi bahan bakar bensin 

akan meningkatkan tenaga mesin bila dibandingkan dengan penggunaan 

karburator, karena injektor membuat bahan bakar tercampur lebih homogen 

bersama udara dibandingkan dengan karburator, hal ini disebabkankan karena 

sistem injeksi bahan bakar bensin dapat mengontrol pencampuran bahan bakar 

dan udara yang lebih tepat, baik dalam proporsi dan keseragaman.Sistem injeksi 

bahan bakar bensin dapat berupa mekanikal, elektronik atau campuran dari 

keduanya. Sistem awal berupa mekanikal, namun sekitar tahun 1980-an mulai 

banyak menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik modern menggunakan 

banyak sensor untuk memonitor kondisi mesin, dan sebuah unit kontrol elektronik 

https://id.wikipedia.org/wiki/Udara
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_pembakaran_dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_pembakaran_dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Karl_Benz
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_pembakaran_dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_pembakaran_dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar
https://id.wikipedia.org/wiki/Karburator
https://id.wikipedia.org/wiki/Sensor
https://id.wikipedia.org/wiki/Unit_kontrol_elektronik
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yang mampu menghitung jumlah bahan bakar yang diperlukan sesuai udara 

yang masuk untuk kebutuhan segala kondisi motor. Oleh karena itu, sistem 

injeksi bahan bakar bensin dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan 

mengurangi polusi, dan juga memberikan tenaga keluaran yang lebih optimal 

dibanding dengan sistem karburator. 

Motor diesel biasa disebut juga dengan mesin diesel adalah motor bakar 

pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi yang tinggi untuk 

membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini 

tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Mesin ini 

ditemukan pada tahun 1892 oleh seorang yang bernama Rudolf Diesel. Mesin 

diesel memiliki efisiensi termal terbaik dibandingkan dengan mesin pembakaran 

dalam lainnya (misal: mesin bensin). 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pelatihan diharapkan dapat : 

1. Menelaah serta mampu mengimplementasikan materi sistem bahan bakar 

bensin 

2. Mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar bensin 

3. Memperbaiki sistem bahan bakar bensin 

4. Menelaah serta mampu mengimplementasikan materi sistem bahan bakar 

diesel 

5. Mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar diesel 

6. Memperbaiki sistem bahan bakar diesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Polusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Motor_bakar_pembakaran_dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Motor_bakar_pembakaran_dalam
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Panas_kompresi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_bakar_diesel
https://id.wikipedia.org/wiki/Ruang_bakar
https://id.wikipedia.org/wiki/Busi
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_bensin
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesin_gas&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/1892
https://id.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Diesel
https://id.wikipedia.org/wiki/Efisiensi_termal
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_pembakaran_dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_pembakaran_dalam
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C. Peta Kompetensi 

 

PETA KOMPETENSI GURU 

 

Program Keahlian    :  Teknik Otomotif 

Paket Keahlian         :  Teknik Kendaraan Ringan (043) 

 

Grade 

Kompetensi 

Guru Paket 

Keahlian 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 

Merawat 

berkala 

mekanisme 

katup 

Menelaah 

prinsip kerja 

mekanisme 

katup 

Merawat 

berkala 

mekanisme 

katup 

 

Merawat 

berkala 

sistem 

pelumasan 

dan 

pendinginan 

Menelaah 

prinsip kerja 

sistem 

pelumasan 

dan 

pendinginan  

Menelaah 

minyak 

pelumas 

Merawat 

berkala 

sistem 

pelumasan 

dan 

pendinginan  

Merawat 

berkala 

sistem 

pemasukan 

dan 

pembuangan 

Menelaah 

prinsip kerja 

sistem 

pemasukan 

dan 

pembuangan 

Merawat 

berkala 

sistem 

pemasukan 

dan 

pembuanga

n 

 

Merawat 

berkala 

sistem 

Menelaah 

prinsip kerja 

sistem 

Merawat 

berkala 

sistem 
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pengapian  pengapian 

konvensional 

dan elektronis 

pengapian 

konvensiona

l dan 

elektronis 

Merawat 

berkala 

sistem bahan 

bakar bensin 

Menelaah 

prinsip kerja 

sistem bahan 

bakar bensin 

Merawat 

berkala 

sistem 

bahan bakar 

bensin 

Merawat 

berkala 

sistem bahan 

bakar Diesel  

Menelaah 

prinsip kerja 

sistem bahan 

bakar Diesel 

Merawat 

berkala 

sistem 

bahan bakar 

Diesel 

2 

Merawat 

berkala 

sistem 

kopling 

Menelaah 

prinsip kerja 

kopling 

Merawat 

berkala 

kopling 

 

Merawat 

berkala 

transmisi 

manual  

Menelaah 

prinsip kerja 

transmisi 

manual 

Merawat 

berkala 

transmisi 

manual 

Merawat 

berkala 

transmisi 

otomatis  

Menelaah 

prinsip kerja 

transmisi 

otomatis 

Merawat 

berkala 

transmisi 

otomatis 

Merawat 

berkala poros 

propeller, 

Menelaah 

prinsip kerja 

poros 

propeller, 

Merawat 

berkala 

poros 



 5 

gardan dan 

aksel roda  

gardan dan 

aksel roda  

propeller, 

gardan dan 

aksel roda 

Merawat 

berkala 

sistem 

kemudi 

Menelaah 

prinsip kerja 

sistem kemudi  

Merawat 

berkala 

sistem 

kemudi 

Merawat 

berkala 

sistem rem 

Menelaah 

prinsip kerja 

sistem rem 

Merawat 

berkala 

sistem rem 

Merawat 

berkala roda 

Menelaah 

kodefikasi 

peleg dan ban  

Merawat 

berkala 

peleg dan 

ban 

Merawat 

berkala 

sistem 

supensi 

Menelaah 

prinsip kerja 

sistem 

suspensi  

Merawat 

berkala 

sistem 

suspensi 

Merawat 

berkala 

sistem 

penerangan, 

tanda dan 

pengaman  

Menelaah 

prinsip kerja 

sistem 

penerangan, 

tanda dan 

pengaman 

Merawat 

berkala 

sistem 

penerangan, 

tanda dan 

pengaman 

Merawat 

berkala 

sistem 

penghapus/ 

pembersih 

Menelaah 

prinsip kerja 

penghapus 

/pembersih 

kaca 

Merawat 

berkala 

sistem 

penghapus/ 

pembersih 
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kaca kaca 

Merawat 

berkala 

sistem starter 

dan pengisian 

Menelaah 

prinsip kerja 

sistem starter 

dan pengisian 

Merawat 

berkala 

sistem 

starter dan 

pengisian 

 

 

 

3 

Memperbaiki 

blok motor 

dan 

mekanisme 

engkol 

Menelaah blok 

motor dan 

mekanisme 

engkol 

Mendiagnos

is kerusakan 

blok motor 

dan 

mekanisme 

engkol 

Memperbaiki 

blok motor 

dan 

mekanisme 

engkol 

Memperbaiki 

kepala 

silinder dan 

mekanisme 

katup 

Menelaah 

kepala silinder 

dan 

mekanisme 

katup 

Mendiagnos

is kerusakan 

kepala 

silinder dan 

mekanisme 

katup 

Memperbaiki 

kepala 

silinder dan 

mekanisme 

katup 

Memperbaiki 

sistem 

pemasukan 

dan 

pembuangan 

Menelaah 

sistem 

pemasukan 

dan 

pembuangan  

Mendiagnos

is kerusakan 

sistem 

pemasukan 

dan 

pembuanga

n  

Memperbaiki 

sistem 

pemasukan 

dan 

pembuangan 

Memperbaiki 

sistem 

pelumasan 

dan 

pendinginan 

Menelaah 

sistem 

pelumasan 

dan 

pendinginan 

Mendiagnos

is kerusakan 

sistem 

pelumasan 

dan 

Memperbaiki 

sistem 

pelumasan 

dan 

pendinginan 
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pendinginan 

4 

Memperbaiki 

sistem rem 

Menelaah 

sistem rem  

Mendiagnos

is kerusakan 

sistem rem  

Memperbaiki 

sistem rem 

5 

Memperbaiki 

sistem 

penerangan, 

tanda dan 

pengaman 

Menelaah 

sistem 

penerangan, 

tanda dan 

pengaman 

Mendiagnos

is kerusakan 

sistem 

penerangan, 

tanda dan 

pengaman 

Memperbaiki 

sistem 

penerangan, 

tanda dan 

pengaman 

Memperbaiki 

sistem 

penghapus/ 

pembersih 

kaca 

Menelaah 

sistem 

penghapus/ 

pembersih 

kaca 

Mendiagnos

is kerusakan 

sistem 

penghapus/ 

pembersih 

kaca 

Memperbaiki 

sistem 

penghapus/ 

pembersih 

kaca 

6 

Memperbaiki 

sistem 

pengapian  

Menelaah 

sistem 

pengapian 

konvensional 

dan elektronis 

Mendiagnos

is kerusakan 

sistem 

pengapian 

konvensiona

l dan 

elektronis 

Memperbaiki 

sistem 

pengapian 

konvensional 

dan 

elektronis 

Memperbaiki 

sistem starter 

dan pengisian 

Menelaah 

sistem starter 

dan pengisian 

Mendiagnos

is kerusakan 

sistem 

starter dan 

pengisian 

Memperbaiki 

sistem starter 

dan 

pengisian 

7 Memperbaiki 
Menelaah 

sistem kopling 

Mendiagnosi

s kerusakan 

Memperbaiki 
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sistem 

kopling  

sistem 

kopling 

sistem 

kopling 

Memperbaiki 

transmisi  

Menelaah 

transmisi  

Mendiagnosi

s kerusakan 

transmisi  

Memperbaiki 

transmisi 

Memperbaiki 

poros 

propeller,gard

an dan aksel 

roda  

Menelaah 

poros 

propeller,gard

an dan aksel 

roda 

Mendiagnosi

s kerusakan 

poros 

propeller, 

gardan dan 

aksel roda 

Memperbaiki 

poros 

propeller, 

gardan dan 

aksel roda 

 

8 

Memperbaiki 

sistem bahan 

bakar bensin  

Menelaah 

sistem bahan 

bakar bensin  

Mendiagnosi

s kerusakan 

sistem 

bahan bakar 

bensin 

Memperbaiki 

sistem bahan 

bakar bensin 

Memperbaiki 

sistem bahan 

bakar Diesel  

Menelaah 

sistem bahan 

bakar Diesel  

Mendiagnosi

s kerusakan 

sistem 

bahan bakar 

Diesel 

  

Memperbaiki 

sistem bahan 

bakar Diesel 

9 

Memperbaiki 

sistem 

kemudi 

 

Menelaah 

sistem kemudi 

 

Mendiagnosi

s kerusakan 

sistem 

kemudi 

Memperbaiki 

sistem 

kemudi 

Memperbaiki  

roda  

Menelaah 

peleg dan ban 

Mendiagnosi

s kerusakan 

peleg dan 

ban 

Memperbaiki 

peleg dan 

ban 

Memperbaiki 
Menelaah Mendiagnosi

Memperbaiki 
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sistem 

suspensi 

sistem 

suspensi  

s kerusakan 

sistem 

suspensi. 

sistem 

suspensi 

Melaksanaka

n Wheel 

Alignment 

Menelaah 

wheel aligment 

Mendiagnosi

s kesalahan 

wheel 

aligment  

Melaksanaka

n wheel 

aligment 

10 

Memperbaiki 

sistem Air 

Conditioning 

(AC) 

Menelaah 

sistem Air 

Conditioning 

(AC) 

 

 Mend

iagnosis 

kerusakan 

sistem Air 

Conditioning 

(AC) 

Memperbaiki 

sistem Air 

Conditioning 

(AC) 

  Memperbaiki 

assesoris 

Menelaah 

sistem audio 

video dan 

sistem 

tambahan 

(GPS, dsb) 

 

Mendiagnosi

s kerusakan 

pada sistem 

audio video 

dan sistem 

tambahan 

(GPS, dsb) 

Memperbaiki 

sistem audio 

video dan 

sistem 

tambahan 

(GPS, dsb) 

 

 

D. Ruang Lingkup 

Sistem pengaliran bahan bakar  

a. Pengantar sistem pengaliran bahan bakar bensin 

b. Kelengkapan sistem pengaliran bahan bakar bensin pada karburator  

Karburator 

a. Bagian bagian utama pada karburator 

b. Perbandingan campuran 

c. Dasar karburator 
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d. Sistem pelampung 

e. Ventilasi ruang pelampung 

f. Idle dan perpindahan 

g. Sistem sistem tambahan pada idle 

h. Pemeriksaan & penyetelan pelampung 

i. Pemeriksaan & overhaul karburator 

Sistem injeksi bensin 

a. Pengantar sistem injeksi bensin 

b. Sistem aliran bahan bakar injeksi bensin 

c. Pemeriksaan sistem bahan bakar injeksi bensin 

Sistem injeksi diesel 

a. Pendahuluan sistem injeksi diesel 

b. Proses kerja motor diesel dibanding dengan motor otto 4 tak 

c. Sistem injeksi langsung dan tak langsung 

d. Bagian bagian khusus motor diesel 

e. Pompa pengalir dan saringan solar 

f. Sistem aliran solar 

l. Sistem common rail 

 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini 

maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain : 

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

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

diklat dapat bertanya pada instruktur/pengampu kegiatan belajar. 

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

besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi-materi yang dibahas 

dalam setiap kegiatan belajar. 

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

hal berikut: 

a. Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku. 

b. Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan baik. 
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c. Sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) peralatan dan 

bahan yang diperlukan dengan cermat serta identifikasi peralatan 

keselamatan kerja dengan tepat. 

d. Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 

e. Untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, harus meminta 

ijin guru atau instruktur terlebih dahulu. 

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

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

kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada instruktur yang 

mengampu kegiatan pembelajaran yang bersangkutan. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1: SISTEM 

PENGALIRAN BAHAN BAKAR BENSIN 

 

A. Tujuan  

Setelah mengikuti menyelesaikan materi sistem pengaliran bahan bakar bensin 

ini, peserta diharapkan dapat: 

1. Memahami fungsi bagian bagian utama sistem pengaliran bahan bakar bensin        

pada karbutaror. 

2. Memahami kegunaan sistem pengaliran bahan bakar bensin.  

3. Memahami persyaratan sistem pembentukan campuran.  

4. Memahami macam-macam prinsip pembentukan campuran. 

5. Memahami fungsi kelengkapan sistem pengaliran bahan bakar bensin pada 

karburator. 

6. Memahami fungsi separator dalam tangki. 

7. Memahami mengapa dalam tangki kadang – kadang terdapat air. 

8. Memahami macam – macam konsturksi ventilasi tangki. 

9. Memahami konstruksi arah aliran bahan bakar dalam saringan bensin. 

10. Memahami macam – macam konstruksi pompa bensin. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mampu menjelaskan fungsi bagian bagian utama sistem pengaliran bahan 

bakar bensin pada karburator. 

2. Mampu menjelaskan kegunaan sistem pengaliran bahan bakar bensin 

3. Mampu menjelaskan persyaratan sistem pembentukan campuran 

4. Mampu menjelaskan macam macam prinsip pembentukan campuran 

5. Mampu menjelaskan fungsi kelengkapan sistem pengaliran bahan bakar 

bensin pada karburator. 

6. Mampu menjelaskan fungsi separator dalam tangki. 

7. Mampu menjelaskan mengapa dalam tangki kadang kadang terdapat air. 

8. Mampu menjelaskan macam macam konstruksi ventilasi tangki. 

9. Mampu menjelaskan konstruksi arah aliran bahan bakar dalam saringan 

bensin. 
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10. Mampu menjelaskan macam macam konstruksi pompa bensin. 

 

C. Uraian Materi 

        Sistem pengaliran bahan bakar bensin merupakan materi yang terdiri dari: 

1) pengantar, yang membahas tentang fungsi bagian bagian utama pada sistem 

pengaliran, kegunaan sistem bahan bakar bensin, persyaratan sistem 

pembentukan campuran, macam-macam prinsip pembentukan campuran serta 

2) kelengkapan sistem pengaliran bahan bakar bensin pada karburator yang 

membahas tentang tangki, ventilasi udara dalam tangki, saringan bahan bakar, 

pompa bensin, sistem pelampung, saluran pengembali ke tangki, separator 

dalam tangki, arah aliran saluran bahan bakar dalam saringan bahan bakar serta 

prinsip konstruksi pompa bensin mekanis dan elektris. 

 

 
1. Pengantar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Sistem Pengaliran Bahan Bakar Bensin 

 

a. Fungsi bagian-bagian utama : 

1) Pompa untuk mengalirkan bensin dari tangki ke karburator. 

2) Saringan bensin untuk menyaring kotoran agar yaang masuk ke karburator 

bersih . 
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3) Katup pembatas tekanan untuk mencegah timbulnya tekanan yang berlebihan 

akibat kerja pompa dan tercukupinya jumlah bensin di karburator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Aliran Bahan Bakar Bensin 

 

b. Kegunaan sistem bahan bakar bensin : 

1) Mengalirkan bensin dari tangki ke motor, agar motor dapat hidup dan 

mengasilkan tenaga. 

2) Membentuk campuran bahan bakar/udara serta mengatur jumlah campuran 

yang dihisap motor, agar campuran bensin + udara sesuai kebutuhan ( misalkan 

: untuk idle, beban rendah, beban penuh, dsb ). 

c. Persyaratan sistem pembentukan campuran : 

1) Perbandingan campuran bensin/udara harus sesuai dengan keperluan motor 

2) Campuran bensin/udara harus sehomogen mungkin 

3) Jumlah campuran yang dihisap motor harus dapat diatur 
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2. Kelengkapan Sistem Pengaliran Bahan Bakar Bensin pada 

Karburator 

 

 

Gambar 1. 3 Sistem Pengaliran Bahan Bakar Bensin pada Karburator 

 

1) Tangki, sebagai tempat menampung bensin 

2) Ventilasi tangki, agar tekanan dalam tangki tetap sama dengan tekanan udara 

luar ( atmosfir ) 

3) Saringan bensin, memisahkan kotoran agar bensin bersih 

4) Pompa bensin, memindahkan bensin dari tangki ke karburator 

5) Sistem pelampung, mengatur pemasukan bensin pada karburator 

6) Saluran pengembali, untuk mencegah timbulnya gelembung uap bensin 

 ( sistem ini tidak dipasang pada setiap mobil ) 

1) Tangki bahan bakar 
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Gambar 1. 4 Tangki Bahan Bakar 

 

a) Untuk apa separator ? 

Mencegah goncangan bensin waktu mobil berjalan supaya tidak terjadi hisapan 

udara pada pompa bensin. 

b) Mengapa dalam tangki kadang – kadang terdapat air ? 

Jika isi bensin sedikit, Jumlah udara dalam tangki banyak 

Air dalam udara dapat mengembunwaktu temperatur dingin, akibatnya 

dalam tangki terdapat air. 

2) Macam – macam konsturksi ventilasi tangki 

a) Ventilasi pada tutup 

Macam ventilasi ini banyak dipakai pada sepeda motor. 

Waktu mengganti tutup tangki baru, periksalah apakah terdapat ventilasi 

pada tutup tangki 

 

Gambar 1. 5 Ventilasi pada Tutup Tangki 

 

b) Ventilasi pada tangki 

Konstruksi untuk ventilasi ini sering digunakan pada mobil  

Separator  

Ventilasi  
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Jika ujung saluran ventilasi tidak dipasang pada tempat yang bersih, kotoran 

dapat masuk pada tangki 

 

Gambar 1. 6 Ventilasi pada Tangki 

 

c) Ventilasi dengan katup 

Jenis ventilasi ini lebih aman terhadap kebocoran saat mobil  

posisi miring sekali / terbalik 

Penguapan bensin berkurang, pemakaian bensin irit 

Slang pada katup tekan kadang-kadang dihubungkan ke karburator 

 

Gambar 1. 7 Ventilasi dengan Katup 

 

 

 

 

Ventilas
Selang  Kerangka 

kendaraan 

Katup hisap 

Katup tekan 
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3) Saringan bensin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Arah aliran 

Pengaliran bensin dalam saringan selalu menuju dari luar elemen ke bagian 

dalam 

Perhatikan waktu memasang dan mengganti baru saringan bensin, lihat tanda 

arah aliran pada rumah saringan bensin 

b) Rumah saringan bensin terbuat dari : 

Plastik 

Plat 

c) Bahan elemen saringan terbuat dari : 

Kasa kawat 

Kertas 

Kasa plastik 

4) Pompa bensin 

a) Macam – macam konstruksi pompa bensin 
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(1) Pompa bensin mekanis 

Pompa digerakkan oleh putaran  

motor (contoh:eksenter poros kam  

yang mendorong tuas penggerak). 

 

 

 

(2) Pompa bensin listrik 

          Pompa digerakkan motor, dan 

biasannya  pompa bensin  

diletakkan dekat atau di dalam 

          tangki bahan bakar 

 

 

 

Gambar 1. 8 Pompa Bensin Mekanis (atas), Pompa Bensin Listrik (bawah) 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Setelah selesai pembelajaran, Anda hendaknya mampu mengidentifikasi 

bagian bagian utama sistem pengaliran bahan bakar bensin pada karburator, 

menganalisis prinsip pembentukan campuran yang terjadi pada sistem karburator 

dan injeksi bensin serta mampu menjelaskan adanya separator dan  air dalam 

tangki bahan bakar. Selain itu Anda perlu mengidentifikasi peralatan 

keselamatan kerja yang layak dipergunakan pada saat pelatihan di bengkel agar 

kecelakaan kerja bisa dihindari. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Sebutkan beberapa persyaratan sistem pembentukan campuran pada 

kendaraan agar didapatkan tenaga sesuai dengan kebutuhan motor. 

2. Mengapa dalam konstruksi pembuatan tangki kendaraan dilengkapi dengan 

sistem ventilasi udara? 

3. Mengapa didalam tangki kadang kadang terdapat air? Terangkan secara 

singkat dan jelas! 
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4. Apa yang terjadi bila pemasangan saringan bensin arahnya terbalik? 

 

F. Rangkuman 

1. Materi sistem pengaliran bahan terdiri dari: (a) pengantar yang membahas 

tentang fungsi bagian bagian utama sistem pengaliran, kegunaan sistem 

pengaliran bahan bakar bensin, persyaratan sistem pembentukan campuran dan 

macam macam prinsip pembentukan campuran serta (b) tentang kelengkapan 

sistem pengaliran bahan bakar bensin pada karburator. 

2. Sedangkan materi tentang kelengkapan sistem pengaliran bahan bakar bensin 

pada karburator meliputi: (a) tangki, sebagai tempat menampung bensin, (b) 

ventilasi udara, agar tekanan dalam tangki tetap sama dengan tekanan udara 

luar ( atmosfir ), (c) saringan bensin, memisahkan kotoran agar bensin bersih, (d) 

pompa bensin, memindahkan bensin dari tangki ke karburator, (e) sistem 

pelampung, mengatur pemasukan bensin pada karburator dan (f) saluran 

pengembali, untuk mencegah timbulnya gelembung uap bensin (sistem ini tidak 

dipasang pada setiap mobil). 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Peserta pelatihan setelah menyelesaikan proses pembelajaran dalam 

modul ini diharapkan mempelajari kembali materi/bagian-bagian yang belum 

dikuasai dari modul ini sampai tuntas untuk dipahami secara mendalam. Setelah 

itu hendaknya pengetahuan  dari modul ini bisa dikembangkan dengan 

sendirinya sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru/pendidik. 

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

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

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Perbandingan campuran bensin/udara harus sesuai dengan keperluan motor. 

   Campuran bensin/udara harus sehomogen mungkin. 

  Jumlah campuran yang dihisap motor harus dapat diatur. 

2. Agar tekanan dalam tangki tetap sama dengan tekanan udara luar (atmosfir). 
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3. Jika dalam tangki jumlah udaranya banyak,maka air dalam udara dapat 

mengembun waktu temperatur dingin sehingga dalam tangki terdapat air. 

4. Saringan bahan bakar cepat kotor, sehingga umur dari pemakaian saringan 

bahan bakar relatif pendek/cepat ganti. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: KARBURATOR 

 

A. Tujuan  

Setelah mengikuti menyelesaikan materi karburator ini, peserta diharapkan 

dapat: 

1. Memahami materi bagian bagian utama pada karburator 

2. Memahami materi perbandingan campuran 

3. Memahami materi dasar karburator 

4. Mamahami materi sistem pelampung 

5. Mamahami materi ventilasi ruang pelampung 

6. Memahami materi sistem idle dan perpindahan 

7. Memahami materi sistem sistem tambahan pada idle 

8. Melaksanakan pekerjaan pemeriksaan & penyetelan pelampung 

9. Melaksanakan pekerjaan pemeriksaan & over haul karburator 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mampu menjelaskan bagian bagian utama pada karburator 

2. Mampu menjelaskan perbandingan campuran udara  & bahan bakar 

3. Mampu menjelaskan prinsip dasar pada karburator 

4. Mampu menjelaskan sistem pelampung pada karburator 

5. Mampu menjelaskan sistem ventilasi pada ruang pelampung 

6. Mampu menjelaskan sistem idle & perpindahan 

7. Mampu menjelaskan sistem tambahan pada idle 

8. Mampu menjelaskan dan melaksanakan pekerjaan pemeriksaan & penyetelan 

pelampung 

9. Mampu menjelaskan dan melaksanakan pekerjaan pemeriksaan & over haul 

karburator 

 

C. Uraian Materi 

Pembahasan materi karburator dalam modul ini meliputi materi yang terdiri dari : 

1) bagian bagian utama pada karburator, 2) perbandingan campuran bahan 

bakar & udara, 3) dasar karburator, 4) sistem pelampung, 5) ventilasi ruang 
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pelampung, 6) sistem idle & perpindahan, 7) sistem sistem tambahan pada idle,  

serta 1) praktik melaksanakan pekerjaan pemeriksaan & penyetelan pelampung, 

2) praktik melaksanakan pekerjaan pemeriksaan & overhaul karburator. 

 

1. Bagian Bagian Utama pada Karburator 

 

Gambar 2. 1 Bagian Bagian Karburator 

 

Bagian-bagian : 

1. Saluran masuk bensin 

2. Ruang pelampung 

3. Pelampung 

4. Ventilasi ruang pelampung 

5. Pipa pengabut ( nosel ) 

6. Venturi 

7. Katup gas 

a. Prinsip kerja : 

Pada saat torak/piston langkah hisap, maka terjadi aliran udara yang cepat pada 

venturi sehingga bensin akan terhisap oleh turunnya tekanan ( vakum ) dan 

bercampur dengan udara masuk kedalam silinder mesin. 

b.Kelebihan dan kekurangan karburator dibandingkan dengan sistem 

injeksi: 

Relatif sederhana. 

Harga relatif murah. 

Campuran yang dihasilkan tidak sebaik sistem injeksi. 

Jarang ada gangguan yang berat. 

c. Tugas dan jenis  jenis karburator 

1) Tugas karburator 

Tugas  Bagian Karburator 

Mengatur jumlah campuran yang masuk 

pada motor 

Katup gas ( throtle  

valve ) 
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Mencampur bensin dan udara sehingga 

terjadi pengabutan yang halus 

 

 

 

Ruang pencampur 

Venturi 

Pipa pengabut / Nozle 

 

Membentuk perbadingan campuran yang 

sesuai sehingga mengakibatkan daya motor 

tinggi dan pemakaian bahan bakar irit 

 

Sistem idle 

Sistem utama 

Sistem pelampung 

Sistem percepatan 

Sistem pengaya 

Sistem cuk 
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2) Arah aliran udara 

 

 

 

 

a) Karburator arus turun 

Digunakan pada kebanyakan 

 mobil. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Karburator arus naik 

Dipakai pada mobil – mobil tua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Karburator arus mendatar 

Digunakan pada kebanyakan  

sepeda motor 

 

 

Gambar 2. 2 Macam Macam Aliran Udara 
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3) Jenis – jenis venturi 

a) Venturi tetap 

(1) Satu venturi    (2) Satu venturi dengan venturi – 

venturi       sekunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecepatan udara pada venturi tergantung besarnya aliran udara 

 

Gambar 2. 3 Macam Macam Venturi Tetap 

Venturi – venturi sekunder dapat memperbaiki kualitas pengabutan 

 ( homogenitas campuran ) 

 

b) Venturi variabel 

 

 

 

Celah torak sebagai ruang  

venturi.Gerak turun naik torak  

diatur secara automatis  

agar kecepatan udara pada  

celah torak konstan 

 

Gambar 2. 4 Venturi Variabel 

 

 

Venturi – venturi 

sekunder 

Venturi 

primer 

Venturi  

Celah 
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4) Jumlah ruang pencampur 

a) Satu ruang pencampur   b) Dua ruang pencampur 

Untuk motor kecil / sederhana  Untuk kebanyakan motor mobil. 

 

c) Empat ruang pencampur 

Digunakan untuk motor bersilinder 6,8 dan 12 

 

                  Ruang pencampur 

 

Gambar 2. 5 Macam Macam Ruang Pencampur (gambar atas & bawah) 

 

 

 

 

Ruang 

pencampur 

Ruang pencampur 
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5) Urutan pembukaan katup gas 

 

 

 

 

 

a) Karburator ganda 

Katup gas kanan dan kiri  

membuka secara bersamaan 

dalam waktu yang sama  

( sinkron ) 

 

 

 

 

 

b) Karburator bertingkat 

Katup gas tingat II mulai  

Membukapada saat katup gas  

tingkat I terbuka penuh. 

Cara pembukaan katup gas  

tingkat II ; 

 Mekanis 

 Pneumatis 

 

c) Karburator ganda bertingkat 

Tingkat I ; kedua katup gas  

kecil membuka penuh 

Tingkat II ; kedua katup gas  

besar membuka menyusul. 

 

 

Gambar 2. 6 Macam Macam Pembukaan Katup Gas 
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2. Perbandingan Campuran 

a. Kegunaan : 

Pembakaran dapat terjadi bila terdapat bahan bakar, udara, dan api ( panas )  

Tetapi tiga syarat tersebut, tidak menjamin terjadinya pembakaran sempurna  

b. Percobaan perbandingan campuran 

 

 

Udara   = 1 liter 

Bensin  = 20 ml 

Hasil : 

Tidak meledak karena  

campuran udara atau bensin  

terlalu kaya 

 

 

 

 

Udara   = 1 liter 

Bensin  = 1,5 ml 

Hasil : 

Meledak karena campuran  

udara / bensin sesuai 

 

 

 

Udara   = 1 liter 

Bensin  = 0,5 ml 

Hasil : 

Tidak meledak karena  

campuran udara / bensin 

terlalu miskin  

 

Gambar 2. 7 Gelas Percobaan Perbandingan Campuran 
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Kesimpulan : 

Perbandingan campuran udara / bensin yang dapat terbakar mempunyai batas 

batas perbandingan campuran. 

Jika terlalu kaya atau terlalu miskin tidak dapat terbakar. 

c. Perbandingan massa & volume campuran udara dan bensin yang ideal 

Pembakaran dapat sempurna apabila udara & bensin dalam perbandingan 

campuran yang sesuai, sehingga campuran mudah terbakar oleh nyala api, 

akibatnya semua oksigen & bensin terbakar habis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 8 Perbandingan Massa Udara & Bensin 

 

Perbandingan campuran udara/bensin ideal 

   15 Kg udara dengan 1 Kg bensin 

atau 

   9000 liter udara dengan 1 liter bensin 

d. Pengaruh perbandingan campuran terhadap daya & pemakaian bensin 

UDARA 

Bensin  
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Pembakaran motor tidak pernah sempurna, maka pada gas hasil pembakaran 

selalu terdapat sisa oksigen dan bahan bakar 

Pada praktek perbandingan campuran akan disesuaikan dengan keadaan motor, 

yaitu : 

Campuran sedikit kaya untuk menghasilkan daya motor tinggi pada beban penuh 

( katup gas terbuka penuh ) 

Campuran sedikit kurus untuk menghasilkan pemakaian bensin yang irit pada 

beban rendah ( katup gas terbuka sedikit ) 

  

 

 

Gambar 2. 9 Pengaruh Perbandingan Campuran Terhadap Daya & Pemakaian Bahan 

Bakar Bensin 

Kesimpulan : 

Perbandingan campuran ideal harus disesuaikan dengan keadaan motor. 

 

D
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3. Dasar  Karburator 

 

a. Prinsip kerja sistem utama 

 

 

 

1) Mengapa bensin dapat 

tersemprot ? 

Karena pada udara yang 

mengalir dengan cepat  

tekanannya turun 

 

Gambar 2. 10 Prinsip Kerja Sistem Utama 

 

2) Sistem utama 

Bensin dapat dihisap pada pipa pengabut sesuai kecepatan udara yang  

mengalir ke motor. 

 

Gambar 2. 11 Bensin Mengalir Lewat Nosel Utama 
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3) Venturi  

 

 

Untuk apa memakai venturi ? 

Untuk menurunkan tekanan  

lebih besar pada waktu udara  

mengalir pada venturi 

 

Gambar 2. 12 Perbedaan Tekanan pada Daerah Venturi 

 

b. Sistem utama dengan venturi 

Venturi pada pipa pengabut untuk menurunkantekanan udara agar bensin  

juga terhisap pada keadaan katup gas tebuka sedikit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 13 Sistem Utama dengan Venturi 

 

 

Venturi  

Kabel gas 
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c. Penambahan udara pada pipa pengabut ( nosel ) 

 

 

Pipa pengabut sederhana,→ 

pengabutan kasar ( tetesan bensin ) 

 

Pipa pengabut dengan lubang  

udara,→pengabutan halus 

 

Gambar 2. 14 Perbedaan Pipa Pengabut Sederhana dengan Tambahan Lubang Udara 

 

d. Sistem utama dengan penambahan udara 

Penambahan lubang udara pada pipa pengabut agar bensin dan udara 

bercampur lebih homogen ( merata ) 

 

 

 

Gambar 2. 15 Sistem Utama dengan Penambahan Udara 

 

4. Sistem Pelampung 

a. Kegunaan : Mengatur batas permukaan bensin dalam ruang pelampung agar 

relatif te tap ( konstan ) 

b. Cara kerja sistem pelampung 

Kabel 

gas 

Lubang 

udara 
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Tinggi permukaan bensin berkurang Tinggi permukaan bensin sesuai 

 

 

Gambar 2. 16 Permukaan Bensin pada Ruang Pelampung 

 

 

(1) Pelampung turun 

(2) Jarum pelampung membuka  

saluran masuk bensin 

(3) Bensin masuk mengisi ruang 

pelampung 

 

(1) Pelampung naik 

(2) Katup jarum pelampung menyumbat 

saluran bensin 

(3) Bensin tertahan pada salurannya  ( 

tidak mengalir ) 

 

c. Gangguan pada permukaan pelampung 

  

Katup 

jarum 

Pelampung 

 

1) Terlalu tinggi. 

kesalahan kecil : 

Campuran pada sistem utama 

 menjadi lebih kaya 

 

Kesalahan besar : 

Bensin langsung mengalir  

pada nosel, bisa mengakibatkan  

 banjir 

ventilasi 
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Gambar 2. 17 Penyetelan Pelampung Bila Permukaan Bensin Terlalu Tinggi (gambar 

atas) & Terlalu Rendah 

 

 

Catatan : 

Perbedaan tinggi permukaan bensin terhadap tinggi nosel umummnya 5 – 10 

mm 

d. Katup jarum pelampung 

 

 

 (gambar bawah) 

 

2) Terlalu rendah 

Kesalahan kecil : 

Campuran pada sistem utama  

menjadi lebih kurus 

 

Kesalahan besar : 

Bensin tidak terhisap pada 

sistem utama, maka  mesin bisa 

 mati 

Lidah 
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Potongan katup jarum 

 

 

 

1. Rumah jarum 

2. Katup jarum 

3. Pegas 

4. Peluru 

5. Celah untuk aliran bensin 

Gambar 2. 18 Katup Jarum Pelampung 

 

e. Kegunaan pegas katup jarum pelampung 

Kejutan mobil mengakibatkan getaran pada pelampung sehingga terjadi pukulan 

katup jarum pelampung terhadap dudukannya, maka bisa terjadi  keausan besar. 

Oleh karena itu kebanyakan katup jarum pelampung berpegas. 

Gangguan / kerusakan pada katup jarum pelampung 

Macet : 

Bensin tidak mengalir ke ruang 

pelampung 

Mesin tidak dapat hidup 

Aus : 

Bensin mengalir terlalu banyak 

keruang pelampung 

Banjir, mesin sulit hidup 

5. Sistem Ventilasi Ruang Pelampung 

a. Kegunaan : menstabilkan tekanan pada batas permukaan bensin agar 

konstan 
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Ventilasi ekstern 

 

Ventilasi intern 

 

 

Gambar 2. 19 Ventilasi Ekstern 

 

 

 

Gambar 2. 20 Ventilasi Intern 

 

 

Saluran ventilasi mengarah ke udara luar, 

sehingga bisa timbul polusi udara. 

 

 

Kondisi saringan udara mempengaruhi 

perbandingan campuran. 

 

 

Karburator tua umumnya dilengkapi dengan 

ventilasi ini. 

 

Saluran ventilasi mengarah ke  

saringan udara, sehingga tidak timbul  

polusi udara 

 

Kondisi saringan udara tidak  

mempengaruhiperbandingan  

campuran 

 

Karburator modern umumnya  

dilengakapi dengan ventilasi ini 

 

 

b. Keuntungan / kerugian ventilasi ekstern dan intern 

1) Jika motor panas distart : 
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Gambar 2. 21 Ventilasi Ekstern 

Saat Motor Panas 

 

 

Gambar 2. 22 Ventilasi Intern 

Saat Motor Panas 

 

Ventilasi ekstern 

 

Bila karburator panas, bensin dalam  

ruang pelampung menguap dan 

uap bensin akan mengalir keluar, sehingga 

motor mudah dihidupkan tetapi timbul polusi 

 

Ventilasi intern 

 

Uap bensin mengalir pada ruang  

Pencampur, sehingga campuran kaya 

dan motor sukar dihidupkan, 

 tetapi tidak timbul polusi 

 

2) Jika saringan udara kotor / tersumbat 
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Gambar 2. 23 Ventilasi Ekstern 

Saat Saringan Udara Kotor 

 

 

 

 

Gambar 2. 24 Ventilasi Intern 

Saat Saringan Udara Kotor 

 

 

 

 

Ventilasi ekstern 

 

Tekanan pada ruang pencampur turun  

karena hambatan saringan udara. 

Tekanan pada ruang pelampung  

tetap atmosfir, sehingga: 

(1) Perbedaan tekanan antara  

ruang pencampur dan ruang  

pelampung jadi besar. 

(2) Campuran jadi kaya. 

 

Ventilasi intern 

 

Tekanan pada ruang pencampur  

turun karena hambatan saringan 

 udara, sehingga: 

(1) Tekanan pada ruang  

pelampung turun sesuai  

dengan keadaan saringan udara. 

(2) Tidak terjadi perubahan 

 pada perbandingan campuran. 

 

6. Sistem Idle dan Perpindahan 

a. Sistem idle 

Kegunaan : katup gas hampir tertutup, aliran udara pada venture lambat, 

sehingga pada nosel utama tidak terjadi pengabutan. Perbaikan dengan  

sistem idle sehingga motor dapat hidup. 
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Gambar 2. 25 Katup Gas pada Posisi Idle 

 

b. Sistem perpindahan 

Kegunaan : katup gas terbuka sedikit, aliran udara pada venturi masih 

lambat sehingga pengabutan kurang pada nosel utama. 

Untuk mencegah campuran kurus diperbaiki dengan sistem perpindahan 

 

 

Gambar 2. 26 Katup Gas pada Posisi Perpindahan 

 

c. Mengapa saluran idle pada karburator arus turun dibuat melingkar  

naik dan dilengkapi jet udara pada ujung atas  ? 

1) Saluran tanpa jet udara 
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Gambar 2. 27 Saluran tanpa Jet Udara 

 

Bensin terus mengalir tanpa ada hisapan, maka bisa terjadi banjir (efek sifon) 

2) Saluran dengan jet udara 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 28 Saluran dengan Jet Udara 

 

Aliran bensin dapat diatur pengalirannya dengan menambah jet udara 

3) Fungsi tambahan pada jet udara 

Dengan penambahan udara pada saluran idle terjadi campuran awal. 

Akibatnya campuran yang dibentuk pada ruang pencampur menjadi  

lebih homogen ( merata ) 

Diameter jet udara mempengaruhi perbandingan campuran. 

Misal : dimeter diperbesar, maka campuran akan menjadi lebih kurus. 

 

d. Bagaimana perbandingan campuran diatur pada saat idle  ? 
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Jumlah aliran bensin / campuran  

dapat diatur dengan sekrup penyetel 

 

Gambar 2. 29 Perbandingan Campuran diatur pada Saat Idle 

 

 

Bagaimana perbandingan campuran diatur pada saat perpindahan  ? 

 

 

 

 

Aliran bensin pada saluran 

 perpindahan dibatasi oleh  

diameter jet idle dan jet udara 

 

Gambar 2. 30 Perbandingan Campuran diatur pada saat Perpindahan 

 

7. Sistem Sistem Tambahan pada Idle 

a. Katup selenoid 

Masalah  :  pada motor panas bila kunci kontak dimatikan ( off ), campuran dari  

saluran idle masih terhisap sehingga bisa timbul pembakaran sendiri (over slag). 

Perbaikan  : dengan cara menutup saluran idle 
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Gambar 2. 31 Karburator dengan Katup Selenoid 

 

 

Cara kerja : 

Kunci kontak on, maka katup selenoid terbuka 

Kunci kontak off, maka katup selenoid tertutup 

b. Katup termostatik 

Masalah : jika karburator panas, bensin dalam ruang pelampung menguap, 

akibatnya campuran bertambah kaya (pada ventilasi intern) , sehingga  motor 

bisa mati. 

Perbaikan  :  memberi tambahan udara pada saluran masuk ( intake manifold ) 

sesuai temperatur pada karburator. 
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Karburator panas  Karburator dingin 

 

Temperatur karburator diatas 600 C, pegas 

bimetal mengembang, katup terbuka. 

Udara dari saringan udara masuk kesaluran 

masuk. 

 

Temperatur karburator rendah, 

 pegas bimetal menguncup / 

 menyusut , maka katup tertutup. 

 

c. Sistem pemutus perlambatan 

Masalah : 

Jika mobil diperlambat dengan cara melepas gas, masih terjadi penghisapan 

bensin melalui sistem idle , sehingga bisa terjadi  pemborosan bensin. 

Perbaikan : 

Memutuskan saluran idle pada saat terjadi perlambatan , sehingga   pemakaian 

bensin bisa menjadi lebih irit     10%. 

 

Gambar 2. 33 Katup Termostatik 

saat Panas 

 

 

Gambar 2. 33 Katup Termostatik 

saat Dingin 

 

 

Pegas bimetal 
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Gambar 2. 34 Karburator dengan Sistem Pemutus Perlambatan 

 

Cara kerja : 

Jika katup gas tertutup ( sakelar vakum menerima vakum ) bersamaan dengan 

putaran motor lebih dari 2500 rpm, berarti perlambatan, maka unit pengontrol 

memutuskan selenoid , sehingga saluran idle tertutup. 

d. Sistem idle up 

Masalah  : jika mobil dilengkapi AC, putaran idle turun bila AC dihidupkan 

Perbaikan  : untuk mencegah motor mati karena penggunaan AC, dengan  

cara katup gas di buka sedikit dengan idle – up. 

 

 

Gambar 2. 35 arburator dengan Sistem Idle Up 
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Cara kerja : 

AC  ON  katup pengatur terbuka. 

Membran terhisap oleh vakum pada saluran masuk, sehingga batang 

penghubung membuka katup gas lebih besar. 

 

Penyetelan Pelampung 

Tujuan pembelajaran 

Memeriksa kondisi jarum pelampung 

Memeriksa kondisi pelampung 

Menyetel posisi pelampung paling tinggi 

Menyetel posisi pelampung paling rendah 

Alat:  

Kotak alat 

Mistar 

Ragum 

Set mata bor 

( pengetes pompa ) 

Bahan : 

Motor hidup  

Kain lap 

Air panas 

 

 

 

 

 

 

 

Keselamatan kerja: 

Siapkan pemadam kebakaran 

Hindarkan tumpahan bensin selama bekerja 

Langkah kerja: 

Memeriksa kondisi jarum pelampung 

Lepas tutup karburator Keluarkan jarum pelampung dan periksa keausannya. 

Jika keausan besar, jarum pelampung serta dudukannya harus diganti baru 

Perkisa ketidak rapatan jarum pelampung 
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Gambar 2. 36 Pemeriksaan Kondisi Keausan Jarum Pelampung 

 

               Jarum pelampung yang aus harus diganti 

 

Gambar 2. 37 Kondisi Jarum Pelampung Aus 

 

Memeriksa kondisi pelampung 

Ada 2 macam pelampung : 

1. Pelampung yang bagian dalamnya berongga ( misalnya : plat, plastik 

halus ) 

2. Pelampung yang tidak berongga 

Untuk memeriksa, pertama dengan jalan mengocak-ocak atau bersihkan dahulu 

pelampung, kemudian masukkan ke dalam air panas.Jika pada pelampung 

terdapat gelembung-gelembung, berarti pelampung bocor. 

Dorong ke atas 

( jangan keras ! 

) 
 
Periksa, apabila 
ada kebocoran 

Motor distart, sehingga pompa 

bekerja 
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Gambar 2. 38 Pemeriksaan Pelampung (lihat tanda panah) 

 

Penyetalan pelampung pada posisi paling tinggi 

Pasang kembali kelengkapan sisstem pelampung 

Pasang tutup karburator pada ragum ( posisi tutup vertikal dan poros pelampung 

di atas ). 

Ukur celah antara ujung badan pelampung dengan permukaan tutup karburator. 

Ukuran yang diperbolehkan lihat buku data. 

Gambar 2. 39 Penyetelan Pelampung pada Posisi Paling Tinggi 

 

 

Lihat, apabila retak 

kocak 

Mata bor 
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Bila ukurannya tidak benar, stel dengan membengkokkan bagian tengah lidah 

pelampung. Gunakan 2 buah tang untuk mencegah pelampung retak.  

Jangan memegang/menahan pada badan pelampung ! 

 

Gambar 2. 40 Lidah Pelampung (tanda panah)Penyetelan pelampung pada posisi paling 

rendah 

 

Pasang tutup karburator pada ragum ( posisi tutup vertikal dan poros pelampung 

di bawah ). 

Ukur jarak paling jauh pelampung dengan permukaan tutup karburator. Ukuran 

yang diperbolehkan lihat buku data. 

Bila ukurannnya tidak benar, stel dengan membengkokkan kedua bagian tepi 

lidah pelampung.  

Gunakan 2 (dua) tang untuk membengkokkan. 

 

 

Gambar 2. 41 Penyetelan Pelampung pada Posisi Paling Rendah (lihat gambar atas & 

bawah) 
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Pasang kembali tutup karburator. 

Perhatikan kedudukan paking ! 

Hal- hal yang perlu diperhatikan 

Ada juga rumah pelampung yang dilengkapi dengan kaca pengintai, untuk 

melihat tinggi permukaan bensin dalam ruang pelampung 

 

Gambar 2. 42 Rumah Pelampung dengan Kaca Pengintai 

 

Kontrol tekanan pemompaan.  

Jika tekanan pemompaan salah, maka sekallipun penyetelan pelampung benar, 

akan mempengaruhi tinggi permukaan bensin dalam ruang pelampung. 

Apabila tidak ada data, pasang tutup karburator pada ragum dan stel pelampung 

sehingga posisinya  paling atas lurus dengan permukaan paking tutup karbuartor. 

 

Gambar 2. 43 Posisi Pelampung yang Lurus/Rata 
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Posisi paling bawah : 

Langkah jarum pelampung minimal 1 mm 

Pelampung tidak boleh tenggelam pada dasar ruang pelampung 

 

Gambar 2. 44 Langkah Jarum Pelampung Terhadap Pelampung 

 

Pada karburator mobil-mobil Eropa, posisi pelampung paling atas kadang-

kadang harus distel dengan memakai bermacam-macam tebal ring paking pada 

rumah jarum pelampung. ( tidak ada lidah penyetel pada pelampunng ) 

 

Overhaul Karburator ( Contoh Kijang ) 

Tujuan pembelajaran 

Memeriksa permukaan-permukaan karburator yang berpaking 

Memeriksa sistem pengaya 

Memeriksa mekanisme katup gas 

Memeriksa kondisi katup termostik 

 

Alat : 

Kotak alat 

Pistol udara  

lampu kerja  

Mistar 

Ragum 

Termometer 

 

Bahan : 

Karburator (AISAN / NIKI) 

Solar  

Kain lap 

 

 

 

 

 

Min. 1 
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Panci 

Slang ø 6 mm 

Mata bor ø 11 mm 

Kompor 

Fuler 

 

Langkah kerja: 

Pemeriksaan awal 

Periksa saat mulai penyemprotan, Keausan katup gas dan bekerjanya tingkat ke 

dua. 

 

Overhaul karburator 

Lepas satu persatu : tutup karburator, bodi karburator dan rumah katup gas. 

Jagalah : jangan sampai paking-paking robek. 

Keluarkan katup buang pompa percepatan. 

 

Gambar 2. 45 Peluru/Katup Buang & Pemberat Pompa Percepatan 

 

Pekerjaan pada tutup karburator 

Lepas pelampung, jarum pelampung dan torak pengatur sistem pengaya. 

Peluru Pemberat 
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Bersihkan semua bagian dengan solar dan pistol udara. 

Kontrol ketidak rataan permukaan yang berpaking (misalnya : dengan mistar 

geser). Ketidak rataan maksimum 0,2 mm. 

Periksa mekanisme katup cuk Pasang kembali torak pengaya, periksa apakah 

dapat bergeser kembali atau tidak. 

Periksa dan stel kelengkapan pelampung.  

 

Daftar Pengecekan Kelengkapan Tutup Karburator 

 

Pekerjaan pada karburator  

Lepas torak dan katup hisap pompa percepatan 

Lepas jet utama tingkat I, II, dan jet idle 

Lepas katup pengaya 

No Bagian Kriteria pemeriksaan Keadaan 

Baik Jelek 

1. Tutup karburator Kerataan permukaan ( 0,2 mm )   

2. Poros katup cuk Kelonggaran/gerakan berat   

3. Katup cuk Pembukaan/penutupan penuh   

4. Pegas katup cuk  Tegangan pada katup cuk 

 Kondisi, pemasangan 

  

5. Torak pengaya dalam 

silindernya 

Kelonggaran/gerakan berat   

6. Jarum pelampung Keausan   

7. Pelampung  Kerusakan/retak 

 Posisi tertinggi ( 11 mm ) 

 Posisi tertinggi ( 51 mm ) 

  

8. Paking tutup Kondisi ( robek )   
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Gambar 2. 46 Jet Utama, Katup Pengaya serta Jet Idle & Perpindahan 

 

Lepas nosel pada tingkat I dan II 

Jika terpasang pada bodi, lepas juga katup termostatik 

Bersihkan semua bagian-bagian yang dilepas, semua saluran-saluran dengan 

solar dan pistol udara. Perhatikan jet-jet udara sistem idle dan jet-jet koreksi 

udara pada nosel-nosel 

Periksa ketidak rataan permukaan-permukaan yang berpaking ketidak rataan 

maksimum : 0,2 mm 

Periksa, apakah venturi-venturi longgar. Untuk merapatkan, pukul pada tempat-

tempat yang disediakan 

Periksa kelengkapan pompa percepatan  

Periksa fungsi dan ketidak rapatan katup pengaya dengan meniup/menghisap. 

Gunakan slang yang sesuai dengan besar diameter luar jet pengaya 

Periksa bekerjanya katup termostatik dengan jalan memanaskan pegas bimetal 

dalam air panas. 

Katup termostatik harus membuka pada temperatur  500 

Katup pengaya 

Jet tingkat I 

Jet idle & 
Jet tingkat II 
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Gambar 2. 47 Katup Termostatik 

 

Pasang kembali bagian-bagian pada bodi.  

Perhatikan letak jet-jet utama pada tingkat I dan II 

 

Daftar Pengecekan Kelengkapan Bodi Karburator 

No. Bagian Kreteria pemeriksaan Keadaan 

Baik Jelek 

1. Bodi karburator Kerataan permukaan ( 0,2 

mm ) 

  

2. Venturi-venturi Kelonggaaran   

3. Torak pompa 

percepatan 

Kondisi sil   

4. Silinderpompa 

 percepatan 

Kondisi permukaan   

5. Katup hisap pompa 

Percepatan 

Ketidak rapatan, karatan   

6. Katup buang pompa  

Percepatan 

Ketidak rapatan, karatan   

Plat-plat penyetel 
( Shim ) 
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7. Saluran tekan pompa  

Percepatan 

Tersumbat/kotor   

8. Saluran tekan pompa 

Percepatan 

Tersumbat/kotor   

9. Katup pengaya Ketidak rapatan/macet   

10. Katup termostik Ketidak rapaatan, temperatur 

buka (  500 C ) 

  

11. Jet idle ( perpindahan ) Tersumbat/kotor   

12. Jet udara sistem idle Tersumbat/kotor   

13. Saluran idle Tersumbat/kotor   

14. Nosel tingkat I Tersumbat/kotor pada jet 

koreksi udara 

Kondisi paking 

  

15. Nosel tingkaat II Tersumbat/kotor pada jet 

koreksi udara 

Kondisi paking 

  

16. Paking bodi ( bawah ) Kondisi robek   

 

 

Pekerjaan pada rumah katup gas 

Lepas sekrup penyetel campuran idle 

Periksa keausan pada ujung sekrup 

Bersihkan semua bagian-bagian dengan solar dan pistol udara 

Periksa ketidak rataan permukaan-permukaan yang berpaking ketidak rataan 

maksimum : 0,2 mm 

Periksa kelonggaran poros-poros katup gas.  

Jika kelonggaran besar, rumah katup gas harus diganti atau dioverhaul 

 



 59 

 

 

Gambar 2. 48 Pemeriksaan Poros Katup Gas 

 

Periksa pembukaan katup gas tingkat I dan II 

Jika mekanisme gas diinjak penuh, Kedua katup gas harus terbuka sebesar 900 

 

Gambar 2. 49 Katup Gas Tingkat 1 & 2 Terbuka Penuh 

 

Jika katup-katup gas tidak terbuka 900,, bengkokan tuas pembatas pada tingkat I 

dan II, jika perlu bengkokkan batang penghubung pada tingkat II 

Kontrol pegas-pegas katup gas, keausan dan kedudukan pengunci-pengunci 

pada batang pengerak tingkat II 
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Daftar Pengecekan Kelengkapaan Rumah Katup Gas 

No. Bagian Kriteria pemeriksaan Keadaan 

Baik Jelek 

1. Sekrup penyetel idle Keausan   

2. Permukaan flens Kerataan permukaan       

( maksimum 0,2 mm) 

  

3. Poros katup gas tingkat I dan 

II 

Kelonggaran   

4. Katup gas tingkat I dan II Pembukaan katup gas   

5. Pegas-pegas katup gas Kondisi,pemasangan   

6. Batang penggerak Kedudukan pengunci-

pengunci 

  

 

Petunjuk pemasangan ( karburator kijang / corolla ) 

Pada waktu pemasangan, perhatikan kedudukan sekrup berlubang pada flens. 

Lubang ini adalah lubang saluran vakum pada sistem pengaya. Jika tertukar, 

sistem pengaya akan terus hidup sehingga pemakaian bahan bakar menjadi 

boros. 

Periksa keadaan paking-paking. Paking yang robek harus diganti . 

Jika paking pada tutup karburator rusak, pada karburator terjadi ventilasi ekstern 

pada ruang pelampung,  P antara ruang pelampung dan ruang pencampur naik, 

maka pemakaian bensin menjadi boros ( 10 - 15% lebih ). 

Pemeriksaan dan penyetelan akhir 

Kontrol pemasangan pengunci-pengunci tuas penggerak 

Kontrol apakah mekanisme katup-katup gas, katup cuk dan pompa percepatan 

berfungsi dengan baik 

Periksa langkah torak pompa percepatan ( 3-3,5 mm ). Jika salah,stel dengan 

membengkokkan batang pendorong tuas pompa 

Periksa saat mulai penyemprotan 

Kontrol penyetelan dasar sekrup penyetel campuran idle ( 2,5 – 3 putaran ke 

arah luar ) 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

Setelah selesai pembelajaran, peserta pelatihan hendaknya 

mampu:mengidentifikasibagian bagian utama pada karburator, menganalisis 

prinsip perbandingan campuran, memahami prinsip dasar  karburator, 

memahami prinsip pelampung, memahami sistem ventilasi ruang pelampung, 

memahami prinsip kerja sistem idle dan perpindahan, memahami sistem sistem 

tambahan pada idle, memahami prinsip pada sistem utama dengan koreksi 

udara, melaksanakan pekerjaan penyetelan pelampung serta overhaul 

karburator. Selain itu peserta pelatihan perlu mengidentifikasi peralatan 

keselamatan kerja yang layak dipergunakan pada saat pelatihan di bengkel agar 

kecelakaan kerja bisa dihindari. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Sebutkan beberapa persyaratan agar terjadi pembakaran dalam ruang bakar 

pada motor! 

2. Mengapa pada ujung nosel/pipa pengabut karburator terjadi aliran bensin dari 

ruang pelampung? 

3. Apa yang terjadi bila penyetelan pelampung salah yang mengakibatkan 

permukaan bensin dalam ruang pelampung terlalu tinggi (tidak sesuai dengan 

standart yang ada)? Terangkan secara singkat dan jelas! 

 

F. Rangkuman 

1. Materi karburator terdiri dari materi teori dan praktik. Untuk materi teori terdiri 

dari: (a) bagian bagian utama pada karburator, (b) perbandingan campuran, (c) 

dasar karburator, (d) sistem pelampung, (e) ventilasi ruang pelampung, (f) sistem 

idle dan perpindahan, (g) sistem sistem tambahan pada idle,  

2. Sedangkan materi praktik meliputi: (a) pemeriksaan & penyetelan pelampung 

dan (b) pemeriksaan & overhaul karburator 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

 

Peserta pelatihan setelah menyelesaikan proses pembelajaran dalam modul ini 

diharapkan mempelajari kembali materi/bagian-bagian yang belum dikuasai dari 
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modul ini sampai tuntas untuk dipahami secara mendalam. Setelah itu 

hendaknya pengetahuan  dari modul ini bisa dikembangkan dengan sendirinya 

sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru/pendidik.  

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

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

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 

 

H. Kunci Jawaban 
 

1. Adanya bahan bakar, udara dan nyala api. 

2. Karena diujung nosel penyemprot/pipa pengabut terjadi penurunan tekanan 

akibat adanya udara yang mengalir dengan cepat. 

3. Campuran pada sistem utama menjadi lebih kaya, dan kesalahan besar 

adalah motor tidak bisa hidup karena banjir. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3: SISTEM INJEKSI 

BENSIN 

 

A. Tujuan  

Setelah mengikuti menyelesaikan materi sistem injeksi bensin ini, peserta 

diharapkan dapat: 

1. Memahami materi pengantar sistem injeksi bensin 

2. Memahami materi sistem aliran bahan bakar injeksi bensin 

3. Melaksanakan pekerjaan pemeriksaan sistem bahan bakar injeksi bensin 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mampu menjelaskan tentang pengantar sistem injeksi bensin 

2. Mampu menjelaskan sistem aliran bahan bakar injeksi bensin 

3. Mampu menjelaskan dan melaksanakan pekerjaan pemeriksaan sistem bahan 

bakar injeksi bensin 

 

C. Uraian Materi 

Pembahasan materi sistem injeksi bensin dalam modul ini meliputi materi yang 

terdiri dari : 1) pengantar sistem injeksi bensin, 2) sistem aliran bahan bakar 

injeksi bensin, 3) pemeriksaan sistem bahan bakar injeksi bensin. 

 
 

1. Pengantar Sistem Injeksi Bensin. 

Sejarah perkembangan sistem injeksi pada motor bensin. 

Sejak  Robert Bosch  berhasil membuat pompa injeksi diesel putaran tinggi 

(1922-1927), maka dimulailah percobaan-percobaan untuk memakai pompa 

injeksi tersebut pada motor bensin. 

Prinsip dasar sistem injeksi yang dipakai pada mobil-mobil saat ini mulai selesai 

sekitar tahun 1960, dan tahun 1967 industri mobil VW mulai memakai sistem 

injeksi D (D-Jetronik), sistem ini pertama kali memakai ECU (Electronic Control 

Unit) . 
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Dari tahun 1973 sampai saat ini sistem injeksi K (K-Jetronik) & L-Jetronik serta 

Mono-Jetronik sudah dipakai pada mobil secara meluas.  

 

Pengertian EFI 

EFI singkatan dari Electronic  Fuel  Injection, maksudnya  adalah  sebuah  sistem 

penyemprotan (injeksi) bahan bakar yang dalam kerjanya dikendalikan secara 

elektronik (oleh ECU) agar didapatkan nilai perbandingan campuran bahan bakar 

yang sesuai dengan kebutuhan motor. 

Keistimewaan EFI 

Dibandingkan dengan sistem karburator, beberapa kelebihan dari sistem EFI 

antara lain : 

a. Perbandingan udara dan bahan bakar yang tepat dapat diperoleh pada 

semua tingkat putaran mesin sehingga daya optimal dan gas buang 

ramah lingkungan (dikontrol secara elektronik) 

b. Efisiensi pemasukan campuran bahan bakar lebih baik (desain intake 

manifold) 

c. Respon yang baik sesuai dengan perubahan katup gas (injektor dekat 

silinder) 

d. Sistem koreksi campuran (saat start dingin lebih mudah dan penghentian 

bahan bakar saat deselerasi) dan lain-lain. 

Nama EFI dipakai oleh merk Toyota, sedangkan merk lain mempunyai nama  

yang  berbeda, tetapi  secara garis besar  prinsip  kerja  dan  tujuannya  sama,  

hanya beda konstruksi / letak pada mesin. 

Contoh nama-nama selain EFI  antara lain:: 

 HONDA  : PGMFI  MITSUBHISI   : MPI 

MAZDA  : EGI   BOSCH : JETRONIC, dan lain-lain 

Penggolongan sistem injeksi 

Ditinjau dari tempat penyemprotan bahan bakarnya sistem injeksi bensin dibagi 

dua, yakni: 

(1) Injeksi langsung dan  

(2) Injeksi tak langsung  
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a. Injeksi langsung (GDI : Gasoline Direct Injection) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 3. 1 Motor Injeksi Langsung 

 

b. Injeksi Tak Langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 3. 2 Motor Injeksi Tak Langsung 

 

 

 

 

Bahan bakar diinjeksikan  

langsung ke dalam silinder 

sesuai dengan kebutuhan  

mesin. Untuk mendapatkan  

pemakaian bahan bakar  

yang ekonomis, 

penyemprotan dilakukan pada  

akhir langkah kompresi,  

sedang untuk mendapatkan  

tenaga yang optimal  

penyemprotan dilakukan  

pada langkah hisap. 

Bahan bakar diinjeksikan  

ke dalam intake manifold 

di dekat katup masuk 

oleh sebuah injektor. 

Percampuran antara udara  

dan bahan bakar terjadi  

di luar silinder. 

 

 

 



 66 

1) Sistem injeksi tak langsung 

Ditinjau dari pelayanan/jumlah  injektornya, sistem injeksi tak langsung dibagi 

dalam dua kelompok yaitu : 

a) Single Point Injection(SPI) 

Satu injektor untuk semua silinder. 

 

 

Gambar 3. 3 Single Point Injection(SPI) 

 

b) Multi Point Injection (MPI) 

Satu injektor untuk satu silinder 

                                 

Gambar 3. 4 Multi Point Injection(MPI) 
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Di tinjau dari sistem kontrolnya,sistem injeksi tak langsung dikelompokkan sbb : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

K = Berasal dari kata “Kontinuierlich” (Germany) artinya kontinyu 

L = Berasal dari kata “Luft” artinya “udara”. 

   Ada juga yang mengartikan “limitiren” yang artinya dibatasi. 

D = Berasal dari kata ”Druck” artinya tekanan 

EMS= Engine Managament Systems ( ECU mengendalikan kerja dari sistem 

injeksi , sistem pengapian, sistem pengaturan putaran idle dll) 

 

Injeksi Bensin 

Elektronis 

 

Injeksi EFI 

(L – Jetronik) 

Injektor membuka se- 

cara elektro magnetis 

yang diatur oleh ECU 

Mekanis Elektronis 

 

(Injeksi KE) 

Injeksi K yang mema-

kai unit pengontrol 

elektronika 

Mekanis 

 

(Injeksi K) 

Injektor membuka 

terus menerus pada 

tekanan tertentu 

( L – Jetronik ) 

Penginjeksian 

berdasarkan aliran 

udara pada intake 

manifold 

( D – Jetronik ) 

Penginjeksian 

berdasarkan tekanan 

udara pada intake 

manifold 

 

(Motronik / EMS) 

Penggabungan 

beberapa kontrol 

engine  
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2. Sistem Aliran Bahan Bakar 

 

 

 

Gambar 3. 5 Sistem Aliran Bahan Bakar tanpa Saluran Pengembali 

 

 

 

 

       

Gambar 3. 6 Sistem Aliran Bahan Bakar dengan Saluran Pengembali 

Bahan bakar disuplai oleh pompa bensin listrik dan tekanan diatur  ≈ 2.5 – 3,5 

bar oleh sebuah regulator tekanan. Injektor menginjeksikan bahan bakar 

kedalam intake manifold sesuai dengan signal yang dikendalikan oleh kontrol unit 

(ECU) 

Filter 

bensin 



 69 

 

1. Macam - macam sistem pengaliran bahan bakar 

a. Sistem pengaliran bahan bakar dengan saluran pengembali 

 

Gambar 3. 7 Sistem Pengaliran Bahan Bakar dengan Saluran Pengembali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada sistem ini regulator bahan bakar ada di ujung reil/pipa pembagi bahan 

bakar ke injektor. Bahan bakar kembali ke tangki melalui salah satu saluran pada 

regulator. 

b. Sistem aliran bahan bakar tanpa saluran pengembali (returnless system)  

Pada sistem ini semua komponen dari pompa sampai regulator berada di dalam 

tangki, bahan bakar yang ke rel injektortidak kembali ke tangki. 

 

Keterangan Gambar: 

1. Tangki    5. Regulator bahan bakar 

2. Pompa    6. Saluran pengembali 

3. Filter    7. Saluran ke injektor 

4. Pipa pembagi 

 



 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 8 Sistem Aliran Bahan Bakar tanpa Saluran 

Pengembali (Returnless System) 

2. Komponen komponen sistem bahan bakar  

a. Tangki bensin  

Konstruksi tangki sedikit agak berbeda dengan mesin karburator, karena pompa 

bensin listrik sistem injeksi tidak mempunyai daya hisap, maka kontruksi tangki 

harus sesuai.  

1) Macam-macam model tangki bensin. 

a) Model tangki  dengan  pompabensin  di luar    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 9 Model Tangki  dengan  Pompa Bensin  diluar 

                          b) Model tangki  dengan  pompa bensin  didalam    

 

 

        Keterangan gambar 

            1. Tangki bahan bakar  

            2. Pompa bahan bakar  

            3. Filter  

            4. Pipa tekanan  

            5. Regulator tekanan  

            6. Injektor  

            7. Rel bahan bakar  

Posisi pompa bensin harus lebih 

rendah dari pada tinggi permukaan 

bensin, supaya bensin mudah  

mengalir ke pompa. 
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Gambar 3. 10 Model Tangki  dengan  Pompa Bensin  didalam 

 

c) Model tangki  dengan  dua ruangan 

 

Gambar 3. 11 Model Tangki  dengan  Dua Ruang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apa fungsi tangki kecil ? 

Tangki kecil berfungsi menghindari 

terjadinya kehilangan bahan bakar 

saat belok (bahan bakar 

mengalami gaya    ke samping) 

Pada model ini diperlukan pompa   tambahan  (jet pump)   untuk  mengalirkan bensin  

dari tangki B ke tangki A. 

Keuntungan:  

Posisi  tangki  menyesuaikan kondisi kendaraan  
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b. Pompa bensin listrik. 

 Berfungsi mengalirkan bahan bakar dengan tekanan tertentu (2,2 – 3,4 bar) 

 Letak pompa ada yang di dalam tangki dan ada yang di luat tangki. 

 

 

Gambar 3. 12 Pompa didalam Tangki 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3. 13 Pompa diluar Tangki 

 

Rangkaian listrik pompa bensin direncanakan agar pada waktu kunci kontak 

“ON” pompa bekerja beberapa detik, selama start dan selama mesin hidup 

pompa akan bekerja terus menerus. Bila mobil terjadi kecelakaan, dan mesin 

mati , maka meskipun kunci kontak “ON” pompa harus tidakbekerja. 

Besar arus listrik yang mengalir pada pompa saat beban penuh 8 -10 A dan 

tegangan 12 Volt ,oleh karena itu pada mesin - mesin injeksi  bensin alternator 

dibuat lebih besar. 

 

1) Bagian bagian pompa bensin listrik 
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Gambar 3. 14 Bagian Bagian Pompa Bensin Listrik 

 

2) Fungsi bagian bagian: 

a) Katup pembatas berfungsi untuk membatasi agar tekanan bahan bakar tidak 

melebihi 8 bar. 

b) Katup pengembali/katup anti balik berfungsi mengontrol bensin agar tetap 

penuh pada ruang pompa dan juga agar bahan bakar pada pipa/reil tetap 

bertekanan. 

c. Saringan/ filter bensin 

Berfungsi untuk menyaring kotoran /benda asing yang ada pada bensin 
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Keterangan: 

1. Kertas elemen saringan 

2,3. Penyaring kasar 

 

 

 

Gambar 3. 15 Saringan/ Filter Bensin 

 

d. Regulator tekanan (pressure regulator) 

Fungsi : 

Mengatur  tekanan bahan bakar di sistem aliran 

Menyesuaikan tekanan injeksi dengan tekanan saluran masuk 

 

 

Gambar 3. 16 Regulator Tekanan 

 

Keterangan: nomer 5 adalah hubungan vakum dari saluran masuk 

 

e. Peredam getaran (pulsation damper) 

Fungsi : 
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Untuk meredam terjadinya fluktuasi tekanan bahan bakar pada pipa pembagi 

(reil) akibat bekerjanya injektor saat membuka dan menutup 

 

Gambar 3. 17 Peredam Getaran (Pulsation Damper) 

 

Pada sistem aliran bahan bakar tanpa saluran pengembali tekanan bahan bakar 

dibuat tetap (tidak dipengaruhi tekanan intake manifold). Kompensasi dari variasi 

tekanan pada intake manifold dilakukan oleh ECU dengan menambah atau 

mengurangi durasi injeksi. 

 

 

f. Injektor  

 

Gambar 3. 18 Injektor 

 

Berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar pada saluran masuk 
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 Pemeriksaan Sistem Bahan Bakar  

Tujuan pembelajaran :  

Peserta  dapat :  

Memeriksa kerja pompa bahan bakar 

Memeriksa tekanan bahan bakar 

Mengontrol kebocoran sistem bahan bakar  

Memeriksa debit pemompaan bahan bakar  

Memeriksa tahanan injektor 

 

Alat: Bahan:  

Kotak alat  

Pressure gauge 

Avo Meter  

Gelas ukuran 

 

Mobil / Motor hidup  

Bensin  

Sekering  

Klem slang 3/8” 

Kain lap 

 

 

 

 

Keselamata kerja 

Hati – hati saat melepas slang bensin karena bertekanan 2 – 3 bar 

Hindari terjadinya percikan bunga api 

Dilarang merokok! 

Siapkan /pastikan tersedia alat pemadam kebakaran. 

Langkah kerja 

1. Pemeriksaan kerja pompa bahan bakar  

Sebelum memeriksa kerja pompa bahan bakar pastikan kondisi selang bahan 

bakar,  klem dan pipa dalam keadaan baik. 

Putar kunci kontak pada posisi ON beberapa saat lalu OFF-kan secara berulang-

ulang dan dengarkan kerja pompa bensin (biasanya pompa bekerja ±3 detik)  

Jika pompa tidak bekerja cek ada tidaknya tegangan yang masuk ke pompa  

( Tegangan kerja pompa : 12 – 14 V) 

Hasil Pemeriksaan :.................................................................................. 

Jika tegangan kerja pompa tidak sesuai cek sekering / relay pompa bensin. 

 

 

 



 77 

2. Memeriksa relay pompa bensin. 

Lepas sekrup / klip, penahan cover  ( ada di ruang kemudi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 19 Sekrup/Klip Penahan Cover (tanda panah) 

 

Lepas relay F/P dari kotak fuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 20 Relay F/P pada Kotak Fuse 

 

Hubungkan terminal B dan L pada kotak fuse (jangan sampai salah) dan 

pastikan pompa bekerja. Jika tidak bekerja kemungkinan kelainan ada  pada : 

Fuse-fuse 

Relay EFI atau Relay F/P 

Pompa bahan bakar 

ECM 

Hubungan wiring 
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Gambar 3. 21 Terminal B & L pada Kotak Fuse 

 

3. Pemeriksaan tekanan bahan bakar  

a. Memeriksa tekanan bahan bakar tanpa alat. 

Hidupkan mesin 

Secara visual, periksa bahwa peredam pulsa bahan bakar itu menekan 

sekrupnya atau selang bahan bakar mengembang dan keras jika tekanan bahan 

bakar dalam keadaan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 22 Memeriksa Tekanan Bahan Bakar tanpa Alat 

 

Hasil Pemeriksaan :………………………………………………… 
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b. Periksa tekanan bahan bakar dengan manometer. 

Pasang pressure gauge pada sistem melalui pipa T atau dengan nipel (setelah 

filter bensin). 

Start engine  

Baca tekanan pada manometer saat mesin berputar idle 

Besar tekanan secara umum adalah 2,2 – 3,4 bar. 

 

Gambar 3. 23 Pemeriksaan Tekanan Bahan Bakar dengan Manometer 

 

 

Gambar 3. 24 SST (Manometer) 

 

HasilPengukuran :…………………………,  

Kesimpulan :…………………………… 

 

Jika tekanan bahan bakar rendah, kemungkinan penyebabnya antara lain : 

- Kondisi filter yang kotor 
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Periksa kondisi filter bahan bakar. Bersihkan atau  ganti  bila terlalu kotor. 

Pada kendaraan Avanza/Xenia, filter bahan bakar ada di dalam tangki dan 

dirangkai satu unit dengan pompa bensin. Unit pompa bensin bisa dilepas dari 

atas tangki dengan terlebih dahulu melepas jok / bangku penumpang yang 

menutupinya. 

 

 

 

 

Gambar 3. 25 Filter Bahan Bakar 

 

Pada model lain letak filter ada luar tangki bahan bakar atau di ruang mesin 

Bersihkan filter yang masih bisa digunakan dengan cara  

Isi filter dengan bensin 

Berikan ketukan ringan pada rumah filter dengan palu karet 

Semprot dengan udara bertekanan rendah dari arah out ke in 

Pastikan saat pemasangan filter saluran in-outnya  tidak terbalik 

Biasanya filter diganti setiap 20.000km 

 

 

 

 

 

 

 

Filter bahan bakar 

 Pompa bahan bakar 
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Gambar 3. 26 Tanda pada Filter Bahan Bakar 

 

Pompa bahan bakar lemah 

Jika pompa lemah ganti dengan yang baru. 

c. Pemeriksaan debit pemompaan bahan bakar  

 (Pada model lain dengan regulator di luar tangki) 

Lepas selang pengembali dan masukkan ke gelas ukur  

Hubungkan terminal 30 dan 87 relai pompa (Bisa juga dengan melepas terminal 

50 dari motor stater lalu start engine)  

Lama pengetesan 30 detik  

 

 

Gambar 3. 27 Selang Pengembali dan Gelas Ukur 

 

 

Ukuran: min 750 cc; Hasil pengukuran __________  

Catatan: Jika debit minimum tidak tercapai kemungkinan penyebab antara lain: 

a. tegangan kerja pompa kurang 11 V)  

b. filter kotor 
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c. pompa bahan bakar lemah.  

Apa yang terjadi jika debit minimum tidak tercapai?  

d. Tes kebocoran  

Start mesin beberapa saat kemudian matikan. 

Lihat manometer  

Tekanan bahan bakar tidak boleh turun lebih dari  0,5 Bar dalam 30 menit 

Hasil pemeriksaan : ………………………………… 

Penyebab kebocoran al : 

Regulator tekanan bahan bakar rusak 

Katup anti balik pompa rusak 

Injektor bocor. 

Keterangan : 

Regulator tekanan bahan bakar rusak 

Jika rusak, ganti dengan yang baru. Biasanya rusaknya regulator tekanan bahan 

bakar  disebabkan oleh membran yang bocor. 

Katup anti balik pompa rusak 

Jika katup anti balik pompa rusak, ganti pompa dengan yang baru. 

Injektor bocor. 

Ciri-ciri injektor bocor adalah putaran idle kurang stabil dan HC nya akan tinggi. 

Injektor yang bocor sebaiknya langsung diganti. Terkadang bisa juga dibersihkan 

dahulu dengan injector cleaner.  

Untuk perawatan  sebaiknya injektor di carbon clean setiap 50.000 km 

e. Memeriksa tahanan injektor 

Lepas soket pada injektor 

Periksa dengan ohm meter tahanan masing-masing injektor 

 

Gambar 3. 28 Pemeriksaan Injektor dengan Ohm Meter 
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Contoh spesifikasi nilai tahanan injektor (AVANZA) 11,6 - 12,4 Ω pada 20°C 

Hasil pengukuran : 

Injektor silinder 1 :.............................. 

Injektor silinder 2 :.............................. 

Injektor silinder 3 :.............................. 

Injektor silinder 4 :.............................. 

Jika nilai tahanan tidak sesuai, ganti dengan yang baru. 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Setelah selesai pembelajaran materi sistem injeksi bensin, peserta 

pelatihan diharapkan mampu: memahami materi pengantar sistem injeksi bensin, 

memahami materi sistem aliran bahan bakar injeksi bensin, serta melaksanakan 

pekerjaan pemeriksaan sistem bahan bakar injeksi bensin. 

Selain itu peserta pelatihan perlu mengidentifikasi peralatan keselamatan kerja 

yang layak dipergunakan pada saat pelatihan di bengkel agar kecelakaan kerja 

bisa dihindari. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Sebutkan beberapa keistimewaan (minimal dua poin) pada kendaraan yang 

menggunakan sistem Electronis Fuel Injection (EFI) bila dibandingkan dengan 

karburator. 

2. Sebutkan fungsi tangki kecil dalam tangki bahan bakar pada sistem injeksi 

bensin 

3. Pada pipa pembagi bahan bakar sistem injeksi bensin dilengkapi dengan 

peredam getaran (pulsation damper),terangkan secara singkat dan jelas fungsi 

peredam getaran tersebut! 

 

F. Rangkuman 

1. Materi sistem injeksi bensin terdiri dari materi teori dan praktik. Untuk materi 

teori terdiri dari: (a) pengantar sistem injeksi bensin, (b) sistem aliran bahan 

bakar injeksi bensin. 

2. Sedangkan materi praktik meliputi: pemeriksaan sistem bahan bakar injeksi 

bensin. 
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G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Peserta pelatihan setelah menyelesaikan proses pembelajaran dalam modul ini 

diharapkan mempelajari kembali materi/bagian-bagian yang belum dikuasai dari 

modul ini sampai tuntas untuk dipahami secara mendalam. Setelah itu 

hendaknya pengetahuan  dari modul ini bisa dikembangkan dengan sendirinya 

sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru/pendidik.  

Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

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

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. a. Perbandingan udara dan bahan bakar yang tepat dapat diperoleh pada 

semua tingkat putaran mesin sehingga daya optimal dan gas buang ramah 

lingkungan (dikontrol secara elektronik) 

b. Efisiensi pemasukan campuran bahan bakar lebih baik (desain intake 

manifold) 

c.  Respon yang baik sesuai dengan perubahan katup gas (injektor dekat 

silinder) 

d.  Sistem koreksi campuran (saat start dingin lebih mudah dan penghentian 

bahan bakar saat deselerasi) . 

2. Tangki kecil berfungsi menghindari terjadinya kehilangan bahan bakar saat 

belok (bahan bakar mengalami gaya ke samping) 

3. Peredam getaran (pulsation damper) berfungsi :untuk meredam terjadinya 

fluktuasi tekanan bahan bakar pada pipa pembagi (reil) akibat bekerjanya 

injektor saat membuka dan menutup. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4: SISTEM INJEKSI 

DIESEL 

 

A. Tujuan  

Setelah mengikuti menyelesaikan materi sistem injeksi diesel ini, peserta 

diharapkan dapat: 

1. Memahami pendahuluan sistem injeksi diesel 

2. Memahami proses kerja motor diesel dibanding dengan motor otto 4 tak 

3. Memahami sistem injeksi langsung dan tak langsung 

4. Memahami bagian bagian khusus motor diesel 

5. Memahami pompa pengalir dan saringan solar 

6. Memahami sistem aliran solar 

7. Memahami sistem common rail 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mampu menjelaskan materi pendahuluan sistem injeksi diesel 

2. Mampu menjelaskan proses kerja motor diesel serta motor otto 4 tak 

3. Mampu menjelaskan sistem injeksi langsung dan tak langsung 

4. Mampu menjelaskan bagian bagian khusus motor diesel 

5. Mampu menjelaskan pompa pengalir dan saringan solar 

6. Mampu menjelaskan sistem aliran solar 

7. Mampu menjelaskan sistem common rail 

 

C. Uraian Materi 

Pembahasan materi sistem injeksi diesel dalam modul ini merupakan materi 

yang terdiri dari : pendahuluan sistem injeksi diesel, proses kerja motor diesel 

dibanding dengan motor otto 4 tak, persyaratan sistem pembentukan campuran, 

bagian bagian khusus motor diesel, pompa pengalir dan saringan solar, sistem 

common rail. 
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1. Pendahuluan 

 Penemu motor diesel adalah seorang ahli dari Jerman, bernama  Rudolf Diesel. 

Ia mendapat hak paten untuk mesin diesel pada tahun 1892, tetapi mesin diesel 

tersebut baru dapat dioperasikan dengan baik pada tahun 1897. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Rudolf Diesel 

 

a. Tujuan Rudolf Diesel 

1) Menaikkan rendemen motor (rendemen motor bensin = 30 %, rendemen 

motor diesel = 40 – 51 %) 

2) Mengganti sistem pengapian dengan sistem penyalaan diri, karena sistem 

pengapian motor bensin pada waktu itu kurang baik 

3) Mengembangkan sebuah mobil yang dapat dioperasikan dengan bahan bakar 

lebih murah dari pada bensin 

b. Kesulitan Rudolf Diesel 

Belum ada pompa injeksi yang dapat menyemprotkan bahan bakar dengan 

tekanan tinggi (pompa injeksi yang baik baru ada pada tahun 1924) 

c. Prinsip kerja motor diesel 
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Gambar 4. 2 Motor Diesel Injeksi Langsung 

 

d. Cara pembentukan campuran  

Hanya udara saja yang dihisap dan dikompresi, bahan bakar dan udara dicampur 

didalam silinder 

e. Cara penyalaan 

Setelah udara dikompresi,bahan bakar disemprotkan kedalam ruang bakar 

sehingga terjadi pembakaran 

f. Persyaratan 

1) Tekanan  udara (kompresi) + 15 – 40 bar / 1,5 – 4,0 Mpa.(40 bar/ 40 kg/cm2 

sehingga temperatur udara naik menjadi + 700 – 900C 

2) Bahan bakar harus terkabut dengan halus,untuk mengabutkan bahan dengan 

halus digunakan pompa injeksi (tekanan pompa injeksi + 1000 bar / 100 Mpa) 

3) Bahan bakar yang mempunyai sifat-sifat sbb : 

a) Mudah dinyalakan (nilai centan tinggi) 

b) Bersih  

c) Bersifat melumasi (pompa injeksi) 

g. Perlengkapan sistem bahan bakar diesel 
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Gambar 4. 3 Sistem Bahan Bakar Diesel 

 

Nama Bagian  Bagian: 

1. Tangki bahan bakar 

2. Saringan kasa pada pompa pengalir 

3. Advans saat penyemprotan 

4. Saringan halus 

5. Pompa injeksi 

6. Governor 

7. Nosel 

8. Busi pemanas 

h. Penggolongan motor diesel 

1) Cara penyemprotan dan pembentukan campuran 

a) Injeksi langsung ( contoh : bentuk bak ) 
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 Bagian – bagian : 

 

Injektor ( jenis lubang banyak ) 

Ruang bakar. 

 

Bentuk ruang bakar : 

 

Ruang bakar ada  didalam silinder, 

biasanya didalam torak 

Macam – macamnya : 

Bentuk bak  

Bentuk  setengah bola 

Bentuk bola  

Bentuk hati  

Gambar 4. 4 Sistem Injeksi Langsung 

 

Cara kerja : 

Bahan bakar disemprotkan    langsung   ke dalam silinder. Nosel injeksi biasanya  

mempunyai  beberapa lubang 

 

Penggunaan : 

Kebanyakan digunakan pada motor diesel besar 

Keuntungan : 

Efisiensi dan daya tinggi 

Dapat dihidupkan tanpa pemanas mula 

Kerugian : 

Suara keras 

Pompa injeksi dan injektor lebih mahal, karena tekanan penyemprotan tinggi. 

b) Injeksi tak langsung ( contoh : kamar pusar ) 
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Bagian – bagian : 

Injektor 

Busi Pijar 

Ruang bakar 

Saluran penghubung 

 

Bentuk ruang bakar : 

Ruang bakar berada diluar silinder 

Macam-macamnya : 

1. Kamar muka 

2. Kamar pusar 

 

 

Gambar 4. 5 Sistem Injeksi Tak Langsung 

 

Cara kerja: 

Udara dikompresikan kedalam ruang bakar . Karena saluran penghubung 

menuju ke ruang bakar berkontruksi miring / tangensial, maka udara menerima  

olakan yang mempermudah pembentukan campuran pada saat bahan bakar di 

semprotkan oleh karena itu tekanan injektor bisa lebih rendah dan nosel cukup 

dengan satu lubang. 

Penggunaan : 

Pada motor kecil dan sedang 

Keuntungan : 

Suara lebih halus dibandingkan dengan motor injeksi langsung  

Perlengkapan injeksi lebih murah karena tekanan penyemprotan lebih rendah 

Kerugian : 

Efisiensi dan daya kurang dibandingkan dengan injeksi langsung 

Memerlukan sistem pemanas mula  

i. Proses kerja 

1) Motor diesel 4 tak 

Kebanyakan motor diesel adalah motor 4 tak  

Prinsip 2 tak hanya digunakan pada motor besar, misalnya pada kereta api, 

kapal laut dst. 
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2) Motor diesel 2 tak  

Perbedaan dengan motor bensin 2 tak adalah : 

a)   Pembilasan memanjang  yang memerlukan katup buang 

b) Penghisapan dan pembilasan dijalankan dengan kompresor yang 

langsung menekan udara ke dalam silinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 6 Motor Diesel 2 Tak 

 

Keuntungan : 

Daya motor besar, motor dilengkapi sistem pelumasan tekan seperti pada motor 

4 tak 

Kerugian : 

Kompresor mahal, berisik dan sensitif dengan udara kotor 

 

2. Proses Kerja Motor Diesel Dibandingkan dengan Motor Otto 4 Tak 

a. Langkah hisap 

 

 

 

 

 

 

Keterangan  : 

 

1. Injektor / nozel 

2. Katup buang 

3. Kompresor 

4. Piston 

5. Poros engkol 

1 

2 

4 

3 

5 



 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 7 Langkah Hisap Motor Diesel (kiri) & Motor Otto (kanan) 

 

 

Motor diesel Motor otto 

Yang dihisap hanya udara, 

silinder akan terisi penuh 

Yang dihisap adalah campuran 

bahan bakar dan udara, silinder  

akan terisi sesuai dengan posisi  

katup gas 

  

Karburat
or 

Bb + 

udar

a 

udar

a 

Injekto

r/ 

Nosel 

Busi 
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b. Langkah kompersi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 8 Langkah Kompresi Motor Diesel (kiri) & Motor Otto (kanan) 

 

Motor diesel 

Perbandingan kompresi (  ) = 15 – 23 

Udara dikompresi sampai  1,5 – 4 Mpa  

Temperatur menjadi  700 – 900 oC 

Penyemprotan bahan bakar  

dimulai 30 – 0 sebelum TMA 

Motor otto 

Perbandingan kompresi  

(  ) = 7 – 12 

Campuran udara dan bahan  

bakar dikompresi sampai  

 0,8 – 1,3 Mpa  

Temperatur menjadi  300 – 600 oC 

Saat pengapian  30 – 5  

sebelum TMA 
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c. Langkah usaha 

 Motor diesel 

Bahan bakar terbakar dengan sendirinya 

akibat temperatur udara yang panas. 

Tekanan pembakaran  4 – 12 Mpa  

 

Motor otto 

Bahan bakar terbakar akibat loncatan  

bunga api pada busi 

Tekanan pembakaran  3 – 6 Mpa  

 

 

 

Gambar 4. 9 Langkah Usaha 

 

d. Langkah buang 

 

 Motor diesel 

Temperatur gas buang  

 500 – 600 oC 

 

 

 

 

 

Motor otto 

Temperatur gas buang  

 700 – 1000 oC 

 

 

Gambar 4. 10 Langkah Buang 
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Diagram indikator tekanan motor otto 4 tak 

 A = Saat pengapian 

B = Tekanan maksimum 

C = Akhir pembakaran 

D = Katup buang membuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 11 Diagram Indikator Tekanan Motor Otto 4 Tak 

 

 

Diagram indikator tekanan motor Diesel 4 tak 

 A = Mulai penyemprotan  

B = Mulai penyalaan 

C = Tekanan maksimum 

D = Akhir penyemprotan 

E = Akhir pembakaran 

F = Katup buang terbuka 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 12 Diagram Indikator Tekanan Motor Diesel 4 Tak 

 

 

 

 



 96 

Kesimpulan  : 

Perbedaan pembentukan campuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 13 Prinsip Pembentukan Campuran Motor Diesel (kiri) & Motor Otto (kanan) 

 

Motor diesel 

 

Pembentukan campuran bahan bakar  

dan udara berada di dalam ruang bakar 

 

Motor otto 

 

Pembentukan campuran bahan  

bakar dan udara berada di luar 

silinder ( karburator,  

manifold hisap ) 

 

 

Perbedaan cara penyalaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 14 Prinsip Penyalaan Motor Diesel (kiri) & Motor Otto (kanan) 
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Motor diesel 

 

Terjadi dengan sendirinyaakibat 

temperatur akhir kompresi yang tinggi 

dan titik penyalaan bahan bakar yang 

relatif rendah 

Motor otto 

 

Terjadi akibat dari loncatan  

bunga apipada busi 

 

Perbedaan proses pembakaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  = Mulai penyemprotan 

B  = Mulai penyalaan 

B` = Saat pengapian 

C  = Tekanan maksimum 

C` = Tekanan maksimum 

D  = Akhir penyemprotan 

E  = Akhir pembakaran 

E` = Akhir pembakaran 

F  = Katup buang membuka 

F` = Katup buang membuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 15 Diagram Proses Pembakaran  Motor Diesel (luar) & Motor Otto (dalam) 
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Motor diesel Motor otto 

Tekanan pembakaran maksimum jauh 

lebih tinggi dari pada motor otto. 

Proses pembakaran dapat dikendalikan 

oleh sistem injeksi (misalnya: lama 

penyemprotan menentukan lama 

pembakaran ) 

Tekanan pembakaran maksimum  

lebih rendah dari pada motor diesel. 

Proses pembakaran tidak dapat  

dikendalikan 

 

Perbedaan perbandingan campuran 

 Putaran idle Beban menengah Beban penuh 

Otto Kaya 

1 : 10 

Sedikit kurus 

1 : 17 

Sedikit kaya 

1 : 12 

Diesel Kurus sekali 

1 : 300 

Kurus 

1 : 30 

Sedikit kurus 

1 : 17 

 

Perbedaan momen putar, putaran, daya & efisiensi ( motor hisapan biasa ) 

 

 Momen 

putar/dm3 

volume silinder 

Putaran 

maksimum 

Daya/dm3 

volume 

silinder 

Efisien

si 

Otto 70 – 90 Nm/dm
3 5000 –6000 rpm 25 – 40 kw/dm

3 20 – 30 

% 

Diesel 80 – 90 Nm/dm
3 2000 – 5000 rpm 20 – 30 Km/dm

3 30 – 50 

% 

 

Pemakaian bahan bakar motor diesel lebih hemat dari pada motor otto 

karena:  

a. Perbandingan kompresi yang tinggi 

b. Perbandingan campuran selalu kurus  

Daya motor diesel lebih rendah dari pada motor otto, karena: 

Putarannya lebih rendah 
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3. Injeksi Langsung dan Tak Langsung 

a. Injeksi langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 16 Ruang Bakar Injeksi Langsung 

 

1) Cara kerja : 

Pada akhir langkah kompresi, torak mendekati kepala silinder, udara akan 

tertekan kedalam ruang bakar dan menerima  pusaran yang cepat. 

Kemudian bahan bakar disemprotkan melalui lubang-lubang nosel injeksi 

dan akan dibagikan dalam ruang bakar. Akibat temperatur tinggi dan 

pusaran bahan bakar cepat menguap dan menyala dengan sendirinya. 

Catatan: 

a) Kebanyakan motor besar menggunakan sistem ini 

b) Memerlukan injektor jenis lubang banyak (2,3,4,5,6) dengan tekanan 

pembukaan yang tinggi (175-250 bar) 

c) Tidak memerlukan sistem pemanas mula (daerah tropis), pada saat 

motor dingin temperatur akhir langkah kompresi masih cukup tinggi untuk 

penyalaan diri 

d) Perbandingan kompresi tinggi (21 : 1 – 25:1) 

 

2) Macam - macam bentuk ruang bakar 

 

 

 

nosel 

Ruang bakar 
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Bentuk bak                                            Bentuk setengah bola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Bentuk bola                                                       Bentuk hati 

 

Gambar 4. 17 Macam-Macam Bentuk Ruang Bakar Motor Diesel Injeksi Langsung 
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b. Injeksi tak langsung 

1) Kamar muka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 18 Bentuk Ruang Bakar Kamar Muka 

 

a) Cara kerja: 

Pada langkah kompresi, sebagian besar udara ditekan kedalam kamar 

muka,kemudian bahan bakar disemprotkan terhadap bola penyala. Bagian 

tersebut.terikat dengan jembatan yang relatif tipis, maka menjadi sangat 

panas selama motor hidup. Oleh karena itu, dengan cepat. akibat 

pembakaran, sebagian bahan bakar ditiup keluar dar ikamar muka dan ikut 

terbakar dengan udara yang masih didalam silinder. 

b) Catatan 

(1) Saat ini sistem tersebut hanya digunakan Mercedes – Benz 

(2) Memerlukan injektor jenis Nozel pasak dengan bentuk penyemprotan 

khusus, tekanan pembukaan Nozel 110 – 150 bar / 11 – 15 Mpa 

(3) Memerlukan sistem pemanas mula untuk menghidupkan motor, bila 

suhunya lebih rendah dari  500 C 

 

 

 

Injektor 

Kamar muka 

Busi pemanas 

Bola penyala  

Saluran 

penghubung 
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2) Kamar pusar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 19 Bentuk Ruang Bakar Kamar Pusar 

 

a) Cara kerja: 

Pada langkah kompresi, sebagian besar udara ditekan kedalam kamar pusar. 

Udara menerima pusaran yang sangat cepat, karena saluran penghubung 

yang menuju secara kedalam kamar pusar dikontruksi miring / tangensial. 

Akibatnya bahan bakar yang disemprotkan cepat menguap dan menyalakan 

diri. Dari hasil pembakaran sebagian bahan bakar ditiup keluar dari kamar 

pusar dan ikut terbakar dengan sisa udara yang masih didalam silinder. 

b) Catatan 

(1) Kebanyakan motor kecil – sedang menggunakan sistem ini 

(2) Menggunakan injektor nozel pasak dengan tekanan pembukaan nozel 

110 – 150 bar / 11 – 15 Mpa 

(3) Jika kondisi motor baik, sistem pemanas mula hanya perlu pada 

temperatur dibawah 250 C 

 

 

 

 

Katup hisap 

Injektor 

Kamar pusar 

Busi pijar 

Saluran 

penghubung 
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c. Sistem pemanas mula ( busi pijar ) 

1) Fungsi :  

Untuk memanasi ruang bakar kamar muka/pusar dengan aliran listrik untuk 

memungkinkan bahan bakar mudah menyala terbakar, sehingga motor 

bisa hidup pada saat dingin. 

 

2) Macam - macam busi pijar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 20 Busi Pijar Bentuk Kawat (atas) & Batang (bawah) 

 

 

 

a) Busi pijar bentuk kawat 

1. Pol luar 

2. Isolator 

3. Pol dalam 

4. Kawat pemanas 

 

Pemasangan busi pijar bentuk kawat 

dirangkai “ Seri “ 

 

 

b) Busi pijar bentuk batang 

1. Rumah 

2. Keramik 

3. Koil pemanas 

4. Tabung pemanas 

 

Pemasangan busi pijar bentuk batang 

dirangkai “ Pararel “ 
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3) Rangkaian sistem pemanas mula 

Beri warna jalannya arus saat kunci kontak pada posisi G ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 21 Rangkaian Sistem Pemanas Mula 

 

Arus pengatur 

Arus pemakai untuk busi pijar 

Motor stater 

 

Kunci kontak posisi G 

Busi pijar dinyalakan 2 – 10 detik, setelah kawat pijar membara, maka motor 

dapat distarter. 

Kunci kontak posisi ST 

Selama motor distater sistem pemanas tetap berfungsi 

 

 

 

 

 

Kontrol glow 

Relay 

busi pijar 

Kunci kontak 

Fuse 

Bat 

Motor starter 

85 

86 87 

80 
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4. Bagian - Bagian Khusus Motor Diesel 

a. Persyaratan dan tuntutan 

 

Persyaratan Tuntutan 

1. Perbandingan kompresi tinggi 

 

2. Campuran harus dibentuk dengan 

cepat 

 

3. Tekanan pembakaran tinggi 

 

4. Pembebanan panas tinggi 

 

1. Ruang bakar harus kecil 

 

2. Ruang bakar dikontruksi supaya 

terjadi pusaran 

 

3. Mekanisme engkol harus kuat 

 

4. Pendingin harus merata 

 

b. Kepala silinder 

Motor-motor dengan injeksi tak langsung diperlengkapi dengan kamar 

muka atau kamar pusar, yang terbuat dari baja atau keramik. 

 

 Kamar pusar 

Kamar ini selalu dipres waktu  

pemasangan supaya tidak  

bergeser posisinya, dijamin dengan 

alur dan pasak / peluru. 

 

 

 

 Kamar muka 

Kamar ini ditahan dengan  

menggunakan cincin sekrup.  

Posisinya juga dijamin dengan alur 

 / pasak 

1. Kamar muka 

2. Dudukan injektor 
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3. Dudukan busi pijar 

4. Cincin sekrup 

5. Cincin perapat 

 

Gambar 4. 22 Kamar Pusar (atas) & Kamar Muka (bawah) 

  

c. Hal - hal yang perlu diperhatikan pada reparasi kepala silinder 

1) Tebal paking kepala silinder 

Penggantian paking kepala silinder selalu dengan ketebalan asli, juga 

untuk permukaan kepala silinder baru digerinda ( karena kepala silinder 

motor diesel rata, oleh karena itu penggerindaannya tak mempengaruhi 

pada volume ruang bakar ) 

2) Jarak antara katup, mulut kamar muka dan bagian atas torak 

Pada kepala silinder yang digerinda, jarak tersebut berkurang. Untuk 

menghindari tumbukan antara torak dan katup ( atau kamar muka ), maka 

jarak asli harus disesuaikan. 

 

 Jarak standar, disesuaikan  

dengan penggerinda  

dudukan katup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 23 Penyesuaian Jarak Standar dengan 

Penggerindaan Dudukan Katup (atas) & dengan 

Menambah Ketebalan Paking Perapat 

 

 

Jarak standar, disesuaikan  

dengan menambah ketebalan  

paking perapat 
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d. Kepala silinder sendiri-sendiri 

 

 1) Gesekan pada paking kepala  

silinder, perbedaan pemuaian  

panas antara blok motor  

dan kepala silinder menjadi kecil 

2) Jika salah satu retak,  

penggantian mudah dan relatif 

 murah 

3) Kontruksi lebih ringan dan murah 

 

 

Gambar 4. 24 Kepala Silinder Sendiri Sendiri 

 

e. Blok motor & mekanisme engkol 

1) Batang torak dibagi miring 

 

 Karena tekanan pembakaran  

pada motor diesel tinggi,  

diameter bantalan harus besar. 

 

Supaya dapat dipasang  

/ dibongkar melalui diameter  

silinder, maka pangkal batang  

torak dibuat miring. 

 

 

 

 

Gambar 4. 25 Pangkal Batang Torak Lurus (kiri) & Miring (kanan) 

 

a 
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2) Tabung silinder basah 

Supaya pendinginan merata dan over houl dapat dilaksanakan dengan 

mudah, pada motor diesel sering digunakan tabung silinder basah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 26 Tabung Silinder Basah 

 

a)  Jarak A,B penting sebab supaya paking kepala silinder rapat 

b) Lubang pelepas yang menuju ke udara luar berfungsi untuk menghindari  

air pendingin masuk ke ruang engkol pada waktu cincin perapat / O ring 

bocor. 

Lubang pelepas 

Tabung silinder 

Air pendingin 

Cincin perapat / Oring Blok motor 

A 

B 
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f. Kontruksi torak ( contoh : injeksi langsung ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 27 Konstruksi Torak Injeksi Langsung 

 

1) Fungsi cincin baja / keramik 

Mengatasi pemuaian panas 

Mengatasi keausan alur  cincin torak paling atas 

2) Pendingin torak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 28 Sistem Pendingin Torak 

 

Digunakan pada motor diesel yang memakai turbo ( kadang juga dipakai 

pada motor diesel tanpa turbo ). 

Pendinginan dengan semprotan oli menahan torak menjadi lunak, cincin 

atau pena torak macet. 
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5. Pompa Pengalir dan Saringan Solar 

 

 

1) Nama  nama bagian : 

1.Pompa tangan 

 2.Katup hisap 

 3.Katup tekan 

 4.Penumbuk rol                                   

 5.Rumah pompa 

 6.Torak / piston 

 7.Pegas 

 8.Saringan kasa 

 9.Tabung gelas 

10.Nipel hisap 

11.Nipel tekan 

 

 

 

Gambar 4. 29 Pompa Pengalir Sistem Torak 

 

2) Pompa pengalir kerja tunggal 

a)  Langkah antara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara kerja : 

Penumbuk rol ditekan kebawah oleh  

eksentrik, volume dibawah torak  

menjadi kecil, katup tekan membuka 

Solar mengalir keruang diatas torak  

karena volume diatas torak menjadi 

lebih besar. 

Pada langkah ini tidak terjadi  

penghisapan dan penekanan solar. 

 

 

 

 

a. Pompa pengalir sistem torak  

KI 
KT 
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b)  Langkah hisap dan tekan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara kerja : 

Eksentrik tidak menekan penumbuk 

rol, torak ditekan keatas oleh pegas, 

Volume dibawah torak menjadi besar  

katup hisap membuka 

Solar dihisap dari tangki lewat saringan  

kasa, volume diatas torak menjadi  

lebih kecil, katup tekan menutup,  

solar ditekan kesaringan halus 

 

 

Gambar 4. 30 Langkah Antara (a) & Langkah Hisap dan Tekan (b) 

 

3) Pompa pengalir kerja ganda 

a) Langkah melawan pegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT = katup tekan 

KI = katup hisap 

 

 

 

 

Cara kerja : 

Penumbuk rol ditekan oleh eksentrik 

Volume dibawah torak menjadi lebih 

 kecil,solar mengalir keluar melalui  

KT1 volume diatas torak menjadi  

lebih besar. 

Solar mengalir melalui KI2 kedalam  

ruang atas torak. 
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b) Langkah pengembali 

 

 

Gambar 4. 31 Langkah Melawan Pegas (a) & 

Langkah Pengembali (b) 

 

 

Cara kerja : 

Torak bergerak keatas karena  

tekanan pegas, volume diatas  

torak menjadi lebih kecil, solar  

mengalir keluar melalui KT2 volume  

dibawah torak menjadi lebih besar,  

solar mengalir dari tangki melalui KI1 

keruang dibawah torak 

 

Pompa ini digunakan untuk motor diesel 

besar 

 

 

4) Pompa pengalir sistem membran 
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Gambar 4. 32 Pompa Pengalir Sistem Membran 

 

a) Langkah hisap 

 

 

 

b) Langkah tekan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 33 Langkah Hisap (atas) &  

Langkah Tekan (bawah) 

 

 

Keterangan: 

1. Tuas 

2. Pegas 

3. Katup masuk / hisap 

4. Katup buang / tekan 

5. Membran 

 

 

 

 

 

 

Cara kerja : 

Tuas ditekan oleh eksentrik.  

Membran turun kebawah, 

volume diatas membran menjadi  

besar, katup hisap membuka,  

solar masuk keruang diatas  

membran 

 

 

 

 

Cara kerja : 

Membran bergerak keatas karena  

tekanan pegas volume diatas  

membran menjadi kecil, katup 

tekan akan membuka, solar ditekan  

keluar melalui katup tekan 
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b.Saringan solar 

1)  Saringan kasa dalam tangki 

 

 

Gambar 4. 34 Saringan Kasa dalam Tangki 

 

2) Saringan kasa dalam pompa pengalir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saringan kasa langsung dipasang  

pada pipa hisap. 

Saringan ini perlu dibersihkan  

setiap tahun bersama-sama  

mengeluarkan kotoran dan air  

yang terdapat didalam tangki solar 

 

 

 

 

 

 

 

Saringan ini menyaring kotoran  

dan air yang mempengaruhi  

fungsi dari pompa injeksi dan 

 pompa pengalir. 

 

Saringan ini dibersihkan pada  

setiap servis mobil 

 

Gambar 4. 35 Saringan Kasa dalam Pompa Pengalir 
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3) Saringan halus 

Saringan ini adalah saringan terakhir yang dipasang antara pompa pengalir dan 

pompa injeksi, pada pompa injeksi model distributor digunakan saringan yang 

mempunyai pori-pori sebesar 0,004 - 0,005 mm. Untuk pompa jenis lain sebesar 

0,008 - 0,010 mm. Saringan halus ini harus diganti apabila kendaraan sudah 

berjalan 30.000 km, atau sekitar 300 - 400 jam kerja. Interval penggatian 

tergantung besar filter, kwalitas solar dan jumlah solar yang disaring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Rumah saringan 

2. Saringan halus 

3. Tutup saringan 

4. Katup pengalir 

5. Nipel keluar 

6. Nipel masuk 

7. Sekrup pembuang 

udara 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 36 Saringan Halus 
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4) Sistem dengan dua saringan 

 

a) Sistem seri 

 

 

 

Gambar 4. 37 Saringan Sistem Seri 

 

b) Sistem pararel 

 

 

Gambar 4. 38 Saringan Sistem Paralel 

 

 

Sistem ini digunakan pada motor  

diesel ukuran besar.  

Bahan kedua saringan ini biasanya  

berbeda yang satu dari kain sebagai  

saringan pertama dan yang lain  

dari bahan kertas sebagai  

saringan kedua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada sistem pararel kedua saringan 

 terbuat dari bahan yang sama. 

 

Keuntungan : 

Interval penggantian saringan  

lebih panjang karena  

menggunakan dua saringan 
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6. Sistem Aliran Solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 39 Sistem Aliran Solar 

 

 

Keterangan gambar: 

bahan bakar tekanan  

tinggi / bahan bakar  

bersih 

 

bahan bakar kotor 

 

bahan bakar kembali  

ketangki 

 

 

 

 

 

 

1. Tangki solar 

2. Saringan pada pompa 

pengalir 

 

3. Pompa tangan 

4. Saringan halus 

5. Pompa injeksi 

6. Pipa tekanan tinggi 

7. Nozel 
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a. Sistem aliran tanpa pompa pengalir` 

 

 

Gambar 4. 40 Tangki Terletak diatas P. Injeksi 

 

 

 

Keterangan : 

Tangki solar terletak diatas pompa 

injeksi. Solar masuk ke ruang pompa 

injeksi karena pengaruh gravitasi. 

Tekanan solar tergantung tinggi tangki 

dan besar saluran solar. 

Sistem ini digunakan pada motor 

diesel ukuran kecil dengan tangki 

diatas. 

 

Keuntungan : 

Kontruksi sederhana 

Biaya perawatan lebih murah 

 

b. Sistem aliran solar dengan pompa pengalir 

 

1) Pompa injeksi dengan satu lubang saluran 
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Gambar 4. 41 Pompa Injeksi dengan Satu Lubang Saluran 

 

Keterangan : 

Kelebihan solar yang mengandung 

udara keluar melalui katup pengalir 

pada saringan menuju ke tangki. 

Sistem ini pompa injeksi tidak 

didinginkan.  

Temperatur pompa injeksi tidak boleh 

lebih dari 80 oC, karena dapat berakibat 

: 

Pembentukan gas. 

Penyemprotan tidak teratur. 

 

2) Pompa injeksi dengan sistem bilas 

 

 

Gambar 4. 42 Pompa Injeksi dengan Sistem Bilas 

 

Keterangan : 

Katup pengalir dipasang pada pompa 

injeksi dengan tujuan : 

a) Menghindari pembentukan  

gas atau gelembung udara. 

b) Sebagai pendingin pompa 

 injeksi. 

c) Sirkulasi solar dapat lebih 

 lancer. 

d) Tekanan solar dapat stabil 

 

3) Dengan spuyer pada saringan solar 
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Gambar 4. 43 Spuyer pada Saringan Solar 

1. Spuyer 

2. Katup pengalir 

Keterangan : 

Pada tutup saringan dipasang sebuah  

spuyer dengan tujuan : 

a) Menghindari tekanan uap yang  

ditimbulkan dari pompa pengalir 

b) Membuang udara secara otomatis 

c) Mengalirkan gas atau semprotan  

uap ke tangki. 

Untuk menghindari adanya  

pembentukan gas yang terjadi didalam  

pompa injeksi, maka dipasang  

katup pengalir. 

Pompa selalu mendapat pendinginan  

Karena adanya sirkulasi solar 

 

 

c. Sistem aliran dengan satu saringan 

 

 Keterangan : 

Sistem ini digunakan pada motor  

diesel ukuran kecildan sedang 

karena volume bahan bakar yang  

disalurkan tidak terlalu banyak. 

Saringan yang digunakan biasanya  

model filter box. Saringan terbuat  

dari kertas yang digulung atau  

dibentuk model bintang. 

 

 

Gambar 4. 44 Sistem Aliran dengan Satu Saringan 

 

d. Sistem aliran dengan dua saringan 
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Gambar 4. 45 Sistem Aliran dengan Dua 

Saringan 

 

 

Keterangan : 

 

Sistem ini digunakan pada motor  

diesel ukuran besar. 

Saringan ini dipasang dengan  

hubungan seri atau paralel.  

Pada hubungan paralel, kedua  

saringan adalah jenis halus. 

Pada hubungan seri, satu  

saringan jenis kasar dan satu lagi  

saringan jenis halus. 

 

 

e. Peredam getaran solar 

 

 

Keterangan : 

Peredam getaran solar dipasang  

pada pompa injeksi jenis P dan  

pada pompa distributor CAV. 

 

Alat ini berfungsi untuk : 

1) Menahan getaran solar  

yang terjadi didalam ruang  

pompa injeksi 

2) Menghindari terjadinya  

gelembung solar,yang  

dapat menimbulkan gelembung  

udara. 

Gambar 4. 46 Peredam Getaran Solar 
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f. Katup pengalir 

 

 

 

Keterangan gambar : 

1. Rumah 

2. Katup 

3. Pegas katup 

4. Penahan pegas katup 

 

 

 

 

Gambar 4. 47 Katup Pengalir 

 

Fungsi dari katup pengalir 

Membatasi tekanan pengisian solar kedalam ruang pompa injeksi 

Mengatur pengeluaran udara pada sistem aliran solar katup pengalir bekerja atas 

dasar tekanan pegas yang melawan tekanan pengisian solar. Tekanan solar 

didalam ruang pompa injeksi  1 – 1,5 bar. 

 

7. Sistem Common Rail  

a. Umum 

Sistem common rail digunakan pada sistem injeksi bahan bakar diesel 

Supply pump tipe HP3, yang kompak dan ringan. 

Untuk pengontrolan yang akurat, digunakan injector compensation valve dan 

kode QR yang di cetak pada injektor. 

Saringan bahan bakar , hanya elemen saringan yang diganti. 

Sebuah fuel filter warning switch, yang akan ON/OFF saat kevakuman internal 

pada filter berubah. 
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Gambar 4. 48 Kendaraan dengan Sistem Common Rail 

 

Pada sistem ini, bahan bakar bertekanan tinggi yang dikirim oleh supply pump di 

simpan pada common rail, dan ECU mesin mengirim signal ke injektor melalui 

EDU (Elektronik Driver Unit) untuk mengontrol injection timing dan volumenya.  

b. Supply Pump 

Supply pump ini (HP3) dibuat lebih pendek dibanding tipe HP2 yang digunakan 

pada model lain. Ini dicapai dengan pemakaian konfigurasi pluger berlawanan 

(dan mengurangi jumlah pluger dari  4 menjadi 2). Sehingga bentuknya kompak 

dan ringan. 
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Gambar 4. 49 Supply Pump Tipe HP 3 & HP 2 

 

c. Konstruksi 

Supply pump terdiri dari camshaft eksentrik, ring cam, empat buah check valve, 

SCV (Suction Control Valve), fuel temperature sensor dan feed pump. 

Dua plunger ditempatkan berlawanan satu sama lain diluar ring cam. 
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Gambar 4. 50 Konstruksi Supply Pump 

 

d. Cara kerja: 

Karena putaran eccentric cam menekan plunger “A” keatas. Gaya pegas menarik 

plunger “B” (berlawanan plunger “A”) keatas. Hasilnya, plunger B menghisap 

bahan bakar, dan plunger “A” memompakan bahan bakar pada waktu yang 

bersamaan. 

SCV mengontrol volume bahan bakar yang dihisap ke dalam plunger sesuai 

dengan signal ECU mesin. 
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Gambar 4. 51 Diagram Alir Kerja Supply Pump 

 

e. Fungsi: 

 Common rail adalah untuk menyimpan bahan bakar bertekanan yang dikirim 

oleh supply pump. Common rail memiliki fuel pressure sensor yang mendeteksi 

tekanan didalam common rail, dan sebuah pressure limiter yang secara 

mekanikal melepaskan tekanan jika tekanan didalam common rail naik secara 

tidak normal. 

Didalamnya, common rail memiliki sebuah main hole lima branch holes (cabang 

lubang) yang tegak lurus terhadap main hole. Setiap branch hole bertindak 

sebagai orifice yang menahan fluktuasi tekanan bahan bakar. 
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Gambar 4. 52 Komponen Common Rail 

 

f. Injector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 53 Injektor 

 

 

 

 

 

Injector terdiri dari nozzle needle, piston dan 

solenoid valve. 

Injector compensation value dank ode QR (Quick 

Response) yang merupakan kode karakteristik 

injector dicetak disetiap injector. 

Injector compensation value dan kode QR 

mengandung beragam informasi mengenai 

injector, seperti kode model, koreksi volume 

injeksi, dan nilai koreksi injection timing.  
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Cara Kerja: 

(a) Saat arus listrik diberikan pada coil solenoid, solenoid valve akan naik. 

(b) Orifice dari control chamber akan terbuka, bahan bakar akan mengalir 

keluar. 

(c) Tekanan bahan bakar pada control chamber akan turun. 

(d) Bahan bakar akan mengalir dari orifice ke bagian bawah piston dan 

mengangkat piston (untuk menambah respon). 

(e) Hasilnya, piston akan mengangkat nozzle neddle untuk menginjeksikan 

bahan bakar. 

 

Gambar 4. 54 Cara Kerja Injector 

 

g. Saringan bahan bakar 

        Saringan bahan bakar konvensional memiliki elemen saringan yang bersatu 

dengan rumah saringan. Sebaliknya saringan bahan bakar ini, antara elemen 

saringan dan rumahnya dapat dipisahkan. 

Elemen saringan keatas yang memiliki efisiensi penyaringan tinggi dan dapat 

menyaring partikel kotoran yang kecil. 
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Gambar 4. 55 Saringan Bahan Bakar 

 

h. Fuel filter warning switch 

Fuel filter warning switch, yang akan ON/OFF ketika kevakuman didalam 

saringan berubah, Switch ini yang akan OFF ketika kevakuman didalam saringan 

bertambah sampai level tertentu, dihubungkan dengan kabel ke meter ECU. 

Ketika meter ECU mendeteksi kevakuman didalam saringan naik (fuel filter 

warning switch OFF signal), dianggap bahwa saringan telah tersumbat. 

Kemudian, menyalakan fuel filter warning light pada combination meter untuk 

memerintahkan pengemudi mengganti saringan.  

 

 

Gambar 4. 56 Saringan Bahan Bakar dengan Komponen Penunjang 
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 i. Engine control system 

 

Engine control system dari mesin 2KD-FTV memiliki sIstem berikut: 

System Outline 

Fuel Injection 

Volume Control 

Berdasarkan signal dari sensor, ECU mesin menentukan 

volume injeksi sesuai dengan kondisi mesin. 

Fuel Injection 

Timing Control 

Berdasarkan signal dari sensor, ECU mesin menentukan 

timing injeksi sesuai dengan kondisi mesin. 

During Starting 

Control 

Untuk mempermudah start mesin, ECU mengontrol 

volume dan timing injeksi saat start mesin secara optimal. 

Idle Speed 

Control) 

ECU mesin menetukan kecepatan idle sesuai dengan 

kondisi mesin, dan mengontrol volume injeksi agar 

kecepatan idle sesuai target. 

Fuel Pressure 

Control 

Berdasarkan signal dari sensor, ECU mesin menetukan 

tekanan bahan bakar melalui SCV (Suction Control Valve) 

sesuai dengan kondisi mesin. 

Pilot Injection 

Control 

Berdasarkan signal dari sensor, ECU mesin menetukan 

volume/timing pilot injection, dan interval (antara pilot dan 

main injection) sesuai dengan kondisi mesin. 

Glow Plug 

Control 

Mengatur panjang waktu saat arus dialirkan ke glow plug, 

sesuai dengan temperature pendingin mesin. 

Intake Shutter 

Control 

 Mengontrol sudut buka intake shutter valve (throttle 

valve) sesuai dengan kondisi mesin. 

 Menutup penuh intake shutter valve (throttle valve) 

untuk mengurangi getaran saat mesin dimatikan. 

ERG Control 
Mengontrol volume EGR dengan katup EGR sesuai 

dengan kondisi mesin. 

Air Conditioner 

Cut-Off Control*1 

Dengan mengontrol kompresor A/C ON/OFF, sesuai 

dengan kondisi mesin, kemampuan pengendaraan dapat 

terjaga. 

Engine 

Immobilizer*2 

Mencegah injeksi bahan bakar jika mencoba 

menghidupkan mesin dengan kunci yang salah 
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Diagnosis 
Ketika ECU mendeteksi malafungsi, ECU mendiaknosis 

dan mengingat bagian yang malafungsi. 

Fail Safe 

Ketika ECU mendeteksi malafungsi, ECU mengkentikan 

atau mengontrol mesin sesuai dengan data yang sudah 

disimpan di memory. 

 

Keterangan: 

*1 : Models dengan Air Conditioner 

*2 : Models dengan Engine Immobilizer System 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

Setelah selesai pembelajaran materi sistem injeksi diesel, peserta 

pelatihan diharapkan mampu:  memahami materi pendahuluan sistem injeksi 

diesel, memahami proses kerja motor diesel dibanding dengan motor otto 4 tak, 

memahami sistem injeksi langsung dan tak langsung, memahami bagian bagian 

khusus motor diesel, memahami pompa pengalir dan saringan solar, memahami 

sistem aliran solar, serta memahami sistem common rail. 

Selain itu peserta pelatihan perlu mengidentifikasi peralatan keselamatan kerja 

yang layak dipergunakan pada saat pelatihan di bengkel agar kecelakaan kerja 

bisa dihindari. 

 

E. Latihan/Tugas 

1. Jelaskan perbedaan prinsip kerja antara motor otto dan motor diesel 4 tak 

pada saat langkah hisap. 

2. Mengapa pemakaian bahan bakar motor diesel lebih hemat dari pada motor 

otto? Jelaskan! 

3. Mengapa penampang batang torak untuk motor diesel dibuat miring (tidak 

lurus)? Jelaskan! 

 

F. Rangkuman 

1. Materi sistem injeksi diesel yang terdapat dalam modul ini terdiri dari materi: 

(a) pendahuluan sistem injeksi diesel, (b)  proses kerja motor diesel dibanding 

dengan motor otto 4 tak, (c) sistem injeksi langsung dan tak langsung, (d)  

bagian bagian khusus motor diesel, (e) pompa pengalir dan saringan solar, (f) 

sistem aliran solar, dan (g) sistem common rail. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Peserta pelatihan setelah menyelesaikan proses pembelajaran dalam modul ini 

diharapkan mempelajari kembali materi/bagian-bagian yang belum dikuasai dari 

modul ini sampai tuntas untuk dipahami secara mendalam. Setelah itu 

hendaknya pengetahuan  dari modul ini bisa dikembangkan dengan sendirinya 

sebagai bekal dalam melaksanakan tugas keprofesian guru/pendidik.  
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Setelah mentuntaskan modul ini maka selanjutnya guru berkewajiban mengikuti 

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

nilai minimal ketuntasan yang ditetapkan, maka peserta uji kompetensi wajib 

mengikuti diklat sesuai dengan grade perolehan nilai yang dicapai. 

 

H. Kunci Jawaban 

1. Motor diesel yang dihisap hanya udara, isi silinder akan selalu penuh, 

sedangkan untuk motor otto (bensin) yang dihisap campuran bahan bakar & 

udara, isi silinder akan terisi sesuai dengan posisi katup gas. 

2. Pemakaian bahan bakar motor diesel lebih hemat dari pada motor otto karena:  

- Perbandingan kompresi yang tinggi 

- Perbandingan campuran selalu kurus  

3. Pangkal batang torak untuk motor diesel dibuat/dibagi miring agar: 

- tekanan pembakaran pada motor diesel tinggi, diameter bantalan harus besar 

- dapat dipasang / dibongkar melalui diameter silinder, maka pangkal batang 

torak dibuat miring 
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Modul diklat dengan judul” Perbaikan sistem bahan bakar bensin dan diesel” ini 

memuat materi tentang:  

1) Sistem pengaliran bahan bakar dengan sub judul: pengantar sistem pengaliran bahan 

bakar bensin, kelengkapan sistem pengaliran bahan bakar bensin pada karburator. 

2) Karburator dengan sub judul: bagian bagian utama pada karburator,perbandingan 

campuran, dasar karburator, sistem pelampung, ventilasi ruang pelampung, idle dan 

perpindahan, sistem sistem tambahan pada idle, pemeriksaan & penyetelan 

pelampung, pemeriksaan & overhaul karburator. 

3) Sistem injeksi bensin dengan sub judul: pengantar sistem injeksi bensin, sistem aliran 

bahan bakar injeksi bensin, dan pemeriksaan sistem bahan bakar injeksi bensin. 

4) Sistem injeksi diesel dengan sub judul: pendahuluan sistem injeksi diesel, proses 

kerja motor diesel dibanding dengan motor otto 4 tak, sistem injeksi langsung dan 

tak langsung, bagian bagian khusus motor diesel, pompa pengalir dan saringan solar, 

sistem aliran solar, serta sistem common rail. 

 

B. Tindak Lanjut 

Diharapkan setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu: menelaah sistem 

bahan bakar bensin dan diesel, mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar 

bensin dan diesel, memperbaiki sistem bahan bakar bensin dan diesel. 

Dan penulis sadar bahwa isi dari modul diklat ini masih jauh dari sempurna, jauh 

dari harapan bapak/sdr/i sebagai pengguna modul, oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik, saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan 

perbaikan dari modul ini . 

 

C. Evaluasi 

1. Secara teoritis perbandingan campuran antara udara dengan bahan bakar 

bensin yang ideal adalah:  14,7 kg udara : 1 kg bensin (dalam satuan massa). 

Bila massa jenis/rho (𝜌) bensin = 0,8 kg/𝑑𝑚3, dan massa jenis/rho (𝜌) udara = 
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0,0013 kg/𝑑𝑚3, maka perbandingan campuran antara udara dengan bensin 

dalam satuan volume adalah : 

a. ≈ 14,70 liter udara : 1 liter bensin 

𝑏. ≈ 90,46 liter udara : 1 liter bensin 

𝑐. ≈ 904,6 liter udara : 1 liter bensin 

𝑑.≈ 9046 liter udara : 1 liter bensin 

 

2. Dilihat dari segi pengaliran udara, gambar disamping termasuk macam 

konstruksi : 

 

 

 

a. Aliran udara pelan  

b. Arus naik 

c. Tanpa venturi 

d. Venturi variabel 

 

3. Mengapa pengisian silinder pada sistem injeksi bensin lebih baik bila 

dibandingkan dengan sistem karburator ? 

a. Karena pada mesin injeksi bensin bentuk intake manifoldnya lebih panjang 

dan merata sehingga proses asupan/hisapan udara pada sistem injeksi lebih baik 

dibandingkan dengan sistem karburator. 

b. Karena pada mesin injeksi bensin bentuk intake manifoldnya lebih panjang 

dan merata sehingga asupan/hisapan campuran bahan bahan dan udara pada 

sistem injeksi lebih baik dibandingkan dengan sistem karburator. 
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c. Karena pada mesin injeksi bensin bentuk intake manifoldnya dikonstruksi 

sedekat mungkin dengan ruang bakar dibandingkan dengan sistem karburator 

sehingga udara yang dihisap ke ruang bakar lebih ifisien. 

d. Karena pada mesin injeksi bensin bentuk intake manifoldnya dikonstruksi 

sedekat mungkin dengan ruang bakar dibandingkan dengan sistem karburator 

sehingga campuran bahan bakar dan udara yang masuk kedalam ruang bakar 

lebih homogen dan efisien. 

 

4. Sistem injeksi bensin yang mempergunakan model tangki dengan pompa 

bensin diluar tangki ( lihat gambar), maka konstruksi pompa bensin harus lebih 

rendah dari pada tinggi permukaan bensin agar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Bensin mudah  mengalir ke pompa. 

b. Bensin tetap bisa mengalir ke ruang bakar bila daya tekan pompa melemah 

sampai < 2 atm 

c. Pompa bensin bisa dikonstruksi dengan tekanan < 2 atm 

d. Konsumsi bahan bakar yang masuk ke ruang bakar bisa lebih irit. 

 

5. Fungsi common rail pada mesin diesel adalah: 

a. Untuk menstabilkan bahan bakar bertekanan yang dikirim oleh supply pump 

(pompa pengalir) 

b. Untuk menyimpan bahan bakar bertekanan yang dikirim oleh supply pump 

(pompa pengalir) 
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c. Untuk memberi tekanan bahan bakar yang dikirim oleh supply pump (pompa 

pengalir) 

d. Untuk mengalirkan bahan bakar menuju pipa tekanan tinggi yang dikirim oleh 

supply pump (pompa pengalir) 

 

D. Kunci Jawaban 

1. ≈ 9046 liter udara : 1 liter bensin 

2.   Arus naik 

3. Karena pada mesin injeksi bensin bentuk intake manifoldnya lebih panjang 

dan merata sehingga proses asupan/hisapan udara pada sistem injeksi lebih 

baik dibandingkan dengan sistem karburator. 

4. Bensin mudah  mengalir ke pompa. 

5. Untuk menyimpan bahan bakar bertekanan yang dikirim oleh supply pump 

(pompa pengalir) 
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GLOSARIUM 

 

1. AISAN/NIKI adalah merk dari karburator  

2. Intake manifold adalah saluran masuk menuju ruang bakar  

3. Manometer adalah sebuah alat yang dipergunakan mengukur tekanan 

4. Nozle adalah pipa pengabut yang terdapat pada karburator 

5. Over slag, adalah bahan bakar terbakar dengan sendirinya didalam ruang 

bakar 

6. Posisi idle adalah posisi katup gas terbuka sedikit 

7. Power valve yang berarti katup pengaya, merupakan salah satu komponen 

yang terdapat didalam karburator 

8. Separator, nama komponen yang terdapat didalam tangki kendaraan 

9. Throtle valve yang berarti katup gas yang berada pada karburator 

10. Tekanan atmosfir adalah tekanan udara luar (1 atm) 

11.Venturi, bagian dari komponen pada karburator yang diameternya 

diperkecil/dipersempit 

12. Ventilasi ekstern adalah ventilasi ruang pelampung yang mengarah ke udara 

luar 

13. Ventilasi intern adalah ventilasi ruang pelampung yang mengarah ke ruang 

bakar 

14. Venturi variabel adalah celah torak yang berubah ubah/bervariasi/tidak 

konstan/tetap 
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KATA SAMBUTAN 
 
Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci 
keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten 
membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan 
pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen 
yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru. 
 
Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) 
merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan 
hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi 
guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. 
Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam 
penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan 
menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG 
diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru pasca UKG melalui program Guru 
Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen 
perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru 
Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran 
(blended) tatap muka dengan online. 
 
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK 
KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 
(LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam 
mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru 
sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut 
adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online 
untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini 
diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam 
peningkatan kualitas kompetensi guru. 
 
Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena 
Karya. 
 

Jakarta,    Februari 2016 

Direktur Jenderal 

Guru dan Tenaga Kependidikan 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

A. Petunjuk Bagi Peserta Diklat 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, langkah-langkah yang perlu 

dilaksanakan dalam menggunakan modul ini adalah : 

1. Baca petunjuk penggunaan – penggunaan materi sesuai yang ditetapkan. 

Bila ada materi yang kurang jelas, peserta diklat bertanya pada 

instruktur/fasilitator pengampu materi. 

2. Pekerjaan tugas lengkap, melengkapi pertanyaan, dan pertanyaan 

kedudukan konten. 

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

hal berikut: 

a. Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang berlaku. 

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

c. Sebelum melaksanakan praktikum, lakukan identifikasi peralatan dan 

bahan yang diperlukan. 

d. Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 

e. Bila kegiatan praktikum belum jelas, silahkan bertanya pada instruktur 

pengampu materi. 

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

g. Jika belum menguasai materi yang diharapkan, lakukan pengulangan 

pada materi pokok sebelumnya atau bertanya kepada instruktur yang 

mengampu materi. 

B. Petunjuk Bagi Widyaiswara/Instruktur 

Dalam setiap kegiatan belajar, instruktur/fasilitator berperan untuk : 

1. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar. 

2. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas yang diberikan.  

3. Membantu peserta diklat dalam memahami; konsep, praktik baru, dan 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta diklat. 

4. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses sumber 

tambahan lain yang diperlukan. 

5. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok. 
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PETA KOMPETENSI 

 

KODE UNIT 
KOMPETENSI 

NAMA UNIT KOMPETENSI WAKTU 

PED0100000-00 Karakteristik Peserta Didik 4 JP 

PED0200000-00 Teori Belajar dan Prinsip Pembelajaran yang 
mendidik 

8 JP 

PED0300000-00 Pengembangan Kurikulum 8 JP 

PED0400000-00 Pembelajaran Yang Mendidik 10 JP 

PED0500000-00 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dalam Pembelajaran 

 2 JP 

PED0600000-00 Pengembangan potensi Peserta didik  4 JP 

PED0700000-00 Komunikasi Efektif  2 JP 

PED0800000-00 Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran 5 JP 

PED0900000-00 Pemanfaataan hasil penilaian dan evaluasi 
pembelajaran 

4 JP 

PED1000000-00 Pemanfaataan hasil penilaian dan evaluasi 
pembelajaran 

8 JP 
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PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Penilaian dan Evaluasi hasil belajar dikembangkan untuk dijadikan sebagai 

acuan dalam memberikan gambaran  hasil  belajar yang dicapai oleh  peserta 

didik. Hal ini dimaksudkan agar hasil belajar yang diperoleh peserta didik dapat 

ditingkatkan  secara sistematis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh 

sekolah. 

 

Ada beberapa komponen  pengembangan penilaian dan Evaluasi hasil belajar, 

yaitu prinsip-prinsip dan asfek-asfek penilaian dan evaluasi hasil belajar, 

prosedur dan instrumen penilaian dan evaluasi hasil belajar, 

mengadministrasikan penilaian dan dan proses pembelajaran, dan analisis dan 

evalusi penilaian hasil belajar. 

 

Proses pengembangan Penilaian dan evaluasi pembelajaran pada pembelajaran 

merupakan tanggung jawab setiap guru mata pelajaran. Proses pengembangan 

penilaian dan evaluasi pembelajarani mengacu pada kurikulum yang diacu, yaitu 

tuntutan pada kompetensi inti, kompetensi dasar, indicator pencapaian 

kompetensi (IPK), materi pembelajaran, kisi-kisi soal, dan instrumen penilaian. 

Karena itulah pemahaman tentang penilaian dan evaluasi pembelajaran pada 

tingkat institusional dan mata pelajaran, serta kemampuan untuk 

mengembangkan penilaian dan evaluasi pembelajaran pada tingkat instruksional, 

merupakan kemampuan yang mutlak harus dikuasai oleh setiap guru. 

B. Deskripsi singkat 

Modul Penilaian dan evaluasi pembelajaran  ini berisi tentang materi yang 

berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang terkait 

dengan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi pembelajaran, Asfek-asfek 

penilaian dan Evaluasi pembelajaran, Prosedur penilaian dan evaluasi 

pembelajaran, Instrumen Penilaian dan Evaluasi pembelajaran, Administrasi 

penilaian dan Eveluasi pembelajaran, dan Analisis dan Evaluasi penilaian hasil 
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belajar secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik 

peserta didik. 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Kompetensi Dasar 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat mencapai 

kompetensi dasar :  

a. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. 

b. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang 

diampu. 

c. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

d. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

e. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan mengunakan berbagai instrument. 

f. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai 

tujuan. 

g. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. 

2. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dari modul Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran  adalah : 

a. Menjelaskan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan karakteristik materi mata pelajaran yang diampu. 

b. Memanfaatkan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran 

yang diampu. 

c. Mengidentifikasi aspek – aspek proses dan hasil belajar yang penting 

untuk dinilai dan dievaluasi( sikap, pengetahuan dan ketrampilan) sesuai 

dengan karakteristik kompetensi dasar pada setiap paket keahlian. 
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d. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, pengetahuan dan ketrampilan) sesuai 

dengan karakteristik kompetensi dasar pada setiap paket keahlian. 

e. Menjelaskan prosedur penilaian dan evaluasi sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian proses. 

f. Mengimplementasikan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar dalam perancangan penilaian  dan evaluasi sesuai dengan aspek-

aspek penilaian dan proses hasil belajar.  

g. Menjelaskan kaidah pengembangan instrumen penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar sesuai dengan urutan. 

h. Mengembangkan kisi – kisi sesuai dengan tujuan penilaian. 

i. Mengembangkan instrument penilaian sesuai dengan  kisi-kisi.  

j. Menvalidasi instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 

sesuai dengan kaidah keilmuan.  

k. Mengklasifikasi penilaian proses dan hasil belajar sesuai dengan hasil 

yang diperoleh.  

l. Melakukan pengadministrasian nilai proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy.  

m. Menganalisis hasil penilaian proses belajar untuk berbagai tujuan.  

n. Menganalisis penilaian  hasil belajar untuk berbagai tujuan.  

o. Melakukan evaluasi proses  belajar dengan menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan.  

p. Melaksanakan evaluasi hasil belajar dengan menggunakan instrumen 

yang telah ditetapkan.  

D. Materi Pokok  

Modul Pengembangan Kurikulum ini terdiri dari materi pokok dan sub materi 
pokok yang ada dibawa ini. 

Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran : 

1. Prinsip-prinsip Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran. 

2. Asfek-asfek penilaian dan Evaluasi Pembelajaran. 

3. Prosedur penilaian dan evaluasi pembelajaran. 

4. Instrumen penilaian dan evaluasi pembelajaran. 

5. Administrasi penilaian dan proses pembelajaran. 
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6. Analisis dan evaluasi penilaian hasil belajar. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 PRINSIP. ASPEK 
PENILAIAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN 

A. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam materi pokok  ini adalah : 

1. Menjelaskan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 

sesuai dengan karakteristik materi mata pelajaran yang diampu. 

2. Memanfaatkan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 

dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang 

diampu.  

3. Mengidentifikasi aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi( sikap, pengetahuan dan ketrampilan) sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar pada setiap paket keahlian. 

4. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi( sikap, pengetahuan dan ketrampilan) sesuai dengan 

karakteristik kompetensi dasar pada setiap paket keahlian. 

B. Uraian Materi 

Materi yang berkaitan dengan prinsip prinsip penilaian dan evaluasi 

pembelajaran  terurai dalam dua sub materi, yaitu: (1) Konsep penilaian dan 

Evaluasi pembelajaran, (2). Teknik penilaian dan evaluasi pembelajaran. 

 
Sub materi 1 : KONSEP PENILAIAN DAN EVALUASI 

PEMBELAJARAN 

a. Pengertian Penilaian 

Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi 

(angka atau deskripsi verbal), analisis, dan interpretasi untuk mengambil 

keputusan. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian 

hasil belajar peserta didik. 

Untuk itu, diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai 

dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan berhubungan 

dengan sudah atau belum berhasilnya peserta didik dalam mencapai 
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suatu kompetensi. Jadi, penilaian merupakan salah satu pilar dalam 

pelaksanaan Kurikulum 2013 yang bebasis karakter relevan 

diimplementasikan di Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berbasis 

kompetensi. 

Penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-

langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan 

informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil 

belajar peserta didik, pengolahan, dan penggunaan informasi tentang 

hasil belajar peserta didik. Penilaian dilaksanakan melalui berbagai 

bentuk antara lain: penilaian unjuk kerja (performance), penilaian sikap, 

penilaian tertulis (paper and pencil test), penilaian proyek, penilaian 

melalui kumpulan hasil kerja/karya peserta didik (portfolio), dan penilaian 

diri.  

Penilaian hasil belajar baik formal maupun informal diadakan dalam 

suasana yang menyenangkan, sehingga memungkinkan peserta didik 

menunjukkan apa yang dipahami dan mampu dikerjakannya. Hasil 

belajar seorang peserta didik tidak dianjurkan untuk dibandingkan 

dengan peserta didik lainnya, tetapi dengan hasil yang dimiliki peserta 

didik tersebut sebelumnya.  Dengan demikian peserta didik tidak merasa 

dihakimi oleh guru tetapi dibantu untuk mencapai apa yang diharapkan. 

b. Prinsip-prinsip Penilaian 

Dalam melaksanakan penilaian mempertimbangkan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1) Memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu. 

2) Mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat 

penilaian sebagai cermin diri. 

3) Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program 

pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang 

hasil belajar peserta didik. 

4) Mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. 

5) Mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang 

bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. 
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6) Menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi. Penilaian 

dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, produk portofolio, unjuk 

kerja, proyek, dan pengamatan tingkah laku. 

7) Melakukan penilaian secara berkesinambungan untuk memantau 

proses, kemajuan, dan perbaikan hasil, dalam bentuk: ulangan 

harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan 

ulangan kenaikan kelas. Ulangan harian dapat dilakukan bila sudah 

menyelesaikan satu atau beberapa indikator atau satu kompetensi 

dasar (KD), ulangan tengah semester dilakukan bila telah 

menyelesaikan beberapa KD atau satu stándar kompetensi (SK), 

ulangan akhir semester dilakukan setelah menyelesaikan semua KD 

atau SK semester bersangkutan, sedangkan ulangan kenaikan kelas 

dilakukan pada akhir semester genap dengan menilai semua SK 

semester ganjil dan genap, dengan penekanan pada semester 

genap. 

8) Penilaian kompetensi pada uji kompetensi melibatkan pihak sekolah 

dan Institusi Pasangan/Asosiasi Profesi, dan pihak lain terutama 

DU/DI. Idealnya, lembaga yang menyelenggarakan uji kompetensi ini 

independen; yakni lembaga yang tidak dapat diintervensi oleh unsur 

atau lembaga lain. 

9) Agar penilaian objektif, pendidik harus berupaya secara optimal untuk 

(1) memanfaatkan berbagai bukti hasil kerja peserta didik dari 

sejumlah penilaian, (2) membuat keputusan yang adil tentang 

penguasaan kompetensi peserta didik dengan mempertimbangkan 

hasil kerja (karya). 

c. Kegunaan Penilaian 

Kegunaan penilaian antara lain sebagai berikut: 

1) Memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui 

kekuatan dan kelemahan dirinya dalam proses pencapaian 

kompetensi.  

2) Memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami 

peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial.  
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3) Untuk umpan balik bagi pendidik/guru dalam memperbaiki metode, 

pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan. 

4) Memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang 

efektivitas pendidikan. 

5) Memberi umpan balik bagi pengambil kebijakan (Dinas Pendidikan 

Daerah) dalam meningkatkan kualitas penilaian yang digunakan. 

d. Fungsi Penilaian 

Penilaian memiliki fungsi untuk: 

1) Menggambarkan sejauhmana peserta didik telah menguasai suatu 

kompetensi. 

2) Mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu 

memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, 

baik untuk perencanaan program belajar, pengembangan 

kepribadian, maupun untuk penjurusan (sebagai bimbingan).  

3) Menemukan kesulitan belajar, kemungkinan prestasi yang bisa 

dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosis yang 

membantu pendidik/guru menentukan apakah seseorang perlu 

mengikuti remedial atau pengayaan. 

4) Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang 

sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya.  

5) Pengendali bagi pendidik/guru dan sekolah tentang kemajuan 

perkembangan peserta didik. 

e. Jenis-jenis penilaian 

1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki tujuan untuk mengetahui 

tingkat penguasaan kompetensi, menetapkan ketuntasan penguasaan 

kompetensi, menetapkan program perbaikan atau pengayaan 

berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan memperbaiki 

proses pembelajaran. 

2) Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk 

penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan pendekatan utama 

dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik. Penilaian otentikadalah 
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bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari 

pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang 

sesungguhnya, meliputi: 

a) Sikap bisa dengan teknik obeservasi, jurnal, penilaian diri, 

penilaian teman sejawat. 

b) Pengetahuan bisa dengan teknik tes tulis maupun lisan, tanya 

jawab 

c) Keterampilan bisa dengan teknik tes tulis maupun praktik, porto 

folio dan kerja proyek. 

3) Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan acuan kriteria. 

Acuan kriteria merupakan penilaian kemajuan peserta didik 

dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi yang ditetapkan. 

Bagi yang belum berhasil mencapai kriteria, diberi kesempatan 

mengikuti pembelajaran remedial yang dilakukan setelah suatu 

kegiatan penilaian baik secara individual, kelompok, maupun kelas. 

Bagi peserta didik yang berhasil dapat diberikan program pengayaan 

sesuai dengan waktu yang tersedia baik secara individual maupun 

kelompok. Program pengayaan merupakan pendalaman atau 

perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Acuan Kriteria 

menggunakan modus untuk sikap, rerata untuk pengetahuan, dan 

capaian optimum untuk keterampilan. 

4) Penilaian hasil belajar oleh pendidik untuk ranah sikap, ranah 

pengetahuan, dan ranah keterampilan menggunakan skala 

penilaian. Skala penilaian untuk ranah sikap menggunakan rentang 

predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K). 

Sedangkan skala penilaian untuk ranah pengetahuan dan ranah 

keterampilan menggunakan rentang angka dan huruf 100 (A) - <= 55 

(D) dengan rincian sebagai berikut: 



 

12 
 

 

Tabel 1. 1 Skala Penilaian 

No. Angka Huruf 

1 86 - 100 A 

2 71 - 85 B 

3 56 - 70 C 

4 <= 55 D 

5) Lingkup dan sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup 

ranah sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan. 

a) Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada ranah sikap 

spiritual dan sikap sosial meliputi tingkatan sikap: menerima, 

menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan nilai-

nilai spiritual dan nilai-nilai sosial.  

b) Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada ranah 

pengetahuan kemampuan berpikir mulai dari mengingat, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta 

serta dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan 

metakognitif.  

c) Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada ranah 

keterampilan abstrak yaitu kemampuan mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi/ mencoba, menalar dan 

mengomunikasikan. Sedangkan pada ranah keterampilan 

kongkret adalah persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan 

gerakan, mahir, menjadi gerakan alami, menjadi tindakan 

orisinal. 

6) Teknik Penilaian Ranah Sikap 

Penilaian ranah sikap bertujuan membentuk sikap dan karakter 

peserta didik yang dilaksanakan selama kegiatan proses 

pembelajaran berlangsung. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui 

pengamatan, menggunakan lembar pengamatan atau ceklis 
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pengamatan yang memuat aspek sikap yang diamati. Rincian aspek 

sikap yang diamati merujuk pada KD dari KI-1 dan KI-2. 

Penilaian sikap dilakukan sebagai upaya mengembangkan sikap 

sosial dan sikap spiritual dalam rangka pengembangan nilai karakter 

bangsa. Oleh karena itu, pengembangan rubrik penilaian sikap pada 

seluruh mata pelajaran di satuan. 

Pendidikan fokus pada bagian dari upaya pencapaian ranah sikap 

(spiritual dan sosial). Setiap satuan pendidikan menyepakati dan 

menetapkan aspek dan rubrik penilaian sikap yang akan digunakan 

oleh semua pendidik. Satuan pendidikan dalam mengembangkan 

aspek dan rubrik penilaian sikap hendaknya memperhatikan sikap 

yang dituntut berdasarkan KD dari KI-1 dan KI-2. Bila dimungkinkan 

pada tingkat daerah (kabupaten atau kota) dikembangkan aspek dan 

rubrik penilaian sikap yang digunakan oleh seluruh satuan 

pendidikan. 

Setiap pendidik memetakan aspek sikap yang 

dikembangkan/ditekankan pada kegiatan pembelajarannya sesuai 

dengan relevansi dan karakteristik, baik yang tersurat maupun yang 

tersirat pada rumusan KI-3 dan KI-4, serta menggunakan rubrik 

penilaian sikap yang disepakati pada satuan pendidikan 

Untuk peserta didik yang bermasalah (belum menunjukkan sikap 

yang diinginkan), terlebih dahulu dilakukan pembinaan selama proses 

pembelajaran oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. 

Frekuensi perubahan sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik 

selama kurun waktu inilah yang disebut dengan modus. Nilai akhir 

yang dilaporkan oleh pendidik kepada satuan pendidikan adalah nilai 

modus yang diperoleh/nilai yang terbanyak muncul (Permendikbud 

Nomor 104 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (3)). 
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Tabel 1. 2 Teknik dan Instrumen Penilaian Sikap 

Teknik 

Penilaian 
Bentuk Instrumen Keterangan 

Observasi 
Daftar cek 

Skala penilaian sikap  

Dilakukan selama proses 

pembelajaran. 

Penilaian diri 
Daftar cek 

Skala penilaian sikap 

Dilakukan pada akhir 

semester. 

Penilaian 

antar peserta 

didik 

Daftar cek  

Skala penilaian sikap 

Dilakukan pada akhir 

semester, setiap peserta 

didik dinilai oleh 3 peserta 

didik lainnya. 

Jurnal 

Catatan pendidik 

tentang sikap dan 

perilaku positif atau 

negatif, selama dan di 

luar proses 

pembelajaran mapel. 

Berupa catatan guru tentang 

sikap dan perilaku positif 

atau negatif peserta didik 

yang tidak berkaitan dengan 

mata pelajaran. 

 

7) Teknik Penilaian Ranah Pengetahuan 

Penguasaan siswa pada ranah pengetahuan dapat diukur melalui tes 

tulis, observasi dan penugasan, dikembangkan berdasarkan 

kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Pendidik dapat 

memilih salah satu teknik dan bentuk penilaian ranah pengetahuan 

yang paling sesuai dengan karakteristik kompetensi dasar yang 

dinilai. 

Nilai akhir pengetahuan diambil dari nilai rerata perolehan nilai ranah 

pengetahuan (Permendikbud no 104 tahun 2014 pasal 6 ayat 4). 
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Tabel 1. 3 Teknik dan Instrumen Penilaian Pengetahuan 

Teknik 

Penilaian 
Bentuk Instrumen 

Tes tulis 

 Memilih jawaban (pilihan ganda, dua pilihan benar-

salah, ya-tidak), menjodohkan, sebab-akibat. 

 Mensuplai jawaban (isian atau melengkapi, jawaban 

singkat atau pendek, uraian). 

Observasi 
 Daftar cek observasi guru terhadap diskusi, tanya 

jawab dan percakapan. 

Penugasan 

 Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah 

dan/atau projek yang dikerjakan secara individu atau 

kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. 

 

8) Teknik Penilaian Ranah Keterampilan  

Penilaian keterampilan meliputi keterampilan abstrak dan 

keterampilan konkret. Keterampilan abstrak cenderung pada 

keterampilan seperti mengamati, menanya, mengolah, menalar, dan 

mengomunikasikan yang lebih dominan pada kemampuan mental 

(berpikir). Sedangkan untuk keterampilan kongkret cenderung pada 

kemampuan fisik seperti menggunakan alat, mencoba, membuat, 

memodifikasi, dan mencipta dengan bantuan alat.  

 

Tabel 1. 4 Teknik dan Instrumen Penilaian Keterampilan 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Rubrik Keterangan 

Unjuk 

kerja/ 

kinerja/ 

 Daftar cek 

(cek list),  

 Skala 

 Penilaian unjuk 

kerja/ 

kinerja/praktik 
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Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Rubrik Keterangan 

praktik Penilaian 

(Rating 

Scale). 

Penilaian 

kinerja yang 

menggunak

an skala 

penilaian 

memungkin

kan penilai 

memberi 

nilai tengah  

disebut juga 

penilaian tugas 

yang dilakukan 

dengan cara 

mengamati 

kegiatan peserta 

didik dalam 

melakukan kerja.  

Penilaian Tugas 

adalah penilaian 

atas proses dan 

hasil pengerjaan 

tugas yang 

dilakukan individu 

/  kelompok. 

Projek 

 Penilaian 

projek 

dilakukan 

mulai dari 

perencanaa

n, 

pelaksanaa

n, sampai 

pelaporan. 

 Untuk 

menilai 

setiap tahap 

perlu 

disiapkan 

kriteria 

penilaian 

 Penilaian projek 

dapat digunakan 

untuk mengetahui 

pemahaman, 

mengaplikasi, 

menyelidiki dan 

menginformasika

n suatu hal 

secara jelas.  

Penilaian projek 

dilakukan mulai 

dari perencanaan, 

pelaksanaan, 

sampai 

pelaporan.  
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Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Rubrik Keterangan 

atau rubrik. 

Produk 

 Daftar cek 

atau skala 

penilaian 

(rubrik) 

Ukuran = 1 

Ukuran dan waktu = 

2 

Ukuran, waktu, dan 

toleransi = 3 

Ukuran, waktu, 

toleransi, dan fungsi 

= 4 

Penilaian produk 

menilai 

kemampuan 

peserta didik 

membuat produk-

produk, teknologi, 

dan seni. 

Portofolio 

 Daftar cek 

atau skala 

penilaian 

(rubrik) 

Isi portofolio = 1 

Isi portofolio dan 

konten = 2 

Isi portofolio, konten, 

dan sistematika = 3 

Isi portofolio, konten, 

sistematika, dan 

simpulan = 4 

Penilaian 

portofolio pada 

dasarnya menilai 

karya-karya 

peserta didik 

secara individu 

pada satu periode 

untuk suatu mata 

pelajaran. 

Tulis 

 Tes tulis, 

daftar cek 

atau skala 

penilaian 

(rubrik) 

Isi tulisan = 1 

Isi tulisan dan 

sistematika = 2 

Isi tulisan, 

sistematika, dan 

kalimat pokok = 3 

Isi tulisan, 

sistematika, kalimat 

pokok, dan simpulan 

= 4 

Penilaian tulis 

juga digunakan 

untuk menilai 

ranah 

keterampilan, 

seperti menulis 

karangan, 

menulis laporan, 

dan menulis 

surat, laporan 

keuangan, dsb. 
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Hasil penilaian setiap KD keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai 

optimum (nilai tertinggi) dari indikator pencapaian kompetensi (IPK) 

dengan catatan tidak ada IPK yang mendapat nilai di bawah batas 

ketuntasan (71). Sedangkan Nilai akhir untuk ranah keterampilan 

yang dilaporkan pendidik kepada satuan pendidikan diambil dari 

rerata nilai optimal ranah keterampilan (Permendikbud Nomor 104 

Tahun 2014 Pasal 6 ayat (5)). 

9) Ketuntasan 

Masing-masing ranah (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) 

digunakan penyekoran dan pemberian predikat yang berbeda. Nilai 

ketuntasan ranah sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni 

predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K). Nilai 

ketuntasan sikap dengan predikat baik (B) 

Nilai ketuntasan ranah pengetahuan dan ranah keterampilan 

dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, yakni  0 – 100 untuk 

angka yang ekuivalen dengan huruf A sampai dengan D 

sebagaimana tertera pada tabel berikut. 

 

Tabel 1. 5 Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keterampilan 

Nilai Ketuntasan 

Pengetahuan dan Keterampilan 

Rentang Angka Huruf 

86 - 100 A 

71 - 85 B 

56 - 70 C 

<= 55 D 

 

Nilai ketuntasan ranah sikap pada skala Baik (B), sedangkan untuk 

ranah pengetahuan dan keterampilan pada skala >=71 (B). Hal yang 

perlu diperhatikan oleh pendidikan adalah batas ketuntasan. 
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10) Remedial dan Pengayaan 

Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar (<56) wajib 

mengikuti kegiatan remedial pada semester berjalan hingga 

mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan bagi peserta didik yang 

telah mencapai ketuntasan belajar dan memiliki kecepatan belajar di 

atas rata-rata yang telah ditetapkan dapat diberikan pengayaan dan 

pendalaman materi 

11) Pelaporan Pencapaian Kompetensi 

a) Skor dan Nilai 

Kurikulum 2013 menggunakan skala skor penilaian 0 – 100 dalam 

menyekor pekerjaan peserta didik untuk setiap kegiatan penilaian 

(ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, 

tugas-tugas, ujian sekolah). 

b) Bentuk Laporan 

Pelaporan hasil belajar oleh pendidik diberikan dalam bentuk 

laporan hasil semua bentuk penilaian. Pelaporan hasil belajar 

merupakan hasil pengolahan oleh pendidik dengan menggunakan 

kriteria. Pelaporan hasil belajar oleh pendidik digunakan oleh 

satuan pendidikan untuk mengisi rapor dan menentukan promosi 

peserta didik.  

Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari 

paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran pada ranah pengetahuan, 

keterampilan, dan/atau sikap belum tuntas.  

c) Nilai untuk Rapor 

Hasil belajar yang dicantumkan dalam Rapor berupa: 

 untuk ranah sikap menggunakan skor modus dengan predikat 

Kurang (K), Cukup (C), Baik (B), atau Sangat Baik (SB); 

 untuk ranah pengetahuan dan keterampilan menggunakan 

skor rerata 0 - 100 dengan predikat D - A. 
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C. Rangkuman 

Prinsip penilaian adalah memperhatikan alat penilaian dan yang mengevaluasi 

perlu melibatkan pihak luar atau independen, sedangkan kegunaan penilaian 

adalah digunakan sebagai feed back atau umpan balik sehingga bisa diketahui  

apakah peserta didik di remidi atau pada tingkat lebih jauh diberi pengayaan. 

Jadi fungsi penilaian adalah untuk menemukan kesulitan belajar peserta didik, 

lingkup penilaian ada tiga yaitu penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

D. Tugas  

Lakukan tugas yang ada dibawah ini sesuai dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Bentuk kelas menjadi 4 kelompok (@ 6 – 8 orang / kelompok). 

2. Diskusikan “Identifikasi perbedaan antara Penilaian Permendiknas No.66 

Tahun 2006 dengan Permendikbud No.104 Tahun 2014! 

3. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas! 

4. Perbaiki hasil diskusi berdasarkan masukan pada saat presentasi ! 

5. Kumpulkan hasil perbaikan pada fasilitator ! 

E. Evaluasi / Latihan 

Petunjuk pengerjaan soal 

1. Bacalah secara cermat terlebih dahulu soal-soal berikut dalam 

mengerjakan  

2. Silanglah pada pilihan jawaban yang anda anggap paling tepat dari 4 item 

pilihan jawaban (A, B, C, D) dari soal di bawah. 

3. Bila hendak mengganti pilihan jawaban yang anda sudah tersilang 

meragukan, maka lingkarilah jawaban tersebut dan silanglah dengan 

pilihan jawaban yang baru, contoh sebagai berikut: A , B , C , D. 

4. Waktu 20 menit 
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SOAL 

 
1.  P Pada penilaian dan evaluasi pembelajaran terdapat istilah pengukuran, 

hal    tersebut adalah …. 

 A. membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria 

 B. membandingkan hasil pengamatan dengan data 

 C. membandingkan hasil pengamatan dengan obyek 

 D. membandingkan hasil pengamatan dengan subyek 

 

2.  Makna penilaian dalam penilaian dan evaluasi mengandung makna 

….  

 A. proses pengumpulan populasi 

 B. proses pengumpulan sampling 

 C. proses pengumpulan bukti 

 D. proses pengumpulan sumber data 

3. Makna evaluasi dalam rangkaian penilaian dan evaluasi pembelajaran 

adalah. 

 A. pengambilan keputusan berdasarkan hasil data  

 B. pengumpulan keputusan berdasarkan hasil penilaian 

 C. pengumpulan keputusan berdasarkan hasil pengukuran 

 D. pengumpulan keputusan berdasarkan hasil sampling 

4. Penilaian hasil belajar membantu peserta didik untuk mengetahui …. 

 A. kelemahan belajar 

 B. capaian mata pelajaran 

 C. capaian kurikulum   

 D. ketuntasan materi 

5. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik bertujuan untuk …. 

 A. mengetahui tingkat kreatifitas 

 B. mengetahui tingkat kecerdasan 

 C. mengetahui tingkat kerajinan 

 D. mengetahui tingkat kompetensi 

6. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan acuan …. 

 A. patokan 
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 B. kriteria 

 C. norma 

 D. skala 

7. Tingkat penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup ranah …. 

 A. sikap, pengetahuan, dan sosial 

 B. sikap, pengetahuan, dan spiritual 

 C. sikap, pengetahuan, dan moral 

 D. sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

8. Teknik penilaian pengetahuan meliputi …. 

 A. tes tertulis, observasi, dan jurnal  

 B. tes tertulis, observasi, dan penugasan 

 C. tes tertulis, observasi, dan penilaian diri 

 D. tes tertulis, observasi, dan teman sejawat 

9. Keterampilan meliputi keterampilan kongkrit dan abstrak, berikut ini 

yang termasuk keterampilan kongkrit adalah …. 

 A. menanya 

 B. menalar 

 C. mencoba 

 D. mengolah 

10 Peserta didik di wajibkan mengikuti remedial pada ranah 

pengetahuan dan keterampilan ketuntasan belajar adalah …. 

 A. 2,67 

 B 2,51 

 C. 2,68 

 D. 3,30 

“Selamat Mengerjakan, Semoga Sukses” 
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F. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok prinsip 

pengembangan kurikulum? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok 

prinsip pengembangan kurikulum? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pokok prinsip pengembangan kurikulum agar 

kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi pokok 1 ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi pokok 1 ini, tanpa 

melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum 

mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga 

dapat memperoleh nilai minimal 80. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2. MENENTUKAN 
PROSEDUR, INSTRUMEN PENILAIAN DAN 
EVALUASI PEMBELAJARAN 

A. Indikator keberhasilan 

1. Prosedur penilaian dan evaluasi dijelaskan sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian proses dan hasil belajar yang ditetapkan. 

2. Prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar diimplementasikan 

dalam perancangan penilaian  dan evaluasi sesuai dengan aspek-aspek 

penilaian dan proses hasil belajar. 

B. Uraian Materi 

Materi yang berkaitan dengan penentuan tujuan pembelajaran terurai dalam dua 

sub materi, yaitu: (1) Prosedur penilaian dan evaluasi dijelaskan sesuai dengan 

aspek-aspek penilaian, (2) Prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar diimplementasikan dalam perancangan penilaian  dan evaluasi 

1. Pengertian Prosedur Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran 

a. Pengertian Prosedur Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran 

Prosedure dalam mengadakan evaluasi dapat dibagi atas beberapa 

langkah atau step. Mengenai pembagian langkah-langkah evaluasi ini ada 

beberapa pendapat. Yulien Stanley mengatakan bahwa : “Langkah-

langkah evaluasi itu terdiri dari: (1) menetapkan tujuan program, (2) 

memilih alat yang layak, (3) pelaksanan pengukuran, (4) memberikan 

skor, (5) menganalisa, (6) menginterpretasikan skor, (7) membuat catatan 

yang baik, dan (8) menggunakan hasil-hasil pengukuran” (Yulien Stanley, 

1964, hal. 299). 

Menurut Mochtar Buchari M. Ed, “Langkah-langkah pokok dalam evaluasi 

terdiri dari :  

(1) perencanaan, 

(2) pengumpulan data,  

(3) verifikasi data,  

(4) analisa data, dan  
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(5) interpretasi data 

Dalam modul ini penulis akan mempergunakan sistematik dari Mochtar 

Buchari M. Ed, yang membagi prosedure evaluasi atas lima langkah 

pokok. 

1) Perencanaan Evaluasi 

Perencanaan untuk suatu rangkaian kegiatan penilaian terutama hasil 

belajar yang akan dilaksanakan dalam suatu program pelatihan dapat 

dibagi dalam dua bagian pokok yaitu: 

- Perencanaan umum, yaitu suatu perencanaan yang menyangkut 

segenap rencana kegiatan evaluasi hasil belajar dalam suatu jenis 

pelatihan tertentu. 

- Perencanaan khusus, yaitu langkah-langkah perencanaan yang 

khusus dilakukan oleh setiap pengajar setiap kali ia akan 

mengadakan evaluasi hasil belajar. 

Di bawah ini akan kami uraikan lebih lanjut tentang kedua jenis 

perencanaan yang telah disebutkan di atas. 

a) Perencanaan Umum 

Di dalam sistem pengaturan pemberian pelajaran di sekolah-sekolah 

dewasa ini, khususnya di sekolah menengah digunakan sistem guru 

vak. Dalam sistem tersebut seorang guru tidak mengajar satu kelas 

(guru kelas) untuk seluruh pelajaran di kelas itu. Seorang guru hanya 

berkewajiban hanya mengajarkan satu atau beberapa mata pelajaran 

untuk beberapa kelas tertentu. Atau dengan kata lain, seseorang atau 

sekelompok murid tidak menerima pelajaran hanya dari sejumlah guru 

yang masing-masing memegang  satu mata pelajaran atau lebih, 

namun bisa bertatap muka dengan beberapa guru. Dengan demikian 

pencapaian tujuan pelatihan untuk seseorang atau sekelompok murid 

bukan merupakan tanggung jawab seorang guru saja, melainkan 

tanggung jawab sejumlah guru yang bersama-sama ikut mendidik 

murid-murid tersebut. 

Oleh karena evaluasi hasil belajar disuatu sekolah akan dilakukan oleh 

sejumlah tenaga pengajar di sekolah tersebut, maka supaya tidak 

terjadi kesimpang-siuran dalam pelaksanaan evaluasi antara guru 
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yang satu dengan guru yang lainnya, perlu adanya suatu pedoman 

bersama yang dapat dijadikan pegangan oleh para guru dalam 

mengadakan evaluasi hasil belajar untuk vaknya masing-masing. 

Pedoman bersama tersebut hendaknya disusun dalam suatu program 

bersama tentang kegiatan evaluasi yang dilaksanakan di sekolah 

tersebut. Program semacam ini disebut program evaluasi. 

Program evaluasi harus bersifat singkat dan cukup jelas bagi setiap 

orang yang mempergunakannya. Program evaluasi sekali-kali tidaklah 

boleh menyerupai suatu texbook tentang evaluasi. 

Program evaluasi untuk suatu sekolah hendaknya memuat hal-hal 

sebagai berikut: 

- Perincian terhadap tujuan evaluasi dalam lembaga pelatihan 

tersebut dan tujuan evaluasi setiap mata pelajaran. 

- Perincian mengenai aspek pertumbuhan yang harus diperhatikan 

dalam setiap tindakan evaluasi. 

- Metode evaluasi yang dapat dipergunakan. 

- Masalah alat evaluasi yang dapat dipergunakan. 

- Kriterium dan skala yang dapat dipergunakan. 

- Jadwal evaluasi. 

Kalau setiap ketentuan yang dicantumkan diatas tadi diuraikan secara 

singkat dalam satu bab maka model program evaluasi itu dapat berupa 

satu buku kecil (booklet) yang tidak terlampau tebal dan merupakan 

pegangan (manual) yang cukup berguna bagi para pengajar di  

sekolah tersebut. Program evaluasi hendaknya ditentukan bersama-

sama oleh seluruh anggota korp pengajar di sekolah. Program 

evaluasi tidak boleh menimbulkan perasaan pada para pengajar 

bahwa segenap kebebasan dan inisiatif mereka terampas sama sekali. 

Jadi bagaimanapun juga susunan suatu program evaluasi di suatu 

sekolah setiap pengajar masih mempunyai kebebasan dan kewajiban 

untuk mempersiapkan setiap tindakan evaluasi yang akan 

dilakukannya. (Mochtar Buchari M. Ed. 1972). 
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b) Perencanaan khusus 

Di atas telah disebutkan, bahwa program evaluasi merupakan 

pedoman umum bagi setiap guru dalam melaksanakan kegiatan 

evaluasi di sekolah tersebut. Di samping berpedoman pada program 

evaluasi, setiap guru hendaknya membuat persiapan-persiapan 

khusus setiap kali ia akan mengadakan kegiatan evaluasi. 

Program evaluasi dan persiapan khusus dua hal yang tidak dapat 

dipisah-pisahkan. Kedua hal tersebut saling lengkap-melengkapi. 

Banyak sedikitnya hal-hal yang perlu dilakukan dalam persiapan 

khusus ini tergantung kepada terperinci tidaknya ketentuan-ketentuan 

yang dicantumkan dalam program evaluasi. Misalnya apabila di dalam 

program evaluasi telah dicantumkan tentang tujuan-tujuan evaluasi 

secara terperinci maka dalam persiapan khusus tentu hal itu tidak 

perlu dilakukan lagi. Sebaliknya apabila dalam program evaluasi 

tersebut baru dicantumkan tujuan umumnya saja, tujuan yang secara 

terperinci harus dilakukan oleh guru dala persiapan khusus. 

Persiapan-persiapan khusus untuk suatu tindakan evaluasi dapat kita 

bagi-bagi dalam beberapa step yaitu: (1) merumuskan tujuan, (2) 

menetapkan aspek-aspek yang dinilai, (3) menetapkan metode, (4) 

menyiapkan alat-alat, (5) membuat kriteria, dan (6) menentukan 

frekuensi pengukuran. 

Di bawah ini diuraikan lebih lanjut tentang keenam step tersebut. 

 

Pertama yang harus dilakukan dalam langkah perencanaan ini ialah 

merumuskan tujuan evaluasi yang hendak dilaksanakan dalam suatu 

proses pelatihan yang didasarkan atas tujuan yang hendak dicapai 

dalam program pelatihan tersebut. 

Merumuskan tujuan 

Dalam setiap mempersiapkan suatu tindakan evaluasi, pertama-tama 

yang harus dilakukan ialah merumuskan tujuan evaluasi yang hendak 

dicapai dalam tindakan evaluasi tersebut. Setiap guru yang akan 

melakukan tindakan evaluasi yang terlebih dahulu perlu 

mempertanyakan: “ Apakah tujuan evaluasi yang akan saya lakukan 

ini?”. Terhadap pertanyaan tersebut, hendaknya diberikan jawaban 
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secara terperinci. Artinya tidak cukup kalau jawaban itu masih bersifat 

umum. Misalnya seorang guru dalam mata pelajaran IPA pada suatu 

ketika akan mengadakan evaluasi tentang IPA, dan bahan pelajaran 

yang akan digunakannya sebagai bahan evaluasi adalah soal makhluk 

hidup. Maka rumusan tujuan evaluasi yang hendak dilaksanakan 

tidaklah cukup kalau hanya dirumuskan sebagai berikut: “ tujuan 

evaluasi yang hendak saya lasanakan ialah untuk mengetahui 

pengetahuan murid-murid tentang soal makhluk hidup”. Rumusan 

tujuan seperti tersebut masih terlalu umum, sehingga tidak menuntun 

guru dalam menyusun soalan-soalan tes. Oleh karena itu rumusan itu 

haris dirinci lebih lanjut. Tentang apa saja dari makhluk hidup itu yang 

ingin diketahui. Dan seberapa dalam proses mental yang ingin diukur 

dalam hubungannya dalam pengetahuan makhluk hidup tersebut. 

 

Perumusan yang terperinci tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai 

dalam suatu tindakan evaluasi dapat dilakukan melalui dua hal. 

Pertama adalah dengan mengadakan perincian tentang ruang lingkup 

daripada pengetahuan yang hendak diukur, dan kedua dengan 

mengadakan perincian terhadap proses mental yang hendak diukur 

sehubungan dengan pengetahuan tersebut. Yang pertama 

menyangkut tentang luas pengetahuan dan yang kedua menyangkut 

tentang jenjang pengetahuan. 

Pengetahuan tentang perincian yang hendak diukur hendaknya 

berpedoman dengan ruang lingkup ilmu pengetahuan tersebut, sesuai 

dengan luas pengetahuan yang ditetapkan dalam kurikulum sekolah 

yang bersangkutan. Dalam kurikulum akan dapat diketahui aspek-

aspek apa saja dari makhluk hidup yang harus diketahui oleh murid-

murid. 

Perincian tentang jenjang pengetahuan yang hendak diukur dapat 

dilakukan dengan berpedoman kepada salah satu sistematika yang 

banyak diikuti orang saat ini ialah penggolongan jenis pengetahuan 

menurut Bloom, yang lebih dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom 

(Bloom’s Taxsonomy). Menurut Bloom penggolongan jenis ilmu 

pengetahuan adalah sebagai berikut: 
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1. Daerah Kognitif (Cognitive Domain) 

(a) Pengetahuan,  (b) pengertian, (c) aplikasi, (d) analisis, (e) 

evaluasi 

2. Daerah Efektif (Affective Domain)   

(a) penerimaan, (b) respon, (c) penilaian, (d) organisasi, (e) 

karakterisasi 

3. Daerah Psiko-motor (Psyco-motor Domain) 

(a) peniruan , (b) penggunaan, (c) ketelitian, (d) penyambungan, 

(e) naturalisasi 

Dari uraian yang telah disajikan dimuka jelaslah bahwa tujuan mata 

pelajaran merupakan sumber utama untuk menentukan tujuan suatu 

tindakan evaluasi tertentu. 

 

Perumusan yang lebih khusus daripada tujuan-tujuan evaluasi 

ditentukan oleh jenis tugas yang kita hadapi. Tujuan evaluasi yang 

dilaksanakan oleh seorang konselor pelatihan akan berbeda dengan 

tujuan evaluasi yang dilaksanakan oleh sebuah panitia seleksi, yang 

akan berbeda pula dengan tujuan-tujuan evaluasi yang dilaksanakan 

oleh seorang guru yang mengajarkan suatu mata pelajaran tertentu. 

Peserta pelatihan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 

selengkap-lengkapnya tentang anak didik agar dapat memberikan 

pelatihan yang sebaik-baiknya. Sebuah panitia seleksi bertujuan untuk 

mengetahui potensi-potensi yang ada pada para calon untuk dapat 

memilih calon yang paling tepat untuk jenis pelatihan atau jenis jabatan 

tertentu. Seorang guru yang mengajar suatu mata pelajaran tertentu 

akan bertujuan untuk mengetahui apakah bahan-bahan pelajaran yang 

disampaikannya pada anak-anak sudah dikuasainya atau belum. 

 

Kedua yang harus dilakukan dalam rangka perencanaan ialah 

menetapkan aspek-aspek yang harus dinilai. Penentuan tentang jenis 

aspek yang harus dinilai ditentukan oleh tujuan evaluasi yang 

dilaksanakan. Konselor pelatihan yang bertujuan untuk memperoleh 

bahan informasi yang cukup lengkap tentang anak didik dengan 

sendirinya harus mengadakan evaluasi terhadap sejumlah aspek 
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tertentu seperti bakat, minat, sikap, penyesuaian sosial dan 

sebagainya. 

Aspek-aspek yang akan dinilai dalam suatu tindakan evaluasi 

didasarkan pada tujuan evaluasi yang telah dirumuskan. Apabila 

tujuan suatu tindakan evaluasi bertujuan untuk memeriksa 

pengetahuan anak-anak dalam soal makanan diklasifikasikan menjadi 

pengetahuan fakta, pengertian dan aplikasi, maka aspek-aspek yang 

akan diungkap dalam tindakan evaluasi yang dilaksanakan dengan 

sendirinya adalah manifestasi dari pengetahuan fakta, pengertian dan 

aplikasi tersebut. Demikian pula apabila tindakan evaluasi yang akan 

dilaksanakan itu bertujuan untuk memeriksa pengetahuan anak 

tentang makanan yang materinya terdiri dari empat bagian misalnya, 

maka aspek-aspek yang akan diungkap dalam tindakan evaluasi itu 

haruslah terdiri dari keempat bagian tersebut. 

Sebuah panitia seleksi yang bertujuan untuk memilih calon-calon yang 

terbaik dari semua calon yang ada akan mengadakan evaluasi 

terhadap potensi-potensi dasar yang diperlukan dalam jenis pelatihan 

atau jenis jabatan tertentu. 

Seorang guru yang mengajar suatu mata pelajaran tertentu akan 

mengadakan evaluasi terhadap aspek-aspek hasil belajar seperti yang 

ditentukan dalam kurikulum, buku-buku pedoman atau tujuan-tujuan 

tertentu yang harus dicapai dalam mata pelajaran yang diajarkan. 

 

Ketiga yang harus dilakukan dalam langkah perencanaan ialah 

menentukan metode evaluasi yang akan dipergunakan. Metode 

evaluasi yang akan dipergunakan ditentukan oleh jenis aspek yang 

akan dinilai. Untuk menilai minat misalnya dapat dipergunakan metode 

inventori, checklist, interviu, dan observasi. Untuk menilai hasil belajar 

dapat dipergunakan metode observasi dan tes.  

 

Menetapkan Methode 

Setelah kita selesai merumuskan tujuan dan menetapkan aspek yang 

akan dinilai dari suatu tindakan evaluasi yang akan kita lakukan, maka 
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soal ketiga yang harus kita lakukan ialah: menentukan metode yang 

sebaik-baiknya yang dapat kita pergunakan. 

Yang harus kita perhatikan dalam menetapkan metode yang akan 

dipergunakan dalam suatu tindakan evaluasi ialah bahwa kita harus 

terlebih dahulu harus mengenal bentuk-bentuk manifestasi dari apa 

yang kita hendak nilai pada anak-anak tadi dan baru kemudian 

menetapkan metode yang hendak kita pergunakan. Kalau aspek yang 

kita nilai mempunyai bermacam-macam bentuk manifestasi, maka 

sedapat mungkin kita pilih manifestasi yang paling langsung dari aspek 

tadi. 

Misalnya bahwa tujuan mata pelajaran ilmu kesehatan antara lain 

adalah: “ Mengajarkan kepada anak-anak cara-cara yang dapat 

ditempuh memperoleh dan menyiapkan makanan serta menanamkan 

kesadaran akan perlunya memilih makanan yang sehat”. Untuk menilai 

pengetahuan anak-anak tentang cara-cara memperoleh dan 

menyiapkan makanan dapat kita lakukan dengan mempergunakan 

metode tes. Sedangkan unruk menilai kesadaran anak-anak tentang 

pemilihan makanan yang sehat dapat kita laksanakan dengan 

mempergunakan metode observasi. Kita perhatikan misalnya ada atau 

tidaknya kebiasaan pada para murid untuk membeli makanan yang 

tidak cukup terjaga kebersihannya pada waktu istirahat dan 

sebagainya. 

 

Keempat daripada langkah perencanaan ialah memilih atau menyusun 

alat-alat evaluasi yang akan dipergunakan. Alat-alat evaluasi yang 

dipergunakan ditentukan oleh metode evaluasi yang kita gunakan. 

Untuk pelaksanaan metode observasi alat evaluasi yang perlu 

disiapkan ialah pedoman observasi dan blanko untuk mencatat hasil-

hasil yang akan diperoleh dalam observasi. Untuk pelaksanaan 

metode tes alat evaluasi yang dipergunakan ialah soalan-soalan tes. 

Soal selanjutnya yang harus kita lakukan setelah kita selesai 

menetapkan metode yang akan kita pergunakan untuk melakukan 

suatu tindakan evaluasi ialah mempersiapkan alat-alat yang akan kita 

pergunakan dalam evaluasi tersebut. Kalau evaluasi yang kita 
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laksanakan itu berupa soal tes tertulis maka alat yang digunakan 

adalah berupa soalan tes. Kalau evaluasi yang digunakan itu berupa 

observasi maka alat yang harus dipersiapkan adalah berupa petunjuk, 

dan suatu blanko yang akan kita pergunakan untuk mencatat dan 

menafsirkan hasil-hasil observasi tadi. 

Apabila alat-alat evaluasi yang akan dipergunakan cukup tersedia 

maka kita tinggal memilih salah satu daripada alat tersebut. Tetapi 

apabila alat-alat tersebut yang akan kita pergunakan belum tersedia 

maka kita harus menyusun sendiri alat-alat evaluasi yang akan 

dipergunakan itu. 

Masalah penyusunan alat-alat evaluasi (instrumen evaluasi) 

merupakan hal yang sangat penting dalam proses evaluasi. Sebab 

tepat tidaknya data  yang diperoleh tergantung kepada baik tidaknya 

alat-alat evaluasi yang kita gunakan. Misalnya di dalam mengadakan 

evaluasi terhadap hasil belajar, kita menggunakan tes yang tidak baik 

susunannya maka kita tidak akan mendapatkan data tentang hasil 

bealajar yang tepat. Oleh karena itu masalah penyusunan alat-alat 

evaluasi merupakan hal yang sangat penting artinya. 

 

Kelima daripada langkah perencanaan ialah menentukan kriteria yang 

akan dipergunakan. Misalnya dalam evaluasi hasil belajar dapat 

digunakan skala lima, skala sebelas atau skala seratus. 

 

Keenam daripada langkah perencanaan ialah menetapkan frekuensi 

evaluasi. Setelah alat-alat evaluasi yang akan kita pilih atau kita susun 

dan telah kita tetapkan kriterianya maka selanjutnya kita menentukan 

frekuensi evaluasi tersebut. Artinya berapa kalikah evaluasi itu 

dilaksanakan dalam suatu periode tertentu. Hal ini tergantung kepada 

tujuan yang hendak dicapai. 

Dalam evaluasi terhadap hasil belajar suatu pedoman yang tepat 

dipergunakan untuk menetapkan frekuensi evaluasi ialah susunan 

daripada bahan pelajaran. Kalau suatu bahan pelajaran terdiri dari 
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empat unit misalnya, maka evaluasi terhadap bahan pelajaran tersebut 

paling sedikit harus dilaksanakan setiap akhir daripada suatu unit. 

2) Langkah pengumpulan data  

Langkah pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara langsung 

bertemu responden. Pada saat itu langsung bisa menggunakan 

metode interview atau bisa diberi angket (questionair). Cara lain untuk 

mengumpulkan data questionair dikirim via pos namun dengan syarat 

diberi perangko balik, dengan maksud angket yang telah diisi bisa 

dikirim kembali. Kerugian angket dikirim bahwa angket tidak bisa 

dikontrol untuk dikirim balik sehingga kemungkinan tidak kembali 

adalah tinggi. Berbeda dengan interview yang langsung bisa bertemu 

dengan responden, namun bagi responden lebih fair dalam mengisi 

atau nebjawab bila tidak bertatap langsung dengan pencari data. 

Untuk itu pencarian data bisa dilakukan dengan kombinasi antara 

metode bertemu dan memberi angket. 

3) Verifikasi data  

Langkah ini dapat dibagi atas beberapa sub langkah yaitu pelaksanaan 

evaluasi, memeriksa hasil-hasil evaluasi, dan memberi kode atau skor. 

Memberi kode berarti pemberian tanda-tanda tertentu yang tidak 

bermakna kuantitatif. Misalnya apabila dalam suatu interviu kita 

menanyakan sikap “setuju” atau “tidak setuju” tehadap suatu masalah, 

maka jawaban “setuju” atau “tidak setuju” itu dapat kita beri kode 1 

atau 2 dimana kode ini tidak berarti bahwa kode 1 lebih baik dari kode 

2 atau sebaliknya. 

Pemberian skor berarti pemberian tanda-tanda tertentu yang diberi 

makna kuantitatif. Misalnya dalam suatu tes hasil belajar jawaban 

pengikut tes dalam suatu item dapat diberi skor 3, 2 atau 1, dimana ini 

berarti bahwa 3 lebih baik dari 2, dan 2 lebih baik dari 1. 

Data berupa angka-angka yang kita peroleh dari pengumpulan data 

masih merupakan data mentah yang belum dapat memberikan 

gambaran yang jelas kepada kita. Agar kita mendapatkan gambaran 
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yang jelas dari evaluasi yang kita laksanakan, maka kode atau skor 

yang diperoleh harus dianalisa lebih lanjut. 

Analisis Data 

Disajikan dalam pelatihan khusus (Suryanto,2013) 

a.  Analisa data 

Sehubungan dengan ini maka kita mengenal teknik-teknik mengolah 

data. Tekhnik pengolahan data atau analisa data biasanya 

diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu pengolahan secara statistik 

(statistical analisis) dam pengolahan bukan secara statistik (non 

statistical analisis). Pengolahan jenis mana yang akan dipergunakan 

antara lain tergantung pada jenis data yang diolah. Apabila data 

tersebut merupakan data kuantitatif maka pengolahan yang serasi 

adalah pengolahan dengan analisa statistik. Sebaliknya apabila data 

itu bersifat kualitatif maka pengolahan yang serasi adalah pengolahan 

dengan analisa non statistik. 

Contoh di bawah mengolah data dengan statistik deskriptif : 

          

51 94 161 147 76 529

93 134 200 215 174 816

144 228 361 362 250 1345

Penda

patan

per

bulan

Jawa

Madura

Suku

bangsa

Group Total

Sum

Kurang

dari 24

tahun

Sum

antara

24 s.d

30

tahun

Sum

antara

31 s.d

40

tahun

Sum

antara

41 s.d

50

tahun

Sum

51

tahun

keatas

Umur

Sum

Group

Total
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Diagram Pie

Pendapatan suku jawa dan madura

Cases weighted by PENDPT

Madura

Jaw a

 

Tabel di atas menggambarkan tabel hasil pengolahan data yang telah 

ditabulasi, kemudian data tersebut dimasukkan dalam prgram SPSS 

dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasilnya bisa dilihat 

dalam tabel tersebut. 

Untuk diagram pie merupakan gambaran perbedaan antara variabel 

satu dengan uang lainnya, nampak dalam tabel tersebut memiliki 

bentuk yang berbeda.Sedangkan untuk menganalisis kita perlu 

membaca hasil tersebut. 

b. Interpretasi data 

Memberikan interpretasi maksudnya adalah merupakan suatu 

pernyataan (statement) tentang hasil pengolahan data. Interpretasi 

terhadap suatu hasil evaluasi didasarkan atas kriteria tertentu yang 

disebut norma. Norma ini dapat ditetapkan atau disiapkan terlebih 

dahulu secara rasional sebelum suatu evaluasi dilaksanakan, tetapi 

dapat pula dibuat berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dalam 

pelaksanaan evaluasi. Sebagai contoh di atas dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut : 

Suku jawa memiliki pendapatan sebesar 529 ribu per bulan, 

sedangkan suku madura memiliki pendapatan sebesar 816 ribu per 

bulan. Dilihat secara angka menunjukkan ada perbedaan, namun hal 
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ini belum bisa dikatakan betul-betul berbeda. Hal ini bisa dikatakan 

berbeda bila dengan uji statistik menunjukkan angka yang signifikan, 

bila angka signifikan memiliki tingkat kesalahan kurang dari 5% maka 

data tersebut dikatakan signifikan. Bila sebaliknya lebih besar dari 5% 

maka tidak signifikan artinya belum menunjukkan perbedaan 

pendapatan antara suku jawa dan suku madura. Sekarang kita lihat 

tabel hasil olahan Shy square 

271 4.96 1.29 1 7

271 1.56 .50 1 2

Pendapatan

per bulan

Suku

bangsa

N Mean

Std.

Deviation Minimum Maximum

Descriptive Statistics

 

  Mann-Whitney Test 

119 106.44 12666.00

152 159.14 24190.00

271

Suku

bangsa

Jawa

Madura

Total

Pendapatan

per bulan

N

Mean

Rank

Sum of

Ranks

Ranks

 

5526.000

12666.000

-5.657

.000

Mann-Whitney

U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig.

(2-tailed)

Pendapatan

per bulan

Test Statisticsa

Grouping Variable:

Suku bangsa

a. 

 

Terlihat uji statistik Mann-Whitney menunjukkan tingkat signifikansi 0 

maka dapat dikatakan hasil pengujian signifikan, artinya ada 

perbedaan pendapatan suku jawa dan madura. Pendapatan suku 

Madura menunjukkan lebih tinggi dibanding suku Jawa. Inilah hasil 
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interpretasi data berkaitan dengan uji statistik non parametrik dengan 

menggunakan uji Mann-Whitney. 

Penggunaan hasil-hasil evaluasi adalah merupakan pokok dari seluruh 

prosedur evaluasi. Bagaiman mempergunakan hasil-hasil evaluasi 

yang telah diperoleh tergantung kepada tujuan evaluasi yang 

dilaksanakan. Sebagai contoh di atas, dengan tujuan ingin mengetahui 

perbedaan pendapatan anatar suku Jawa dan suku Madura. Seperti 

ditunjukkan pada gambar di samping jelas secara kemampuan 

masing-masing orang adalah berbeda-beda sehingga penyelesaian 

sampai finis pun juga akan berbeda pula 

Seseorang konselor pelatihan akan menggunakan hasil-hasil evaluasi 

yang diperolehnya untuk menentukan bimbingan yang bagaimanakah 

yang akan diberikan kepada seorang anak atau sekelompok anak. 

Sebuah panitia seleksi akan mempergunakan hasil-hasil evaluasi yang 

dilaksanakan untuk menentukan mana calon-calon yang akan diterima. 

Kalau tujuan evaluasi adalah untuk memberi laporan kepada orang tua 

murid tentang kemajuan yang dicapai oleh anaknya disekolah maka 

pada akhir tindakan evaluasi, evaluator harus mempersiapkan suatu 

bentuk laporan kepada orang tua murid. Kalau tujuan evaluasi untuk 

mengetahui taraf efisiensi metode-metode pelatihan yang telah kita 

pergunakan dalam periode yang lalu perlu diganti atau dipertahankan! 

Pendeknya sesuatu harus kita lakukan setelah suatu evaluasi selesai 

kita laksanakan. 

C. Rangkuman 

Prosedur dalam mengadakan evaluasi dapat dibagi atas beberapa langkah atau 

step. Mengenai pembagian langkah-langkah evaluasi ini ada beberapa 

pendapat. Yulien Stanley mengatakan bahwa : “Langkah-langkah evaluasi itu 

terdiri dari: (1) menetapkan tujuan program, (2) memilih alat yang layak, (3) 

pelaksanan pengukuran, (4) memberikan skor, (5) menganalisa, (6) 

menginterpretasikan skor, (7) membuat catatan yang baik, dan (8) menggunakan 

hasil-hasil pengukuran”  
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Sedangkan menurut Mochtar Buchari M. Ed, Langkah – langkah evaluasi terdiri: 

perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisa data, dan interpretasi 

data. 

D. Tugas 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di 

bawah ini. 

1. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 

2. Kelompok 1 dan 2 membahas Pengertian Prosedur Penilaian dan Evaluasi 

Pembelajaran 

3. Kelompok 3 dan 4 membahas Jenis – Jenis Prosedur 

4. Kelompok 5 dan 6 membahas Rumusan Teknik Prosedur 

5. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain 

6. Waktu pembahasan 30 menit 
 

E. Evaluasi / Latihan 

Anda diminta membuat rumusan prosedur penilaian dan evaluasi pembelajaran 

yang terkait dengan mata pelajaran atau paket keahlian yang diampu. Satu 

rumusan prosedur untuk prosedur penilaian dan evaluasi pembelajaran. 

Rumusan prosedur penilaian dan evaluasi pembelajaran harus memenuhi 

tahapan – tahapan penilaian. 

F. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman 

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok penentuan tujuan 

prosedur penilaian dan evaluasi pembelajaran ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok 

penentuan tujuan prosedur penilaian dan evaluasi pembelajaran ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pokok penentuan tujuan prosedur penilaian dan 
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evaluasi pembelajaran agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih 

berhasil ? 

 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi pokok 2 ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi pokok 2 ini, tanpa 

melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum 

mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga 

dapat memperoleh nilai minimal 80 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3. 
MENGADMINISTRASIKAN PENILAIAN PROSES 
DAN HASIL BELAJAR 

A. Indikator Keberhasilan 

1. Penilaian proses dan hasil belajar diklasifikasikan sesuai dengan hasil yang 

diperoleh. 

2. Pengadministrasian nilai proses dan hasil belajar dilakukan secara 

berkesinambungan baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. 

B. Uraian Materi 

1. Pengertian 

Administrasi dan pelaporan hasil belajar peserta didik adalah aktivitas 

mengadministrasikan seluruh data hasil belajar peserta didik dengan cara yang 

dapat memudahkan penyimpanan, pemeriksaan, dan pelaporan.  

Ada tiga pihak utama yang menjadi pengguna laporan hasil belajar. Pertama 

adalah peserta didik, berikutnya adalah orangtua, dan yang terakhir adalah 

masyarakat luas, khususnya dunia usaha dan industri pengguna lulusan. Dunia 

kerja (DU/DI) yang ingin mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh lulusan SMK 

dan  ingin bekerja di perusahaannya, pemberi beasiswa yang menyeleksi para 

peserta didik terbaik, masyarakat dan pemangku kebijakan yang ingin 

mengetahui kualitas suatu satuan pendidikan, dapat memanfaatkan pelaporan 

hasil belajar. 

2. Tujuan 

Tujuan administrasi dan pelaporan hasil belajar peserta didik adalah sebagai 

berikut. 

a. Mencatat, menyimpan, dan memelihara data hasil belajar peserta didik 

secara cermat, akurat, aman, dan mudah digunakan; 

b. Menyediakan informasi tentang kemajuan dan prestasi hasil belajar 

peserta didik untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan peserta 

didik dalam bentuk/format yang sesuai dengan kepentingannya, dan 
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c. Menginformasikan kemajuan dan prestasi hasil belajar peserta didik 

kepada pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders), sebagai 

bagian dari pertanggungjawaban sekolah dalam rangka akuntabilitas 

penyelenggaraan pendidikan. 

3. Jenis Administrasi dan Pelaporan 

a. Hasil penilaian peserta didik didokumentasikan dalam berbagai bentuk, 

antara lain berupa laporan penilaian seperti daftar nilai mata pelajaran, 

laporan capaian kompetensi (rapor), leger, buku induk, dan ijazah. 

b. Daftar Nilai Mata Pelajaran 

Daftar nilai mata pelajaran digunakan untuk menghimpun nilai peserta 

didik per mata pelajaran berdasarkan hasil pengamatan dalam kelas, 

hasil ulangan, dan hasil penilaian tugas yang meliputi aspek sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Nilai yang diperoleh mencerminkan apa 

yang dapat dilakukan oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran dan apa yang dapat diunjukkerjakan oleh peserta didik 

setelah mengikuti proses pembelajaran. Guru membuat daftar nilai mata 

pelajaran tersebut berdasarkan data yang dihimpun melalui pengamatan 

saat berlangsung proses pembelajaran, tes, dan penilaian tugas dengan 

menggunakan instrumen penilaian yang telah direncanakan pada RPP. 

c. Leger 

Leger merupakan buku yang berisi informasi pencapaian hasil belajar 

peserta didik dalam satu rombel/kelas, memberikan gambaran secara 

rinci tentang penguasaan kompetensi dan catatan pribadi dalam satu 

semester. Leger ini dimaksudkan untuk merekam perkembangan 

kemajuan belajar peserta didik yang diisi oleh wali kelas. 

d. Laporan Capaian Kompetensi (Rapor) 

Laporan Capaian Kompetensi atau Rapor adalah kumpulan nilai dan 

deskripsi penguasaan kompetensi seluruh mata pelajaran masing-masing 

peserta didik, yang merupakan rekaman perkembangan kemajuan belajar 

selama mengikuti pendidikan yang diisi oleh wali kelas. 
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e. Buku Induk 

Buku induk merupakan kumpulan data identitas peserta didik (NIS, nama, 

tempat tanggal lahir, nama orang tua, dst.) dan daftar nilai rapor 

sepanjang masa pendidikan, yang dilengkapi dengan photo (awal dan 

akhir masa pendidikan). Penulisan data dan identitas peserta didik pada 

buku induk diurutkan sesuai dengan nomor induk siswa.  

f. Ijazah 

Ijazah merupakan keterangan pengakuan penyelesaian suatu jenjang 

pendidikan sekaligus tanda kelulusan yang diberikan setelah peserta didik 

menyelesaikan seluruh program pendidikan jenjang SMK, dan lulus ujian 

yang diselenggarakan pada akhir pendidikan. Ijazah dimaksudkan untuk 

memberikan pengakuan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan 

program dan lulus jenjang pendidikan SMK. 

4. Pengelolaan Administrasi Terpadu 

Pengadministrasian yang mengandalkan penyimpanan lembaran arsip 

merupakan keharusan dalam pengelolaan administrasi bagi satuan pendidikan, 

dan pelaporan hasil belajar merupakan administrasi yang tidak ada batas masa 

simpan. Pengguna laporan tidak hanya pemilik arsip yang namanya tercantum, 

tetapi bisa saja pihak ketiga yang membutuhkan informasi untuk sesuatu yang 

sedang mereka lakukan (penelitian, penyidikan suatu perkara, dsb). Karena itu, 

penjagaan keamanan terhadap arsip tersebut menjadi sangat penting agar 

selamat dari serangan hama (rayap, kutu buku), bencana alam, dan sebagainya. 

Bahkan harus ada mekanisme pengamanan arsip tersebut untuk kasus sekolah 

yang tutup.  

Dengan kemajuan teknologi informasi, pengarsipan dalam bentuk lembaran tidak 

lagi menjadi satu-satunya cara yang dapat dilakukan, ada pilihan dalam 

pengelolaan arsip yaitu dengan memanfaatkan aplikasi sistem komputer dan 

dunia maya. Kini sudah banyak satuan pendidikan yang menggunakan sistem 

yang berbasis data terpusat, sehingga apapun kegiatan yang dilakukan maka 

pengarsipannya disimpan di pusat data sehingga tidak terjadi duplikasi data dan 

cepat telusur. Sistem pengadministrasian dan pelaporan hasil belajar dengan 

cara elektronik tersebut, memungkinkan pemantauan prestasi akademik dan 
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nonakademik peserta didik secara otomatis, sekaligus menjadi pelaporan yang 

tersimpan dengan baik dan dapat diakses dengan mudah. Tentu saja sangat 

perlu pengamanan yang baik untuk mencegah gangguan virus, hacker, dan lain-

lain.  

Selain itu, administrasi dapat disimpan dengan memanfaatkan dunia maya yaitu 

pada website yang memfasilitasi penggunanya dalam menyimpan arsip dengan 

kerahasiaan yang terjaga. Keuntungan menyimpan arsip di website adalah ketika 

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan (musibah), misalnya: kebakaran, kebanjiran, 

dan rayap/kutu buku, maka arsip milik satuan pendidikan akan tersimpan dengan 

aman. Beberapa pilihan tempat penyimpanan arsip di dunia maya, antara lain: 

www.dropbox.com atauwww.mediafire.com 

C. Rangkuman 

Administrasi dan pelaporan hasil belajar peserta didik adalah sebagai berikut : 

Mencatat, menyimpan, dan memelihara data hasil belajar peserta didik secara 

cermat, akurat, aman, dan mudah digunakan; Menyediakan informasi tentang 

kemajuan dan prestasi hasil belajar peserta didik untuk kepentingan pembinaan 

dan pengembangan peserta didik dalam bentuk/format yang sesuai dengan 

kepentingannya; dan Menginformasikan kemajuan dan prestasi hasil belajar 

peserta didik kepada pihak-pihak pemangku kepentingan (stakeholders), sebagai 

bagian dari pertanggungjawaban sekolah dalam rangka akuntabilitas 

penyelenggaraan pendidikan. 

D. Tugas 

Diskusikan dalam kelompok kecil Administrasi Penilaian dan Evaluasi 

Pembelajaran menurut sistem penilaian mana yang paling sesuai untuk penilaian 

pembelajaran di sekolah menurut kelompok saudara . Masing-masing kelompok 

boleh menggunakan metode pemecahan masalah yang berbeda, boleh 

menggunakan pendekatan Problem based learning, Project based learning atau 

discovery learning. Diskusi kelompok harus mengarah kepada evaluasi yang 

menggunakan pendekatan penilaian autentik di sekolah yaitu : mengamati, 

menanya, mencoba/eksperimen, menalar/mengasosiasikan dan 

mengkomunikasikan. Setelah selesai diskusi, buatlah slides/power points untuk 

dipresentasikan.  

http://www.dropbox/
http://www.mediafire.com/
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E. Evaluasi / Latihan 

1. Bagaimana cara mengadministrasikan penilaian dan evaluasi pembelajaran 
agar sekolah mempunyai dokumen yang baku ! 

2. Jelaskan bagaimana cara mengadministrasikan penilaian dan evaluasi hasil 
belajar pada sekolah yang ideal ! 

3. Jelaskan secara ringkas tahapan – tahapan penilaian dan evaluasi hasil 
belajar ! 

4. Bandingkan cara melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran menurut 
permendiknas No. 66 Th 2007 dengan permendikbud No. 104 Th 2014 ! 

5. Identifikasikan dokumen – dokumen administrasi pembelajaran yang ada di 
sekolah ! 

 “Selamat mengerjakan, semoga sukses” 

F. Balikan dan tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok penentuan Administrasi 

penilaian dan evaluasi pembelajaran ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok 

penentuan Administrasi penilaian dan evaluasi pembelajaran ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pokok penentuan Administrasi penilaian dan evaluasi 

pembelajaran agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi pokok 3 ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi pokok 3 ini, tanpa 

melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum 

mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga 

dapat memperoleh nilai minimal 80. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4. ANALISIS DAN 
EVALUASI PENILAIAN HASIL BELAJAR 

A. Indikator Keberhasilan 

Untuk mencapai indikator keberhasilan yang terkait dengan materi pokok adalah: 

1. Hasil Penilaian proses   belajar dianalisis untuk berbagai tujuan. 

2. Penilaian  hasil belajar   dianalisis untuk berbagai tujuan  . 

3. Evaluasi proses  belajar dilakukan dengan menggunakan instrumen yang 

telah ditetapkan. 

4. Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah 

ditetapkan. 

B. Uraian Materi 

Untuk menganalisis dan evaluasi hasil belajar dapat menggunakan : 

1. Menggunakan Manual 

2. Menggunakan Informasi Teknologi (IT) 

a. Kalkulator 

b. Komputer 

- Program Excel, ITEMAN, Software analisis, dan SPSS 

 

Analisis Kuantitatif Butir Soal 
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Analisis Soal PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS SOAL URAIAN DAN TES PRAKTIK 
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C. Rangkuman 

Kriteria pemilihan materi pembelajaran merupakan rambu-rambu yang harus 

dilalui untuk pemilihan system analisis butir soal yang diampu dalam rangka 

persiapan melakukan analisis butir soal. 

1. Analisis yang berupa system manual dan IT. 

2. Sikap sebagai penentu dalam melaksanakan analisis 

Materi pembelajaran yang tergolong sikap atau nilai adalah materi yang 

berkenaan dengan sikap ilmiah. 

3. Analisis butir soal merupakan proses dimana soal akan digunakan maka 

harus melalui analisis untuk menunjukkan tingkat kemudahan, sedang, dan 

kesulitan. 

Selain itu soal harus dapat membedakan peserta didik yang mampu dan 

yang tidak mampu, oleh karena itu harus di analisis melalui daya beda. 

D. Tugas 

Tugas I . Diskusi  Dalam kelompok 

1. Lakukan identifikasi analisis butir soal sesuai dengan tingkat kesulitan ! 

2. Hasil dari identifikasi buatkan paparan presentasi/Power Poin ! 

3. Hasinya dipresentasikan  dalam kurun waktu 30 ‘ ! 

Kriteria penskoran: 

1. Hasil identifikasi pemilihn materi pembelajaran sekor maksimal  : 30 

2. Hasil power poin  sekor  maksimal      : 30 

3. Presentasi dan pendalaman materi sekor maksimal maksimal  : 40 

4. Jumlah sekor         : 100 

Peserta dinyatakan berhasil apabila memperoleh sekor ≥ 80 

Tugas II. Diskusi Dalam Kelompok 

1. Rumuskan tujuan pembelajaran, dengan mengacu pada 1 (satu) kompetensi 
Dasar 

2. Tentukan pengalaman-pengalaman belajar terkait untuk pencapaian tujuan 
pembelajaran 

3. Hasil rumusan tujuan dan pengalaman belajar, buatkan paparan 
presentasi/power poin 

4. Hasilnya dipresentasikan dalam kurun waktu 30’ 
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Kriteria penskoran: 

1. Hasil rumusan tujuan  pembelajaran   sekor  maksimal  : 20 

2. Hasil menentukan pengalaman belajar terkait pencapaian tujuan : 20  

3. Hasil power poin  sekor  maksimal     : 20 

4. Presentasi dan pendalaman materi sekor maksimal maksimal : 40 

 Jumlah sekor         : 100 

 Peserta dinyatakan berhasil apabila memperoleh sekor ≥ 80 

E. Evaluasi / Latihan 

Jawablah pertanyaan yang ada dibawah ini dengan cara memberikan tanda 

silang (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat menurut saudara 

1. Analisis butir soal dapat dilakukan . . . . 

A. melalui data 

B. melalui deskripsi 

C. melalui computer 

D. melalui sampling 

2. Rangkuman sebuah soal harus memenuhi kriteria . . . . 

A. sedang, mudah, dan sulit 

B. sedang, sulit, dan mudah 

C. sulit, sedang, dan mudah 

D. mudah, sedang, dan sulit 

3. Kriteria daya beda yang ideal adalah . . . . 

A. 0,4 – 1,0 

B. 0,3 – 0,9 

C. 0,2 – 0,8 

D. 0,1 – 0,7 

4. Sebuah soal dikatakan mudah apabila . . . . 

A. mayoritas menjawab benar maksimal 

B. mayoritas menjawab benar sedang 

C. mayoritas menjawab benar sedikit 

D. mayoritas menjawab benar tidak menentu 

 

SELAMAT BEKERJA, GOOD LUCK 
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F. Balikan dan tindak Lanjut 

1. Balikan  

a. Hal-hal apa saja yg sudah saudara kuasai berdasarkan pemahaman dan 

pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok analisis dan evaluasi 

hasil belajar ? 

b. Hal-hal apa saja yg masih belum saudara kuasai berdasarkan 

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi pokok 

analisis dan evaluasi hasil belajar ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi pokok analisis dan evaluasi hasil belajar agar 

kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi pokok 4 ini apabila telah 

mampu menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi pokok 4 ini, tanpa 

melihat atau membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum 

mencapai nilai minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga 

dapat memperoleh nilai minimal 80 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sistem penilaian pendidikan adalah merupakan bagian yang penting yang 

berpedoman pada permendikbud No. 104 Th 2014 yang berisikan tentang 

penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 disekolah, pemerintah telah 

meyiapkan  peraturan-peraturan yang terkait dengan implementasi kurikulum 

2013, sehingga orang yang terlibat dalam pendidikan dapat mempelajari dan 

menerapkannya di sekolah. Salah satu peraturan tersebut adalah Permendikbud 

No. 104 Th 2014, yang merupakan kelanjutan dari Permendikbud No. 66 Th 

2013. 

Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran harus merujuk pembelajaran umum dan 

khusus. Rumusan tujuan pembelajaran umum merujuk pada kompetensi dasar, 

sedangkan tujuan pembelajaran khusus merujuk pada indikator keberhasilan. 

Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas agar persepsi yang muncul 

selaras dengan apa yang terkandung dalam rumusan tujuan tersebut. Tujuan 

pembelajaran sebagai pernyataan spesifik tentang perubahan perilaku yang 

diharapkan, memiliki empat persyaratan yang harus dipenuhi. Empat syarat 

tersebut meliputi: Audience (sasaran pembelajaran), Behaviour (perubahan 

perilaku), Conditions (kondisi), dan Degree (ukuran keberhasilan). 

Penjelasan berdasarkan kerucut pengalaman Edgar Dale, disimpulan bahwa 

belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang dipengaruhi berbagai 

faktor seperti kegiatan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan 

melakukan apa yang diinstruksikan. Seseorang dapat dikatakan belajar apabila 

terjadi perubahan tertentu dalam dirinya, yaitu proses belajar yang merupakan 

proses berubahnya tingkah laku tertentu secara relatif tetap. Perubahan tingkah 

laku diakibatkan oleh adanya sejumlah pengalaman yang disebabkan adanya 

interaksi individu dengan lingkungannya. 

Kriteria pemilihan materi pembelajaran merupakan rambu-rambu yang harus 

dilalui untuk pemilihan bahan ajar yang diampu dalam rangka persiapan 

mengajar, materi yang dipilih meliputi ranah: 
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1. Pengetahuan sebagai materi pembelajaran 

Isi materi pembelajaran yang berupa pengetahuan meliputi fakta, konsep, 

prinsip, dan prosedur 

2. Keterampilan sebagai materi pembelajaran 

Materi pembelajaran yang berhubungan dengan keterampilan antara lain 

kemampuan mengembangkan ide, memilih, menggunakan bahan, 

menggunakan peralatan, dan teknik kerja 

3. Sikap sebagai materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang tergolong sikap atau nilai adalah materi yang 

berkenaan dengan sikap ilmiah, antara lain: 

a. Nilai–nilai kebersamaan, mampu bekerja berkelompok dengan orang 

lain yang yang tidak membedakan ras; 

b. Nilai kejujuran, mampu jujur dalam melaksanakan observasi, 

eksperimen, tidak memanipulasi data apapun; 

c. Nilai kasih sayang, tak membeda-bedakan orang lain yang mempunyai 

karakter sama dan kemampuan sosial ekonomi yang berbeda semua 

sama-sama makhluk Tuhan. 

B. Balikan dan Tindak Lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari modul ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam modul ini, tanpa melihat atau 

membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai 

minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat 

memperoleh nilai minimal 80 
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KUNCI JAWABAN 
 

1. KUNCI JAWABAN MATERI POKOK 1 : Prinsip 

Pengembangan 

 

No. 
1 

A No. 2 C No. 3 A No. 4 B No. 5 B 
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