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besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru. 
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PENDAHULUAN 
 

A. Latar belakang 

Semakin maju peradaban maka kualitas bahan yang digunakan semakin tinggi  

dan makin banyak pilihan bahan (variasi) yang dapat digunakan. Hal ini  terjadi  

karena perkembangan pengetahuan dan teknik pengolahannya.  Ilmu bahan 

atau lebih dikenal dengan istilah teknik material merupakan ilmu yang 

mempelajari sifat bahan dan aplikasinya terhadap berbagai bidang ilmu dan 

teknik. Penemuan material-material baru banyak diaplikasikan dalam berbagai  

jenis bidang misalnya penggunaan keramik sebagai isolator dan industri 

peleburan, komposit dalam dunia konstruksi pesawat terbang dan konstruksi 

bangunan, refraktori dalam bidang kesehatan, dan aneka jenis pelumas pada 

dunia transportasi.  

 
Materi-materi baru tersebut merupakan hasil perkembangan ilmu dan teknologi 

yang mengalami perkembangan pesat sejak para ilmuwan menemukan 

hubungan sifat-sifat bahan dengan elemen struktur bahan sehingga bisa 

diciptakan puluhan ribu jenis bahan yang mempunyai sifat berbeda. Struktur 

bahan dapat dilihat dari struktur subatomik yang dapat dilihat dari susunan 

elektron dengan inti, atau pada level atom yaitu ditinjau dari pengaturan 

atom/molekul satu sama lain. Pengetahuan tentang struktur atom dan sub atom 

dapat dipelajari melalui ilmu kimia sehingga pengetahuan kimia sangat penting 

dalam perkembangan ilmu bahan.   

 
Selain itu dengan  memahami sifat dan karakteristik material/bahan tersebut 

dapat membantu kita memilih bahan sesuai dengan spesifikasi aplikasi. Misalnya 

pada penggunaan kendaraan bermotor. Kondisi kendaraan yang baik akan 

menunjang performa dan kinerja kendaraan tersebut. Hal ini bisa dicapai dengan 

melakukan perawatan secara berkala kendaraan kita. Perawatan yang tergolong 

sederhana tetapi sangat vital adalah penggantian rutin minyak pelumas. Meski 

sederhana, jenis perawatan ini sering menyisakan persoalan pemilihan pelumas 

yang tepat dan hal-hal yang berkaitan dengan penggantiannya. Pasalnya, 

pelumas dipasaran tidak hanya berbeda merek tetapi juga  memiliki berbagai 

spesifikasi. Selain itu pengantian pelumas (untuk mesin) juga berkaitan dengan 
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penggantian suku cadang lainnya. Pemilihan jenis pelumas dengan karakteristik 

yang tepat dan memiliki spesifikasi yang sesuai dengan  aplikasi akan sangat 

membantu dalam perawatan kendaraan bermotor tersebut. 

 
Bagi guru kimia, pengetahuan akan ilmu bahan di bidang teknik akan sangat 

membantu  dalam menyampaikan materi pembelajaran yang berhubungan 

langsung dengan dunia siswa SMK (kontekstual). Dengan demiukian 

pembelajaran kimia akan lebih bermakna (meaningful) yang pada akhirnya akan 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa yang selama ini menjadi kendala 

terbesar bagi guru-guru  kimia yang mengajar di SMK. 

 

B. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari modul ini pembaca diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan definisi komposit. 

2. Menguraikan  karakteristik komposit 

3. Menyebutkan  komponen penyusun komposit 

4. Menjelaskan klasifikasi komposit berdasarkan bahan matriksnya 

5. Menyebutkan  klasifikasi komposit berdasarkan bahan penguatnya 

6. Menguraikan  aplikasi dan penggunaan komposit 

7. Menjelaskan definisi keramik 

8. Mendeskripsikan produksi keramik 

9. Menguraikan penggunaan keramik pada bidang teknik 

10. Mendeskripsikan peningkatan mutu pada keramik dengan proses glazing 

11. Menjelaskan  definisi refraktori 

12. Mendeskripsikan  karakteristik refraktori 

13. Menguraikan klasifikasi dan jenis-jenis refraktori 

14. Mendeskripsikan penggunaan batu tahan api, alumina dan silika 

15. Mendeskripsikan definisi pelumas 

16. Mendeskripsikan karakteristik pelumas 

17. Menguraikan fungsi pelumas 

18. Mendeskripsikan tipe dan jenis pelumas 

19. Menerapkan pengetahuan tentang bahan pelumas untuk pemilihan jenis 

pelumas sesuai dengan penggunaannya 
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C. Peta Kompetensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ruang Lingkup 

1.   Komposit 

a. Pengertian dan karakteristik komposit 

b. Tipe dan jenis komposit 

c. Keuntungan dan kerugian penggunaan komposit 

d. Aplikasi dan penggunaan komposit 

2. Keramik 

a. Pengertian  

b. Produksi tembikar putih 

c. Penggunaan keramik 

d. Peningkatan mutu keramik dengan metode glazing. 

3. Refraktori 

a. Pengertian dan karakteristik 

b. Klasifikasi refraktori 

c. Penggunaan batu bata tahan api, alumina, dan silika 

4. Pelumas 

a. Pengertian dan fungsi pelumas 

b. Karakteristik pelumas 

c. Tipe dan jenis pelumas 

d. Aplikasi pelumas  

 

 

E. Saran Cara Penggunaan Modul 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini 

maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain : 
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1. Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada 

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

dapat menggunakan referensi utama yang tertera dalam daftar pustaka/ 

referensi. 

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

besar pemahaman yang telah anda 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. 

c. Sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) peralatan dan 

bahan yang diperlukan dengan cermat. 

d. Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 

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

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

kegiatan belajar sebelumnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 :  KOMPOSIT 

 

A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 1 ini, pembaca diharapkan dapat; 

1. Menjelaskan definisi komposit. 

2. Menguraikan  karakteristik komposit 

3. Menyebutkan  komponen penyusun komposit 

4. Menjelaskan klasifikasi komposit berdasarkan bahan matriksnya 

5. Menyebutkan  klasifikasi komposit berdasarkan bahan penguatnya 

6. Menguraikan  aplikasi dan penggunaan komposit 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menjelaskan definisi komposit  

2. Menguraikan komponen dan senyawa penyusun komposit 

3. Menguraikan tipe-tipe komposit berdasarkan bahan matriks dan seratrnya. 

4. Menjelaskan aplikasi komposit  dalam teknologi tepat guna bidang teknologi 

dan rekayasa. 

 

C. Uraian Materi 

1. Pengertian dan karakteristik komposit 

1.1 Pengertian Komposit 

Bahan teknik dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu logam, keramik 

dan polimer. Klasifikasi ini didasarkan pada struktur atom dan sifat kimianya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Penggolongan bahan-bahan teknik 
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Logam merupakan material yang paling banyak digunakan pada bidang 

teknik. Secara garis besar logam dikelompokkan pada dua kelompok, 

yakni: logam ferro dan logam non ferro. Logam ferro meliputi: besi (iron), 

baja (steel), dan besi cor (cast iron). Logam non ferro adalah logam selain 

logam besi, seperti, aluminum, tembaga, magnesium, dan paduan-

paduannya. Material non logam meliputi polimer, dan keramik. Polimer 

meliputi jenis polimer termoset dan termoplastis. Sedangkan keramik 

meliputi keramik konvensional dan keramik modern, dari mulai gerabah, 

genting ubin, alat rumah tangga, sampai pada keramik modern dan 

canggih seperti semikonduktor, komponen elektronik sampai pada 

komponen pesawat luar angkasa yang tahan pada suhu tinggi. 

  
Penggunaan komposit sebagai material teknik didasarkan pada 

perkembangan bidang science dan teknologi yang begitu pesat sehingga 

mulai menyulitkan bahan konvensional seperti logam untuk memenuhi 

keperluan aplikasi baru. Bidang angkasa luar, perkapalan, automobil dan 

industri pengangkutan merupakan contoh aplikasi yang memerlukan bahan-

bahan yang berdensitas rendah, tahan karat, kuat, kokoh dan tegar.  

Dalam kebanyakan bahan konvensional seperti logam,walaupun kuat tetapi 

mempunyai densitas yang tinggi dan rapuh.  

 
Komposit merupakan material non lohgam yang merupakan kombinasi 

makroskopis dari  dua bahan atau lebih yang berdasarkan kombinasi sifat 

mekanik dan fisik masing-masing material penyusun untuk menghasilkan 

material baru dengan sifat yang lebih baik. Karena merupakan gabungan 

secara makroskopis maka bahan-bahan yang digabung masih bisa terlihat 

dengan mata telanjang. Sebagai contoh: beton, ban mobil, dan seratglass. 

Beton merupakan komposit gabungan semen dengan logam, yang bila 

beton dipotong masih teramati atau terlihat logam baja dan tembok 

sebagai bahan pengisisnya. Ban mobil merupakan bahan komposit 

gabungan polimer dan logam, yang bila potong, akan terlihat karet sebagai 

bahan polimer dan kawat baja sebagai bahan logamnya. Serat gelas 

merupakan bahan komposit gabungan polimer dengan keramik, dimana 
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pada bahan tersebut terlihat serat-serat bahan keramiknya, dan plastik 

sebagai bahan polimernya. 

Gabungan dari dua bahan atau lebih untuk membentuk material komposit 

diberikan  dalam Gambar 2 yang merupakan ilustrasi dari bahan penyusun 

komposit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Penyusun komposit seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 terdiri dari matrik 

(penyusun dengan fraksi volume terbesar), serat sebagai penguat (penahan 

beban utama), interfasa (pelekat antar dua penyusun) dan interface 

(permukaan fasa yang berbatasan dengan fasa lain).  

 
Secara struktur mikro material komposit tidak merubah material 

pembentuknya (dalam orde kristalin) tetapi secara keseluruhan material 

komposit berbeda dengan material pembentuknya karena terjadi ikatan antar 

permukaan antara matriks dan filler (penguat).  

Syarat terbentuknya komposit adalah  adanya ikatan permukaan antara 

matriks dan filler (penguat). Ikatan antar permukaan ini terjadi karena 

adanya gaya adhesi dan kohesi. Dalam sistem ikatan yang sederhana pada 

sebuah antar muka terjadi karena adhesi antara serat dan matriks. Adhesi 

dapat dikaitkan dengan lima mekanisme utama yang dapat terjadi pada 

antarmuka baik dalam isolasi atau dalam kombinasi untuk menghasilkan 

ikatan, lima mekanisme tersebut adalah:  

a. Penyerapan dan pembasahan  

b. Interdifusi  

c. Tarikan elektosatis  

Gambar 2 Skema Bahan Penyusun Komposit 
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d. Ikatan kimia  

e. Adhesi mekanik  

1.2  Bahan Penyusun Komposit 

a. Matrik 

Matrik dalam komposit secara umum berfungsi untuk  mengikat serat 

menjadi satu struktur komposit. 

Fungsi matrik secara lebih terperinci adalah: 

 Mengikat serat menjadi  satu kesatuan struktur 

 Melindungi serat dari kerusakan akibat kondisi lingkungan 

 Mentransfer dan mendistribusikan beban ke serat 

 Menyumbangkan beberapa sifat seperti kekakuan, ketangguhan dan 

tahanan listrik 

Bahan yang banyak digunakan sebagai matrik dalam komposit adalah 

logam, polimer dan keramik. Hal ini akan dibahas lebih terperinci pada 

penggolongan komposit berdasarkan bahan matriksnya.  

 
b. Bahan penguat atau reinforcement  

Bahan penguat merupakan bahan pengisi atau filler untuk mengisi matrik. 

Bahan filler biasanya berupa serat atau serbuk. Serat merupakan material 

yang umumnya jauh lebih kuat dari matriks dan memberikan kekuatan 

tarik.  Bahan penguat dalam komposit berperan untuk menahan beban 

yang diterima oleh material komposit. Sifat bahan penguat biasanya kaku 

dan tangguh.  

Beberapa jenis serat yang umum digunakan adalah : 

1) Serat gelas (fiber glass) 

Serat gelas banyak digunakan dalam industri karena bahan baku 

tersedia sangat banyak. Serat jenis ini biasanya digunakan sebagai 

penguat matrik jenis polimer. Komposisi serat gelas yang mengandung 

silika berguna memberikan kekerasan, flexibilitas dan kekakuan. Serat 

gelas merupakan bahan yang tidak mudah terbakar.  

Berdasarkan jenisnya serat gelas yang banyak digunakan diberikan 

pada tabel 1 
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Tabel 1. Jenis dan sifat serat gelas  
 

No 
Jenis serat 

E-glass C-glass S-glass 

1 Isolator listrik yang 
baik 

Tahan terhadap korosi Modulus lebih tinggi 

2 Kekakuan tinggi Kekuatan lebih rendah 
dari E-glass 

Lebih tahan terhadap 
suhu tinggi 

3 Kekuatan tinggi Harga lebih mahal 
dibanding E-glass 

Harga lebih mahal 
dibanding E-glass 

 

Tabel 2 Komposisi Kimia Jenis-Jenis Serat Gelas 
 

Tipe 

serat 

Komposisi senyawa kimia (%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O B2O3 K2O BaO 

E-glass 52,4 14,4 0,2 17,2 4,6 0,8 10,6 - - 

C-glass 64,4 4,1 0,1 13,4 3,3 9,6 4,7 0,4 0,9 

S-glass 64,4 4,4 - - 10,3 0,3 - - - 

 

Pada Tabel 2 terlihat bahwa komposisi kimia serat gelas sebagian 

besar adalah SiO2 dan sisanya adalah oksida-oksida alumunium (Al), 

kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), dan unsur-unsur lainnya 

Serat gelas mempunyai banyak macam keuntungan, sebagai bahan 

penguat karena  mudah ditarik menjadi serat berkekuatan tinggi dari 

keadaan lunak,mudah didapat dan dipabrikasi menjadi plastik yang 

diperkuat dengan serat gelas serta tahan pada  lingkungan yang 

korosif.  

2) Serat karbon 

Berikut adalah beberapa sifat  serat-carbon, yaitu sebagai berikut : 

 Densitas karbon cukup ringan yaitu sekitar 2,3 g/cc. 

 Mempunyai karakteristik yang ringan, kekuatan yang sangat tinggi 

kekakuan (modulus elastisitas) tinggi. 

 Sebagai bahan anorganik, karbon serat tidak terpengaruh oleh 

kelembaban, atmosfir, pelarutan basa dan weak acid pada suhu 

kamar. 

 Dapat dibuat bahan turunan : grafit yang kekuatannya dibawah 

serat karbon 
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3) Serat alam 

Serat alam yang banyak digunakan sebagai serat dalam material komposit  

antara lain serat bambu,  rami, cantula dan lain sebagainya. 

Berikut adalah perbandingan sifat  serat karbon, serat gelas dan serat alam 

Tabel 3 Perbandingan Sifat Serat Karbon,Serat Gelas dan Serat Alam 

Jenis serat/serat Kelebihan Kekurangan 

Serat alam Tahan terhadap benturan 
Kekuatannya besar 
Harga lebih murah 

Ketahanan panas rendah 
Kekuatan tekan rendah 

Serat gelas Kekuatan tinggi 
Harga relatif murah 

Kurang elastis 

Serat karbon Kuat 
Koefisien muai kecil 
Kuat menahaan getaran 

Getas 
Nilai peregangan kecil 
Relatif mahal 

 

a. Interfase 

Merupakan fasa atau media yang terdapat pada komposit yang 

berfungsi untuk mentransfer beban dari penguat-matrik-penguat. 

Interfase dapat berupa ikatan antar atom sederhana, reaksi antar 

matrik atau penguatan antar lapisan. Interfase antara matrik dan 

penguat dalam pembuatan komposit akan sangat berpengaruh 

terhadap sifat akhir dari komposit yang terbentuk, baik sifat fisik atau 

sifat mekanik. Interfase berupa ikatan yang terjadi antara matrik dan 

penguat. Ikatan antar permukaan ini terjadi karena adanya gaya adhesi 

dan kohesi. Dalam sistem ikatan yang sederhana pada sebuah antar 

muka terjadi karena adhesi antara serat dan matriks. Adhesi dapat 

dikaitkan dengan lima mekanisme utama yang dapat terjadi pada 

antarmuka baik dalam isolasi atau dalam kombinasi untuk 

menghasilkan ikatan, lima mekanisme tersebut adalah:  

penyerapan dan pembasahan, interdifusi, tarikan elektosatis,ikatan 

kimia , dan adhesi mekanik . 

 
1.3 Karakteristik material komposit 

Secara umum material komposit  memiliki sifat mekanik yang lebih bagus dari 

pada logam, memiliki kekuatan bisa diatur yang tinggi (tailorability), memiliki 

kekuatan lelah (fatigue) yang baik, memiliki kekuatan jenis (strength/weight) 

dan kekakuan jenis (modulus Young/density) yang lebih tinggi daripada 
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logam, tahan korosi, memiliki sifat isolator panas dan suara, serta dapat 

dijadikan sebagai penghambat listrik yang baik, dan dapat juga digunakan 

untuk menambal kerusakan akibat pembebanan dan korosi.   

Sifat dan karakteristik material komposit ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: 

1) Material penyusun komposit 

Karakteristik komposit ditentukan berdasarkan karakteristik material 

penyusun dan dapat ditentukan secara teoritis sehingga akan berbanding 

secara proporsional. Sifat-sifat intrinsik material pembentuk memegang 

peranan yang sangat penting terhadap pengaruh sifat kompositnya  

2) Bentuk dan struktur penyusun komposit 

Bentuk  dan struktur ikatan penyusun komposit akan mempengaruhi 

karakteristik komposit.  Hal ini terjadi karena  bentuk serta orientasi dan 

ukuran tiap-tiap komponen penyusun struktur dan distribusinya  akan    

memberi kontribusi dalam penampilan komposit secara keseluruhan.  

3) Interaksi antar penyusun 

Interaksi antar komponen penyusun akan meningkatkan sifat dari komposit.  

Karena komposit merupakan campuran atau kombinasi komponen-

komponen yang berbeda baik dalam hal bahannya maupun bentuknya, 

maka sifat kombinasi yang diperoleh pasti akan berbeda  

2.  Penggolongan dan Jenis  Komposit  

Material komposit  merupakan paduan atau kombinasi minimal antara dua bahan 

yaitu matriks dan reinforcemen (penguat). Penggolongan material komposit 

dapat dibedakan berdasarkan bahan matriks dan bahan penguatnya 

(reinforcemen).   

2.`1 Penggolongan komposit berdasarkan bahan matriksnya 

Berdasarkan bahan matrik yang digunakan komposit dikelompokkan menjadi 

komposit dengan menggunakan matriks logam, matriks keramik dan matriks 

polimer 
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             Gambar 3 Penggolongan Komposit Berdasarkan Bahan Matriks 

 
a. MMC : Metal Matriks Composite (komposit dengan matriks logam)   

Metal Matrix composites adalah salah satu jenis komposit yang memiliki 

matrik logam. Material komposit ini umumnya menggunakan logam 

alumunium sebagai matrik dan silikon karbida sebagai penguat.  

Al-SiC merupakan kombinasi yang sangat sesuai dalam peningkatan 

performa mekanik dan ketahanan dalam kerusakan korosif. Adapun 

pemilihan logam Al sebagai matrik dikarenakan logam ini memiliki berat 

jenis yang ringan, yaitu 2,7 gr/cm3 sehingga dapat digunakan sebagai 

substitusi komponen pembuatan kampas rem kereta api dan bahan 

pembuatan piston mobil. 

Secara umum penggunaan material komposit  dengan menggunakan 

matriks logam (MMC) mempunyai kelebihan antara lain karena: 

 bahan ini mempunyai transfer tegangan dan regangan yang bagus 

 memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi 

 tidak menyerap kelembaban 

 tidak mudah terbakar   

 memiliki kekuatan tekan dan geser yang baik.  

 
b. CMC : Ceramic Matriks Composite (komposit dengan matrik keramik) 

CMC merupakan material komposit yang menggunakan keramik sebagai 

bahan matriknya. Matrik yang sering digunakan pada CMC adalah gelas 

anorganic,keramik gelas, alumina, dan silikon nitrida. 

Keuntungan dari material CMC antara lain : 

1) Dimensinya stabil bahkan lebih stabil daripada logam 
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2) Sangat tangguh , bahkan hampir sama dengan ketangguhan dari 

cast iron 

3) Mempunyai karakteristik permukaan yang tahan aus 

4) Unsur kimianya stabil pada suhu  tinggi 

5) Kekuatan & ketangguhan tinggi, dan ketahanan korosi tinggi. 

 

c. PMC : Polymer Matriks Composite (komposit dengan matriks polimer) 

PMC merupakan komposit yang menggunakan polimer sebagai matrik atau 

resinnya. Komposit jenis inilah yang paling banyak kita jumpai saat ini. 

Penggunaannya sudah sangat banyak mulai dari plastik termoset dan 

termoplastik sampai bahan pakaian.  Pembahasan mendalam tentang 

polimer ada pada modul grade 10.  

 
2.2 Penggolongan komposit berdasarkan bahan penguat 

Berdasarkan bahan penguatnya material komposit dapat diklasifikasikan 

menjadi komposit partikel,komposit serat, dan komposit lapis.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Berdasarkan gambar diatas, pembagian komposit menurut bahan penguatnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Particulate Composite Materials (komposit partikel)  

Komposit partikel merupakan komposit yang menggunakan partikel 

atau serbuk sebagai penguatnya dan terdistribusi secara merata 

Gambar 4 Penggolongan Komposit Berdasarkan Bahan Penguat 
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dalam matriks. Komposit yang terdiri dari partikel dan matriks yaitu 

butiran (batu, pasir) yang diperkuat semen yang kita jumpai sebagai 

beton, senyawa komplek ke dalam senyawa komplek.  

 
b. Fibrous Composite Materials (komposit serat) 

Komposit serat merupakan jenis komposit yang menggunakan serat 

sebagai penguat. Serat ini bisa disusun secara acak maupun dengan 

orientasi tertentu bahkan bisa juga dalam bentuk yang lebih kompleks 

seperti anyaman. Fungsi utama dari serat adalah sebagai penopang 

kekuatan dari komposit, sehingga tinggi rendahnya kekuatan komposit 

sangat tergantung dari serat yang digunakan, karena tegangan yang 

dikenakan pada komposit mulanya diterima oleh matrik akan diteruskan 

kepada serat, sehingga serat akan menahan beban sampai beban 

maksimum. Oleh karena itu serat harus mempunyai tegangan tarik dan 

modulus elastisitas yang lebih tinggi daripada matrik penyusun komposit. 

  
c. Fiber structural composite (komposit struktural serat) 

Komposit struktural dibentuk oleh bahan penguat yang berbentuk 

lembaran. Berdasarkan strukturnya, komposit dapat dibagi menjadi dua 

yaitu struktur laminat  dan struktur sandwich, ilustrasi dari kedua struktur 

komposit tersebut dapat dilihat dalam gambar 4 

1) Struktur  Laminat   

Komposit Laminat merupakan jenis komposit yang terdiri dari dua lapis 

atau lebih yang digabungkan menjadi satu dan setiap lapisannya 

memiliki karakteristik khusus.  Sebagai elemen sebuah struktur, lamina 

yang serat penguatnya searah saja (unidirectional lamina) pada umumnya 

tidak menguntungkan karena memiliki sifat yang buruk. Untuk itulah 

struktur  komposit dibuat dalam bentuk laminate yang terdiri dari 

beberapa macam lamina atau lapisan yang diorientasikan dalam arah 

yang diinginkan dan digabungkan bersama sebagai sebuah unit struktur.  

Terdapat beberapa lamina, yaitu:continous fiber laminate dan 

discontinous fiber composites.  Continuous fiber laminate merupakan 

jenis lamina dengan  penyusun dengan serat yang tidak terputus hingga 
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mencapai ujung-ujung lamina. Sedangkan Discontinous fiber composite, 

merupakan lamina yang terdiri dari potongan serat pendek dan  terputus.   

 
  2) Sandwich panels 

Komposit sandwich merupakan komposit yang tersusun dari 3 lapisan 

yang terdiri dari: 

 flat composite (metal sheet) sebagai kulit permukaan (skin)  

 material inti (core) di bagian tengahnya (berada di antaranya). 

 Kulit penutup (merupakan material yang sama dengan kulit 

permukaan  

Komposit sandwich dibuat untuk mendapatkan struktur yang ringan tetapi 

mempunyai kekakuan dan kekuatan yang tinggi. Komposit sandwich 

dapat diaplikasikan sebagai struktural maupun non-struktural bagian 

internal dan eksternal pada kereta, bus, truk, dan jenis kendaraan yang 

lainnya. 

 
3. Keuntungan dan Kerugian Penggunaan Bahan Komposit  

Bahan komposit mempunyai beberapa kelebihan dibanding dengan bahan 

konvensional seperti logam. Kelebihan tersebut pada umumnya dapat dilihat 

dari beberapa sudut yang penting seperti sifat-sifat mekanikal dan fisikal, 

keupayaan (reliability), kebolehprosesan dan biaya produksi.  

 Keuntungan penggunaan bahan komposit diantaranya adalah: 

a. Mempunyai densitas rendah (ringan) sehingga lebih kuat dan lebih 

ringan 

b. Memiliki koefisien pemuaian yang rendah dan tahan terhadap cuaca 

c. Tahan terhadap korosi dan mudah diproses (dibentuk) 

Kelemahan Penggunaan  Bahan Komposit 

Beberapa kelemahan penggunaan bahan  yang dimiliki oleh material komposit 

ini, antara lain: 

a. Tidak tahan terhadap beban shock (kejut) dan crash (tabrak) jika 

dibandingkan dengan metal. 

b.  Kurang elastik 

c. Lebih sulit dibentuk secara plastis 
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Penggunaan komposit masih terbatas disebabkan oleh faktor ekonomi. 

Karena biaya bahan mentah dan biaya fabrikasi yang tinggi. Hal ini jelas 

terlihat pada bidang industri yang memanfaatkan material komposit, seperti 

pada bidang penerbangan dan kelautan. 

 

4. Aplikasi dan penggunaan material komposit 

 4.1 Penggunaan komposit di bidang transpostasi 

a. Sebagai Komponen kapal terbang, helikopter, dan satelit ruang 

angkasa 

Material komposit canggih kini banyak digunakan pada bagian sayap, 

ekor, propeller, bilah motor, dan juga struktur internal pesawat terbang. 

Material komposit yang digunakan dalam pesawat komersial biasanya 

diproduksi dengan menggabungkan lapisan karbon atau serat kaca 

dengan epoxy.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Penggunaan ini didasarkan pada sifat komposit yaitu berat yang lebih 

ringan, kekuatan dan kekuatan yang lebih tinggi, tahan korosi dan 

memiliki biaya perakitan yang lebih murah karena berkurangnya jumlah 

komponen dan baut-baut penyambung. Semua itu menghasilkan berat 

Gambar 5 Penggunaan material komposit pada pesawat terbang 

(Sbr: ryan riyanto.aspalputih.blogspot.2013) 
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pesawat yang lebih ringan, daya angkut yang lebih besar, hemat bahan 

bakar dan jarak tempuh yang lebih jauh. 

 
b. Sebagai komponen kendaraan bermotor dan kereta api 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menyiasati hal tersebut saat ini sudah banyak digunakan blok rem yang 

terbuat dari bahan komposit. Bahan komposit yang digunakan sebagai bahan 

blok rem kereta apai adalah komposit matriks logam Al-SiC (KML Al-SiC) 

menggunakan aluminium sebagai matriks dan partikel SiC sebagai penguat. 

Dengan menggunakan bahan komposit ini, ada beberapa keuntungan yang 

diperoleh diantaranya yaitu: 

 lebih ringan:  

 Umur pakai lebih lama: east iron diganti setiap bulan, komposit hanya perlu 

diganti tiga bulan sekali 

 Tidak memercikkan api saat pengereman 

 Aman dari tindakan pencurian, hal ini terjadi karena kanvas rem komposit 

tidak memiliki nilai sisa, sedangkan cast iron bisa dijual kiloan 

 Pemasangan dan pelepasan rem saat penggantian / reparasi lebih mudah 

 
c. Sebagai Komponen kendaraan bermotor 

Material serat karbon menjadi populer di industri karena kekuatan dan 

bobotnya yang ringan. Pabrikan banyak mengaplikasikannya pada bodi mobil, 

spoiler, bodykit, kap mesin dan lainnya.  

 
d. Industri kelautan 

Blok rem kereta api adalah salah 

satu komponen yang paling 

sering perlu diganti. Bahan blok 

rem saat ini menggunakan bahan 

besi cor yang berat, mahal, dan 

cepat aus. 

Gambar 6 Blok Rem KA berbahan komposit 

Sumber: Majalah tekno tahun 2015 
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Kapal/perahu boat  terbuat dari bahan Fiber glass Reinforced Plastic (FRP), 

yang jika diterjemahkan secara sederhana  adalah plastik yang diperkuat oleh 

serat kaca.  

Secara teknis, bahan komposit FRP terdiri dari bahan dasar utama sebagai 

berikut : 

 Serat penguat : kaca (E-glass), karbon, Kevlar (serat sintetis aramid), 

bambu, dll. 

 Resin (cair) : polyester, vinylester dan epoxy 

 Resin (cair) gelcoat : polyester, vinylester dan epoxy 

dan bahan penunjang sbb: 

 Katalis (MEKP, methyl ethyl ketone peroxide) 

 Pengeras (hardener) untuk resin epoxy 

 Pewarna (pigment) 

 Pengental (filler) 

Konstruksi FRP dibuat dengan mencampurkan serat penguat dan resin 

dengan menggunakan cetakan yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan.    

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Penggunaan Material Komposit Pada Perahu    

(Sumber.endofiberglass.com) 
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4.2 Penggunaan komposit di bidang konstruksi bangunan 

Alumunium Composite Panel atau  ACP adalah salah satu tipe plat panel 

yang mengandung bahan non-aluminium di antara dua lembar aluminium 

yang direkatkan. Jenis ACP menurut lapisan catnya terdiri dari 2 macam, 

yaitu jenis Polyester (PE) yang biasa banyak digunakan untuk interior, dan 

jenis PVDF (Poly Vinyl De Flouride) yang biasa di gunakan di eksterior, 

karena jenis ini tahan segala jenis cuaca,sehingga lapisan warna dapat 

bertahan lebih lama dibandingkan dengan jenis Polyester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACP juga bisa digunakan sebagai 

eksterior wall. Penggunaan ACP pada 

bagian ini karena terdiri dari berbagai 

macam warna sesuai dengan keinginan 

konsumen. Penggunaan ACP, membuat 

gedung lebih menawan dan terkesan 

mewah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 ACP merupakan contohMaterial Komposit Struktural   

(Sumber: wikipediadia.org) 

Gambar 9 Aplikasi ACP untuk Eksterior Wall  

(Sbr: www.bahanbangunandankonstruksi.com) 
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4.3 Penggunaan material komposit di bidang peralatan teknik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oilfilter yang digunakan sebagai penyaring minyak pelumas pada mesin 

dan alat berat merupakan bahan komposit serat carbon reinforcemen. 

 

4.4 Penggunaan material komposit dalam bidang  kesehatan. 

Material Komposit yang digunakan pada bidang kesehatan misalnya pada  

bahan tambalan dengan warna gigi dan alat bantu kesehatan seperti kaki palsu 

dan sambungan sendi  pada pinggang.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Penggunaan Komposit di bidang Industri  infrastruktur  

Gambar 10 Oil Filter Berbahan Komposit  (Sumber: Dok Pribadi) 

Gambar 11 Perbandingan Penggunaan Tambal Gigi Berbahan 

Komposit dan Amalgam (Sumber dentis.blogspot) 
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Material komposit saat ini juga banyak diaplikasikan untuk penggunaan 

jembatan dan terowongan. Bahan komposit yang digunakan tersusun dari 

matriks logam dengan penguat serat serat sangat berpotensi untuk 

menggantikan beton dan baja pada jembatan, bangunan dan berbagai 

infrastruktur lainnya.Hal ini dikarenakan material komposit ini lebih tahan 

terhadap korosi dan mempunyai daya tahan lebih lama dan rendah biaya 

perawatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

4.1. Setelah selesai pembelajaran, Anda hendaknya memperkaya wawasan 

tentang penggunaan bahan-bahan komposit di bengkel yang ada disekolah 

tempat anda mengajar dengan cara mengeksplorasi material komposit 

yang lazim dipergunakan, melalui kegiatan pengumpulan informasi atau 

dengan pengamatan langsung di bengkel serta bisa juga dengan cara 

berdiskusi dengan guru produktif. Selanjutnya hasil eksplorasi tadi disusun 

ke dalam tabel seperti contoh di bawah ini untuk memudahkan 

mempelajarinya. 

 

 

 

 

Gambar 12 Material Komposit sebagai Bahan 

Konstruksi (Sumber: print.kompas.com) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bahan Komposit 

Program Keahlian : Teknik Konstruksi Bangunan 

No Bahan Komposit Jenis Komposit Kegunaan 

1 Alumunium Composite 

Panel (WCP) 

FC Eksterior Wall Panel 

2    

3    

4    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. 2 Pengayaan materi bahan komposit juga dapat dilakukan dengan cara 

mengeksplorasi tayangan tentang pembuatan bahan komposit sederhana dari 

internet. Hal ini bisa dilakukan sebagai referensi bahan pengajaran sekaligus 

dapat memperkaya wawasan tentang kegiatan kewirausahaan. 

 

E. Latihan/Tugas 

Setelah mempelajari materi komposit, silahkan anda menguji pemahaman anda 

tentang materi tersebut dengan mengerjakan latihan soal di bawah ini! 

1. Apa perbedaan mendasar antara komposit dan alloy? 

2. Apa fungsi matriks pada komposit ? 

3. Apa fungsi bahan penguat atau reinforced pada komposit? 

4. Hal-hal apa saja yang menentukan karakteristik dari bahan komposit? 

5. Sebutkan penggolongan komposit  berdasarkan bahan matriksnya! 

6. Sebutkan penggolongan komposit berdasarkan bahan penguatnya! 

7. Jelaskan 4 keunggulan penggunaan bahan komposit! 

8. Lengkapilah tabel di bawah ini! 

Jenis komposit Bahan matriks Bahan Penguat Aplikasi 

CFRP ........................ .......................... .............................. 

......................... ........................ .......................... Kampas rem KA 

......................... seratglass plastik ............................. 

ACP ........................ .......................... .............................. 



23 
 

 Setelah selesai mengerjakan latihan soal tersebut,kemudian mencocokkan 

jawaban anda dengan kunci jawaban yang tersedia. Jika skor yang anda 

peroleh lebih besar atau sama dengan 75 maka anda dapat melanjutkan ke 

aktifitas belajar 2. Jika skor yang anda peroleh kurang dari 75 maka 

sebaiknya anda membaca ulang uraian materi yang ada atau membaca 

referensi yang disarankan. Selamat belajar dan mencoba! 

 

F. Rangkuman 

1. Material komposit adalah paduan dua bahan yang terjadi secara 

makroskopis (sifat fisika dan kimia bahan masih terlihat) dimana satu 

bahan berfungsi sebagai matriks dan bahan lainnya berfungsi sebagai 

penguat 

2. Sifat dan karakteristik material komposit ditentukan oleh beberapa faktor 

yaitu:material penyusun komposit,bentuk dan struktur penyusun 

komposit, dan interaksi antar penyusun 

3. Berdasarkan bahan matriks yang digunakan komposit dikelompokkan 

menjadi komposit dengan menggunakan matriks logam, matriks keramik 

dan matriks polimer 

4. Penggolongan komposit menurut bahan penguatnya adalah particulate 

composite materials (komposit partikel), fibrous composite materials 

(komposit serat), dan structural composite materials (komposit berlapis).  

5. Kelebihan penggunaan bahan komposit antara lain adalah : 

 mempunyai densitas yang jauh lebih rendah berbanding dengan 

bahan konvensional. 

 mempunyai massa jenis rendah (ringan) sehingga lebih kuat dan 

lebih ringan 

 Memiliki koefisien pemuaian yang rendah dan tahan terhadap 

cuaca 

 Tahan terhadap korosi dan mudah diproses (dibentuk) 

6. Adanya beberapa kelebihan bahan komposit tersebut menyebabkan 

bahan ini banyak digunakan dan diaplikasikan diberbagai bidang 

misalnya pada bidang penerbangan, bidang transportasi, bidang 

pertahanan dan keamanan, bidang kesehatan sampai ke bidang 

konstruksi  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 :  KERAMIK 
 

A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 2 ini, pembaca diharapkan dapat; 

1. Menjelaskan definisi keramik 

2. Menjelaskan  sifat dan karakteristik keramik 

3. Menguraikan bahan utama penyusun keramik  

4. Menguraikan bahan tambahan penyusun keramik 

5. Mendeskripsikan produksi keramik 

6. Menguraikan penggunaan keramik pada bidang teknik 

7. Mendeskripsikan peningkatan mutu pada keramik dengan proses glazing 

 

B.   Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Definisi dan sejarah perkembangan keramik diuraikan dengan jelas 

2.  Sifat dan karakteristik keramik berdasarkan bahan penyusunnya diuraikan 

dengan jelas  

3. Bahan utama dan bahan tambahan yang  menyusun keramik diraikan 

dengan jelas 

4. Produksi keramik sebagai sebuah proses panjang dan melalui beberapa 

tahapan dideskripsikan dengan benar 

5. Menguraikan penggunaan keramik pada bidang teknik 

6. Proses glazing  untuk meningkatkan mutu pada keramik dideskripsikan 

dengan jelas 

 

C. Uraian Materi 

Keramik merupakan bahan anorganik bukan logam yang tahan terhadap suhu 

tinggi.  Keramik pada dasarnya terbuat dari tanah liat dan umumnya di gunakan 

untuk perabot rumah tangga dan bata untuk pembangunan perumahan. Pada 

masa kini  bahan keramik sudah di gunakan dalam bidang teknik elektro, teknik 

sipil, mekanik, teknik nuklir bahkan bahan keramik ini di gunakan juga dalam 

bidang kedokteran. 
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1. Pengertian dan Sejarah Keramik 

 
Penggunaan bahan keramik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia diawali 

sejak manusia mengenal api yaitu sekitar 15000 SM. Pengetahuan teknik 

membuat keramik diawali dengan adanya pengetahuan mengenai sifat tanah liat 

yang mengeras setelah dibakar. Bahan inilah yang pertama kali disebut dengan 

bahan keramik.  

Penggunaan keramik secara massal dilakukan pertama kali oleh bangsa 

Romawi. Kapur  berperekat (semen), oleh orang Romawi dicampur dengan 

benda halus dari letusan gunung berapi ternyata dapat menghasilkan bahan jauh 

lebih keras. Setelah itu penggunaan bahan keramik berkembang di negara 

Inggris dan selanjutnya ke AS. Dari negara inilah pengembangan ilmu keramik 

sampai menghasilkan produk/bahan yang sangat berkualitas dan bermanfaat  di 

berbagai bidang dan dikenal dengan nama ―keramik modern‖. Khusus untuk 

keramik putih bermutu tinggi (porcelain) mengalami perkembangan pesat di 

daratan Cina. Kemudian lebih kurang pada abad XV pengetahuan tersebut 

dibawa ke Eropa oleh Marcopolo. Di benua Eropa produksi keramik jenis 

porcelain dilakukan pertama kali oleh seorang berkebangsaan Jerman yaitu 

Johnn Friedrich Bottger (1682-1719). Bottger yang bekerja pada istana Augustus 

Kepala negara Saxon dan raja polandia berhasil membuat  porcelain keras. Hasil 

penemuan ini disebut dengan Porcelain Moisterner.  

Gambar 13 Aplikasi Keramik di Berbagai Bidang  

(Sumber:otomotrip.com dan wikipedia.org) 
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Pada masa kini keramik telah mengalami perkembangan yang pesat dengan 

ditemukannya keramik termaju atau canggih yang banyak diaplikasikan di bidang 

teknik, karena itu pengertian keramik tidak hanya terbatas pada tanah liat yang 

dibakar saja. 

Definisi keramik adalah semua bahan anorganik bukan logam  berbentuk 

padatan  yang stabil dalam lingkungan termal atau suhu tinggi dan juga stabil 

terhadap bahan kimia dibandingkan elemennya 

 

2. Karakteristik dan sifat keramik 
 

Keramik merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berlainan sifatnya. 

Komponen penyusun material keramik ada yang bersifat senyawa ionik dan 

ada juga yang bersifat kovalen. Gabungan kedua senyawa dengan karakter 

yang berbeda ini menyebabkan material keramik   memiliki karakteristik yang 

lebih kuat dari komponen penyusunnya. Keramik memiliki karakteristik dan sifat 

yang memungkinkannya digunakan untuk berbagai aplikasi .  

Karakteristik dan sifat tersebut tersebut antara lain :  

2.1 Sifat mekanik: 

a. Britle atau rapuh, yakni kecenderungan untuk patah tiba-tiba dengan 

deformasi plastik yang sedikit. Ini merupakan masalah khusus bila bahan ini 

digunakan untuk aplikasi struktural 

b.  Kuat  dan keras 

Ikatan keramik dapat dibilang sangat kuat, dapat kita lihat dari kekakuan 

ikatan dengan mengukur kemampuan keramik menahan tekanan dan 

kelengkungan. Bend Strength atau jumlah tekanan yang diperlukan untuk 

melengkungkan benda biasanya digunakan untuk menentukan kekuatan 

keramik. Salah satu keramik yang keras adalah Zirconium dioxide yang 

memiliki bend strength mendekati senyawa besi. Zirconias (ZrO2) mampu 

mempertahankan kekuatannya hingga temperatur 900oC (1652oF), dan 

bahkan silikon carbida dan silikon nitrida dapat mempertahankan 

kekuatannya pada temperatur diatas 1400oC (2552oF). Material-material 

silikon ini biasanya digunakan pada peralatan yang memerlukan panas tinggi 

seperti bagian dari Gas-Turbine Engine. 
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2.2 Sifat fisik 

Sifat fisik dari keramik adalah mempunyai densitas yang kecil. Sebagian besar 

keramik adalah ikatan dari karbon, oksigen atau nitrogen dengan material lain 

seperti logam ringan dan semilogam. Hal ini menyebabkan keramik biasanya 

memiliki densitas yang kecil sehingga bersifat ringan. 

  

2.3 Sifat Termal  

a. Kapasitas panas, adalah kemampuan bahan untuk mengabsorbsi panas 

dari lingkungan. Keramik mempunyai nilai kapsitas panas yang baik  

sehingga keramik mempunyai sifat  tahan  terhadap suhu tinggi.  

 Panas yang diserap disimpan oleh padatan antara lain dalam bentuk 

vibrasi (getaran) atom/ion penyusun padatan tersebut. Keramik biasanya 

memiliki ikatan yang kuat dan atom-atom yang ringan. Jadi getaran-getaran 

atom-atomnya akan berfrekuensi tinggi dan karena ikatannya kuat maka 

getaran yang besar tidak akan menimbulkan gangguan yang terlalu banyak 

pada kisi kristalnya. Hantaran panas dalam padatan melibatkan transfer 

energi antar atom-atom yang bervibrasi. Vibrasi atom akan mempengaruhi 

gerakan atom-atom lain di tetangganya dan hasilnya adalah gelombang 

yang bergerak dengan kecepatan cahaya yakni fonon. Fonon bergerak 

dalam bahan sampai terhambur baik oleh interaksi fonon-fonon maupun 

cacat kristal. Keramik amorf yang mengandung banyak cacat kristal 

menyebabkan fonon selalu terhambur sehingga keramik merupakan 

konduktor panas yang buruk. Mekanisme hantaran panas oleh elektron, 

yang dominan pada logam, tidak dominan di keramik karena elektron di 

keramik sebagian besar terlokalisasi. 

 Adanya sifat ini menyebabkan keramik mempunyai sifat  tahan  terhadap 

suhu tinggi, sebagai contoh keramik tradisional yang terdiri dari clay, flint 

dan feldfar tahan sampai dengan suhu 12000 C, keramik engineering 

seperti keramik oksida mampu tahan sampai dengan suhu 2000oC 

b. Titik leleh yang tinggi, sebagian besar keramik memiliki titik leleh yang 

tinggi, artinya material ini dapat bertahan dari deformasi dan dapat 

bertahan dibawah suhu tinggi. Akan tetapi perubahan suhu yang besar dan 

tiba-tiba dapat melemahkan keramik. Kontraksi dan ekspansi pada 

perubahan suhu tersebutlah yang dapat membuat keramik pecah. Silikon 
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karbida dan silikon nitrida lebih dapat bertahan dari kontraksi dan ekspansi 

pada perubahan suhu tinggi daripada keramik-keramik lain. Oleh karena itu 

material ini digunakan pada bagian-bagian mesin seperti rotor pada turbin 

dalam mesin jet yang memiliki variasi perubahan suhu yang ekstrim. 

 

2.4 Sifat Listrik 

 
Sifat listrik bahan keramik sangat bervariasi. Ada yang bersifat isolator seperti 

BaTiO3, semikonduktor bahkan ada yang bersifat superkonduktor. Keramik 

dikenal sangat baik sebagai isolator.  

Berikut beberapa contoh keramik dengan sifat listrik: 

a. Keramik yang bersifat konduktor 

Beberapa jenis keramik dapat menghantarkan listrik. Contohnya Chromium 

dioksida yang mampu menghantarkan listrik sama baiknya dengan 

sebagian besar logam.  

b. Keramik yang bersifat semikonduktor 

Jenis keramik lain seperti silikon karbida, kurang dapat menghantarkan 

listrik tapi masih dapat dikatakan sebagai semikonduktor. 

c. Keramik yang bersifat isolator 

Keramik seperti aluminum oksida bahkan tidak menghantarkan listrik sama 

sekali. Beberapa keramik seperti porcelain dapat bertindak sebagai 

insulator (alat untuk memisahkan elemen-elemen pada sirkuit listrik agar 

tetap pada jalurnya masing-masing) pada suhu rendah tapi dapat 

menghantarkan listrik pada suhu tinggi. 

 

2.5 Sifat optik 

 
Sifat optik yang penting dari material keramik adalah dapat mentransmisikan 

cahaya. Bila cahaya mengenai suatu obyek cahaya dapat ditransmisikan, 

diabsorbsi, atau dipantulkan. Kemampuan bahan dalam   mentransmisikan 

cahaya bervariasi. Kemampuan ini biasanya dideskripsikan sebagai transparan, 

translusen, atau opaque.  

 Material yang transparan, seperti gelas, mentransmisikan cahaya dengan 

difus, seperti gelas terfrosted, disebut bahan translusen.  
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Hal ini terjadi melalui mekanisme polarisasi. Polarisasi adalah distorsi 

awan elektron atom oleh medan listrik dari cahaya. Sebagai akibat 

polarisasi, sebagian energi dikonversikan menjadi deformasi 

elastik(fonon), dan selanjutnya panas. Seperti dalam atom, elektron-

elektron dalam bahan berada dalam tingkat-tingkat energi tertentu. 

Absorbsi energi menghasilkan perpindahan elektron dari tingkat dasar 

ke tingkat tereksitasi. Ketika elektron kembali ke keadaan dasar disertai 

dengan pemancaran radiasi elektromagnetik. 

Dalam padatan, elektron yang energinya tertinggi ada dalam orbital-

orbital pita valensi dan orbital-orbital yang tidak terisi biasanya dalam 

pita konduksi. Gap antara pita valensi dan pita konduksi disebut gap 

energi. Range energi cahaya tampak 1,8 sampai 3,1 eV. Bahan dengan 

gap energi di daerah ini akan mengabsorbsi energi yang berhubungan. 

Bahan itu akan tampak transparan dan berwarna.  

Sebagai contoh  

 gap energi CdS sekitar 2,4 eV dan mengabsorbsi komponen 

cahaya biru dan violet dari sinar tampak. Tampak bahan tersebut 

berwarna kuning-oranye. 

 Bahan dengan gap energi kurang dari 1,8 eV akan opaque, sebab 

semua cahaya tampak akan diabsorbsi.  

 Material dengan gap energi lebih besar 3,1 eV tidak akan menyerap 

range sinar tampak dan akan tampak transparan dan tak berwarna. 

 Batuan yang opaque tidak mentransmisikan cahaya.  

 Cahaya yang diemisikan dari transisi elektron dalam padatan disebut 

luminesensi. Bila terjadi dalam selang waktu yang pendek disebut 

flouresensi, bila didalam selang waktu yang lebih panjang disebut 

fosforisensi. 

Cahaya yang ditransmisikan dari satu medium ke medium lain, misalnya dari 

gelas ke air akan mengalami pembiasan. Pembelokan cahaya ini adalah akibat 

perubahan kecepatan rambat yang asal mulanya dari polarisasi 

elektronik.Karena polarisasi meningkat dengan naiknya ukuran atom. Gelas 

yang mengandung ion-ion berat (seperti kristal timbal) memiliki indeks bias 

yang lebih besar dari gelas yang mengandung atom-atom ringan (seperti gelas 

soda). Hamburan cahaya internal dalam bahan yang sebenarnya transparan 
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mungkin dapat mengakibatkan bahan menjadi translusen atau opaque. 

Hamburan semacam ini terjadi antara lain di batas butiran, batas fasa, dan pori-

pori.  

 
2.6 Sifat Kimia 

 
Kestabilan kimia, salah satu sifat khas dari keramik adalah kestabilan kimia. 

Keramik lebih resisten terhadap korosi dibanding plastik dan logam. Keramik 

biasanya tidak bereaksi dengan sebagian besar cairan, gas, alkali dan asam. 

 
2.7 Sifat Magnetik 

 
Keramik yang mengandung besi oksida (Fe2O3) dapat memiliki gaya magnetik 

mirip dengan magnet besi, nikel dan cobalt. Keramik berbasis besi oksida ini 

biasa disebut ferrite. Keramik magnetis lainnya adalah oksida-oksida nikel, 

senyawa mangan dan barium. Keramik bermagnet biasanya digunakan pada 

motor elektrik dan sirkuit listrik dan dapat dibuat dengan resistensi tinggi 

terhadap demagnetisasi. Ketika elektron-elektron disejajarkan sedemikian rupa, 

keramik dapat menghasilkan medan magnet yang sangat kuat dan sukar 

demagnetisasi (menghilangkan medan magnet) dengan memecah barisan 

elektron tersebut. 

 
3.   Bahan Baku dan Produksi  Keramik 

Bahan baku pembuatan material keramik dapat dikelompokkan menjadi bahan 

utama dan bahan tambahan. Penggunaan bahan ini didasarkan pada komposisi 

untuk membentuk keramik. 

  

3.1 Bahan Utama 

Bahan utama yang digunakan untuk membuat produk keramik klasik, yaitu 

lempung atau tanah liat. Lempung merupakan aluminium silikat hidrat yang tidak 

terlalu murni yang terbentuk sebagai hasil pelapukan dari bahan beku yang 

mengandung feldspar sebagai salah satu mineral asli yang penting.  

Reaksinya dituliskan  sebagai berikut :  

 K2CO3 + Al2O3.2SiO2.2H2O + 4 SiO2      K2O.Al2O3.6SiO2+CO2 + 2H2O  

 Terdapat tiga jenis lempung/tanah liat utama yang di bedakan oleh warna, 
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ukuran partikel, sifat keliatan dan komposisi kimianya yaitu tanah liat kaolin, ball 

clay dan fire clay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Tanah liat kaolin (china clay)  

merupakan lempung berwarna putih karena kandungan besi kurang dari 1%, 

berukuran partikel sederhana, kurang keliatannya/sifat plastis.  

Tanah liat jenis ini merupakan tanah liat yang paling penting dalam 

pembuatan keramik karena mempunyai sifat diantaranya: 

1)      Tidak terlalu plastis, 

2)      Kekuatan keringnya rendah, 

3)     Titik leburnya 1700oC-1785oC, 

4)      Dalam keadaan kering berwarna putih,  

5)      Memberi warna putih pada masse badan keramik, dan 

6)      Setelah dibakar berwarna putih.  

Rumus kimia kaolin sama dengan kaolinite yakni Al atau biasa disebut 

aluminium silika hidrat (Al2O3.SiO2.2H2O) mempunyai perbandingan berat dari 

unsur-unsurnya yaitu: 

Ball clay 

kaolin 

Gambar 14 Jenis-jenis Tanah Liat Bahan Keramik          

(Sumber senikeramilk.com) 
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 47% oksida silinium (SiO2) 

 35% oksida aluminium (Al2O3) 

 24% air.  

Berdasarkan analisis kimia, analisis besar butiran dan sifat fisisnya kaolin 

dapat dibagi menjadi 4 kelas yaitu: 

1)   Kelas porselin (porcelain) adalah keramik vitrifikasi translusen dengan 

glasir keras yang tahan abrasi pada tingkat maksimum. 

   2)  Kelas keramik saniter (sanitary ware),  dibuat dari lempung biasanya     

berpori; karena itu sekarang menggunakan komposisi kekaca. Kadang-

kadang bersama komposisi triaksial ditambahkan oleh juga grog kekaca 

ukuran tertentu yang telah mengalami pembakaran pendahuluan. 

3)  Kelas keramik batu (stone ware), adalah jenis yang tertua di antara 

barang  keramik, dan telah digunakan jauh sebelum pengembangan 

porselin; bahkan, keramik ini dapat dianggap sebagai porselin kasar 

yang pembuatanya tidak dilakukan dengan teliti dan terbuat dari bahan 

baku bermutu rendah.  

4)  Kelas keramik tanah (earthen ware), kadang-kadang disebut barang 

pecah belah  kekaca (semivitreous dinnerware) adalah keramik berpori 

dan translusen dengan lunak semi glasir . 

 
b. Tanah liat bola (ball clay) berwarna hitam atau kelabu 

Ball clay ditambahkan padabahan utama keramik kaolin dengan tujuan 

untuk menambah plastisitas bahan dan kekuatan keringnya. Ball clay 

adalah suatu lempung sedimentair yang mempunyai butiran-butiran 

sangat halus biasanya mengandung bahan organik dengan kadar silika 

dan alumina yang tinggi.  Ball clay biasanya berwarna abu-abu tua karena 

adanya karbon. Makin banyak karbon yang dikandung ball clay makin 

bersifat plastis. Sifat plastis ini akan memberikan pertolongan selama 

pembentukan, karena kuarsa dan feldspar tidak plastis. 

Tujuan pengunakan ball clay di dalam badan keramik adalah: 

1) Meningkatnya workability masa plastis, terutama dalam proses 

pengeringan 

2) Meningkatnya kekuatan kering, sehingga   mengurangi kerugian di 

dalam pengangkutan dan penyusunan barang setengah jadi 
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3) Meningkatnya fluiditas masse cor, dan 

4)  Mengandung bahan pelebur yang dapat membantu sintering. 

Kerugian penggunaan ball clay antara lain: 

1)  Umumnya kadar besi oksida dan titania agak tinggi maka akan 

mempengaruhi derajat putihnya dari badan keramik, 

2)  Mengurangi sifat daya tembus dari badan keramik 

3)  Umumnya ballclay mempunyai sifat-sifat yang sangat variabel 

sehingga sangat sukar diperoleh masse cor yang baik. 

 
c. Feldspar  

Merupakan tanah liat berwarna kemerahan, berukuran partikel antara 

sederhana dan besar dan komposisi besi oksida yang tinggi.  

Ada tiga jenis feldspar yaitu:   

1)      Potash (K2O ) dengan rumus K2O. Al2O3. 6SiO2 

2)      Soda (Na2O ) dengan rumus Na2O. Al2O3. 6SiO2 

3)      Lime ( Ca2O) dengan rumus Ca2O. Al2O3. 6SiO2 

K-feldspar paling banyak digunakan dalam pembuatan bodi keramik,    

karena sangat aktif melarutkan kuarsa dalam clay, membentuk massa 

gelas yang sangat kental sehingga akan merekatkan bahan-bahan yang 

tidak larut, dan menyebabkan bodi padat, tidak tembus air dan tidak 

tembus cahaya.  

Feldspar berfungsi sebagai bahan pelebur (fluks) yang akan 

memberikan kemungkinan terbentuknya masse badan yang lebih padat 

dan rapat setelah dibakar, baik untuk komposisi badan keramik maupun 

untuk pembuatan glasir. Pada saat dibakar feldspar akan meleleh dan 

membentuk lelehan gelas yang menyebabkan partikel-partikel clay 

bersatu bersama. Partikel-partikel gelas ini memberikan kekerasan dan 

kekuatan pada masse badan keramik.  K-feldspar merupakan pelebur 

terbaik dibandingkan Na-feldspar dan Ca-feldspar. 

 Sifat-sifat feldspar adalah:  

1)      Tahan pada suhu 1250oC-1280oC, 

2)      Sebagai bahan pelebur (fluks), 

3)      Tidak plastis, 

4)      Mengurangi susut kering dan kekuatan kering, dan 
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5)      Merendahkan suhu bakar dari bahan lain. 

3.2 Bahan Tambahan 

a. Kuarsa/Silika  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pasir kuarsa adalah bahan galian yang terdiri atas kristal-kristal silika 

(SiO2) dan mengandung senyawa pengotor yang terbawa selama proses 

pengendapan. Pasir kuarsa mempunyai komposisi gabungan dari SiO2, 

Fe2O3, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, dan K2O, berwarna putih bening atau 

warna lain bergantung pada senyawa pengotornya.  

Kuarsa/Silika digunakan untuk menambah kemampuan bentuk dan 

pengeras, sedangkan dalam glasir kuarsa ini berfungsi sebagai 

penggelas.   

 
b. Kapur;Whiting. Whiting digunakan pada campuran tanah liat bakaran 

suhu rendah dan menengah. Whiting ini berfungsi sebagai flux, yaitu 

untuk menurunkan suhu bakar. 

 
c.  Dolomite. Dolomite merupakan bahan kombinasi antara Calcium 

Carbonate dengan Magnesium Carbonate yang berfungsi sebagai flux 

atau penurun suhu dalam campuran tanah liat, bahan ini termasuk bahan 

yang tidak plastis.  

 
d. Aluminium. Unsur aluminium di dalam keramik terdapat di dalam kaolin, 

ball clay, dan feldspar. Dalam glasir aluminium berfungsi untuk 

mengontrol dan mengimbangi pelelehan serta memberikan kekuatan 

pada badan keramik dan glasir.  

Gambar 15 Silika Merupakan Bahan Tambahan Keramik  

(sumber: www.mediafilterairbandung.blogspot.com) 
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Unsur kaolin akan memberikan Al2O3 (tidak plastis tetapi cukup murni) 

sedangkan ball clay akan memberikan Al2O3 plastisitas (plastis tetapi tidak 

murni).  

 
e. Talk. Talk merupakan campuran Magnesium silicate hidrosid yang 

mempunyai formula 3MgO4SiO2..H2O.  

Talk jika dibakar pada suhu diatas 550oC akan kehilangan air. Talk 

merupakan pelebur yang baik, dan badan keramik yang mengandung 

bahan ini akan cepat padat, disamping itu talk dicampur lempung dipakai 

untuk pembuatan alat-alat bantu bakar, cooking ware dan barang-barang 

refraktori yang tidak perlu bekerja pada suhue yang sangat tinggi, tetapi 

juga harus mempunyai sifat tahan kejut yang baik. Pada pembuatan 

keramik talk berfungsi sebagai flux pada bakaran rendah dan menambah 

daya rekat glasir pada badan keramik sekaligus mencegah timbulnya 

keretakan pada glasir. 

 
f.  Grog. Grog adalah bahan tanah liat yang telah dibakar biskuit dan 

kemudian digiling halus, mempunyai butiran halus sampai kasar, 

berfungsi untuk mengurangi plastisitas dan penyusutan dalam badan 

keramik.  

 
g. Air, penambahan air pada bahan baku pembuatan badan keramik adalah 

untuk membuat campuran tersebut bersifat plastis agar mudah dibentuk 

tanpa mengalami keretakan.  Apabila badan keramik tersebut telah 

dibentuk maka akan kuat mengalami proses selanjutnya, misalnya pada 

waktu diangkat untuk dikeringkan, didekorasi ataupun disusun dalam 

tungku maka barang tersebut tidak akan pecah atau mudah rusak. 

Prosentase penggunaan air dalam badan keramik ataupun glasir perlu 

dihitung secara cermat karena akan sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan masse dan glasir tersebut.  

 
3.2  Produksi dan Pembuatan Keramik 

Semua produk keramik dibuat melalui proses pengolahan bahan baku, 

pembentukan badan keramik, pengeringan, pembakaran, dan pengglasiran.  
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Tahapan proses dalam pembuatan keramik saling berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya. Kesalahan di awal tahapan proses akan menghasilkan 

produk yang tidak maksimal. 

 
a. Pengolahan Bahan 

Tujuan pengolahan bahan ini adalah untuk mengolah bahan baku dari berbagai 

material yang belum siap pakai menjadi badan keramik plastis yang telah siap 

pakai. Di dalam pengolahan bahan ini ada proses-proses tertentu yang harus 

dilakukan antara lain: 

1) pengurangan ukuran butir,  

pengurangan ukuran butir dapat dilakukan dengan penumbukan atau 

penggilingan dengan ballmill. 

2) penyaringan,  

penyaringan dimaksudkan untuk memisahkan material dengan ukuran yang 

tidak seragam. Ukuran butir biasanya menggunakan ukuran mesh. Ukuran 

yang lazim digunakan adalah 60 – 100 mesh. 

3) pencampuran dan pengadukan 

pencampuran dan pengadukan bertujuan untuk mendapatkan campuran 

bahan yang homogen/seragam. Pengadukan dapat dilakukan dengan cara 

manual maupun masinal dengan blunger maupun mixer. Mixing 

menghasilkan campuran yang homogen yang akan berpengaruh kepada 

microstruktur keramik.  Mixing dapat dilakukan pada kondisi vakum untuk 

menghilangkan gelembung udara  

4) pengurangan kadar air.  

Pengurangan kadar air dilakukan pada proses basah, dimana hasil 

campuran bahan yang berwujud lumpur dilakukan proses lanjutan, yaitu 

pengentalan untuk mengurangi jumlah air yang terkandung sehingga 

menjadi badan keramik plastis. Proses ini dapat dilakukan dengan diangin-

anginkan diatas meja gips atau dilakukan dengan alat filterpress. 

 
5) pengulian. 

 pengulian dimaksudkan menghomogenkan massa badan tanah liat dan 

membebaskan gelembung-gelembung udara yang mungkin terjebak. Massa 
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badan keramik yang telah diuli, disimpan dalam wadah tertutup, kemudian 

diperam agar didapatkan keplastisan yang maksimal 

 

b. Pembentukan badan keramik 

Tahap pembentukan adalah tahap mengubah bongkahan badan tanah liat 

plastis menjadi benda-benda yang dikehendaki.   

Ada tiga teknik utama dalam membentuk benda keramik yaitu  pembentukan 

tangan langsung (handbuilding), teknik putar (throwing), dan teknik cetak 

(casting). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pengeringan 

Setelah benda keramik selesai dibentuk, maka tahap selanjutnya adalah 

pengeringan. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menghilangkan air 

plastis yang terikat pada badan keramik.  

Ketika badan keramik plastis dikeringkan akan terjadi 3 proses penting:  

Gambar 16 Pembentukan Keramik Dengan Teknik Cetak 

(Sumber .studiokeramik.com) 
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(1)  Air pada lapisan antarpartikel lempung mendifusi ke permukaan, 

menguap, sampai akhirnya partikel-partikel saling bersentuhan dan 

penyusutan berhenti 

(2)    Air dalam pori hilang tanpa terjadi susut 

(3)    Air yang terserap pada permukaan partikel hilang.  

Tahap-tahap ini menerangkan mengapa harus dilakukan proses 

pengeringan secara lambat untuk menghindari retak/cracking terlebih pada 

tahap pertama. .Efek dari pemanasan yang utama yaitu mendorong air 

kristal keluar, ini terjadi pada suhu 600-650oC dengan menyerap sejumlah 

besar kalor, meninggalkan suatu campuran amorf alumunia dan silica, 

seperti terlihat dari penelitian dengan sinar X.  

Keseluruhan reaksi yang terjadi pada pemanasan lempung adalah :  

 3Al2O3.2SiO2 +   4SiO2 + 6H2O    3 (Al2O3.2SiO2.2H2O)  
Kaolin                  Munit                     kristobalit 
 

d. Pembakaran 

Pembakaran merupakan inti dari pembuatan keramik dimana proses ini 

mengubah massa yang rapuh menjadi massa yang padat, keras, dan kuat. 

Pembakaran dilakukan dalam sebuah tungku/furnace suhu tinggi. 

Pembakaran tahap pertama pada pembuatan keramik disebut dengan 

pembakaran biskuit. Pembakaran biskuit merupakan tahap yang sangat 

penting karena melalui pembakaran ini suatu benda dapat disebut sebagai 

keramik. Biskuit (bisque) merupakan suatu istilah untuk menyebut benda 

keramik yang telah dibakar pada kisaran suhu 700 – 1000oC.  

 
e. Pengglasiran 

Pengglasiran merupakan tahap yang dilakukan sebelum dilakukan 

pembakaran pada bahan keramik mentah yang sudah dicetak.   

Glasir merupakan lapisan gelas tipis yang melekat pada permukaan barang 

keramik (body keramik).   

Fungsi glasir pada produk keramik adalah untuk menambah keindahan, 

supaya lebih kedap air, dan menambahkan efek-efek tertentu sesuai 

keinginan (misalnya ketahanan kimia dan kekuatan mekanik). 

Secara umum bahan glasir terdiri dari 3 bagian yaitu silika, alumina, dan fluks 

Selain itu juga ada zat warna untuk menambah keindahan keramik.  
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Proses pengglasiran ada yang dibedakan berdasarkan bahan yang digunakan 

dan sifat setelah pembakaran 

1)  Proses glasir berdasarkan bahan yang digunakan 

 Glasir timbal 

Glasir yang didalam komposisi bahannya masih menggunakan 

timbal.glasir jenis ini tidak boleh digunakan untuk piranti 

makan/makanan karena beracun 

 Glasir nontimbal 

Bahan glasir bisa berupa alkali (Na dan K), atau material feldspar 

2) Proses glasir berdasarkan sifat setelah pembakaran 

 Transparan, adalah glasir yang dihasilkan bening dan tembus cahaya 

sehingga warna badannya dapat terlihat 

 Opaque/menutup adalah glasir yang dihasilkan menutup warna badan 

benda. Bahan yang sering dipakai untuk glasir opaque adalah 

SnO2,.TiO2,ZrO2, dan CdO2 

Tujuan estetika mendapat perhatian  lebih besar pada proses glazir karena hal 

ini akan meningkatkan mutu dan kualitas keramik yang dihasilkan. Warna 

menjadi komponen utama dalam hal ini  

Ada dua (2) jenis pewarna yang digunakan dalam mewarnai glasir yaitu: 

1) Oksida logam  

Oksida logam adalah senyawaan unsur logam dan osigen membentuk 

senyawa oksida. Pewarna yang berasal dari oksida logam akan lebih kuat 

menghasilkan warna dan persentase penggunaannya lebih kecil daripada 

stain. Logam oksida (dan juga logam karbonat) menghasilkan variasi 

warna yang lebih terbatas.  
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Beberapa oksida logam yang lazim digunakan pada proses glazing antara 

lain: 

 Cobalt oksida/cobalt karbonat untuk menghasilkan warna biru 

 Tembaga oksida/tembaga karbonat untuk menghasilkan warna hijau 

 Krom oksida untuk menghasilkan warna hijau 

 Besi oksida untuk menghasilkan warna coklat 

 Mangan oksida/mangan karbonat untuk menghasilkan warna ungu 

 

2) Stain/pigmen warna.  

Stain adalah bubuk pewarna yang dibuat melalui proses pembakaran dari 

oksida logam dan bahan-bahan lain. Stain cenderung menghasilkan 

warna yang lebih stabil tetapi persentase yang digunakan lebih banyak 

dari pada oksida logam. Warna-warna yang diperoleh dari stain 

mempunyai variasi yang lebih beragam, karena stain merupakan hasil 

rekayasa olahan industri.  

Warna-warna lain dihasilkan dari kombinasi warna-warna dasar tersebut. 

Tingkat kekuatan warna (tua-muda) dihasilkan dari banyaknya bahan 

yang ditambahkan.  

 
F. Penggunaan Bahan Keramik 

Keramik mempunyai berbagai penggunaan, dapat digunakan sebagai barang 

keperluan sehari-hari di rumah maupun dalam industri. Bahan-bahan keramik 

dapat digunakan membuat berbagai komponen/produk seperti dibawah ini 

1. Keramik konvensional, banyak digunakan pada batu bata, riol , pot 

bunga, lantai dan dinding. 

Gambar 17Pewarnaan Keramik dengan Oksida Logam Sumber: 

alisujosaputro.studiokeramik.skmn 14 bandung) 
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2. Keramik putih, banyak digunakan pada peralatan meja makan (seperti 

piring, teko, mangkuk), peralatan kamar mandi, perhiasan rumah. 

3. Keramik refraktori, banyak  digunakan sebagai batu untuk tanur kupola, 

serabut keramik, semen mortar, liner yang di gunakan pada suhu tinggi 

seperti di tanur peleburan besi, aluminium dan sebagainya. Pembahasan 

lebih mendalam tentang refraktori akan diberikan pada kegiatan belajar 3 

4. Keramik listrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beberapa jenis keramik digunakan dalam kelistrikan karena keramik 

mempunyai sifat rintangan listrik yang tinggi. Sifat kekuatan listrik dan  

magnet yang tinggi cocok digunakan sebagai magnet dalam alat pembesar 

suara (loud speaker). Salah satu contoh adalah penggunaan material 

keramik sebagai bahan isolator listrik dari tegangan rendah sampai 

tegangan tinggi. Bahan isolasi berguna sebagai suatu penyekat antara 2 

buah penghantar yang mempunyai perbedaan tegangan dimana didalam 

bahan ini elektron terikat kuat pada inti atom sehingga konduksi elektron 

tidak tejadi. Isolator listrik merupakan suatu alat yang penting digunakan 

pada jaringan listrik. Berdasarkan kegunaannya, isolator mempunyai 2 

fungsi yaitu: 

a. Fungsi kelistrikan 

Sebagai penyekat arus listrik sehingga arus listrik tidak merambat 

pada benda lain selain jaringan yang sudah ditentukan 

b. Fungsi mekanik 

Sebagai tempat bertambatnya konduktor yang akan melindungi dari 

berbagai kendala di lapangan seperti perubahan cuaca, perubahan 

suhu, hujan, dan angin dalam waktu yang cukup lama 

Gambar 18 Insulator Berbahan Keramik 

(Sumber:dok Pribadi) 



42 
 

Bahan yang digunakan untuk membuat keramik listrik ini adalah: 

 35% feldspar (K Na) AlSi3O8 

 35% kaolin (Al2O3-2SiO2-2H2O) 

 30% silika (SiO2) 

 Bahan aditif Alumina (Al2O3) atau kalsium karbonat (CaCO3) 

Komposisi ini akan menempatkan keramik porselen dalam sistem fase 

  (K Na)2O-Al2O3-SiO2 

5. Keramik Modern 

a. Keramik Oksida 

Contohnya: Abrasif, Substrat elektronik, Mata pahat, Komponen mesin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b. Keramik Bukan Oksida 

Contohnya ialah turbin gas, komponen mesin, abrasif, mata pahat, 

nozel roket dan lain-lain. Mata pahat berbahan keramik dari alumunium 

oksida terletak pada sisipan pahat pemotong. Bahan ini mempunyai 

kompresi yang tinggi tetapi agak rapuh. Titik leleh keramik tersebut 

diatas 1100oC. 

c.  Keramik Komposit 

Contohnya ialah rotor dan komponen mesin, mata pahat, komponen 

untuk industri. 

Gambar 19 Mata Pahat Berbahan Keramik                                                   

(sumber Yulliansyah.blogspot.com) 
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d. Keramik Kaca 

Contohnya ialah recrystallized glasses untuk  instrument atau  bagian-

bagian mekanik dalam kapal terbang. 

e.  Komponen Dapur/Oven (furnace) :  

Refraktori padat, isulator, refraktori cor, penanganan logam cair, 

elemen pemanas, perkakas oven.(akan dibahas secara mendalam 

pada kegiatan belajar 3) 

f. Komponen Mesin Otomotif : Busi, Sil pompa, Katup, Rotor turbocharger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Insulator pada busi terbuat dari porselen atau keramik yang berfungsi untuk 

memberikan topangan mekanik bagi inti elektroda yang ada ditengahnya. 

Bagian ini juga berfungsi sebagai  isolator elektrik terhadap tegangan tinggi 

yang akan mengalir di inti elektroda 

Contoh paling baik penggunaan keramik untuk insulasi panas adalah pada 

pesawat ruang angkasa. Hampir semua permukaan pesawat tersebut 

dibungkus keramik yang terbuat dari serat silika amorf. Titik leleh 

aluminium adalah 660 oC. Hal ini dimaksudkan untuk  menjaga suhu 

tabung pesawat yang terbuat dari Al pada atau dibawah 175 oC, walaupun 

eksterior pesawat mencapai 1400 oC. 

 

 

 

Gambar 20 Insulator Berbahan Keramik pada Busi  

(Sumber sistemkelistrikan006.blogspot.com 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

Setelah mempelajari uraian materi tentang keramik anda dapat menguji tingkat 

pemahaman dengan membuat peta konsep tentang material keramik seperti 

yang dicontohkan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tersusun dari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material keramik 

Bagian-bagian 
keramik 

Proses Produksi Klasifikasi 

Badan Keramik 

Glasir keramik 

Bahan utama:Lempung, 
Jenisnya lempung 
1.Kaolin---Al2O3.SiO2.2H2O 
2.Ball clay---campuran 
3. Feldspar— 
a. Potas---K2O.Al2O3.6SiO2 
b. Soda--- Na2O.Al2O3.6SiO2 
c. Lime--- Ca2O.Al2O3.6SiO2 
 

Bahan Tambahan: 

1. Silika (SiO2) 
2. Kapur 
3. Dolomit (CaCO3-MgCO3) 
4. Alumunium 
5. Talk (MgSO4.SiO2.H2O) 
6. Grog 
7. Air 

 

Bahan utama 
........................... 

Bahan Tambahan 
................ 
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Selain itu anda memperkaya pengetahuan tersebut dengan memanfaatkan 

teknologi informasi . Salah satunya adalah dengan cara mengakses website 

Studio Keramik. Studio keramik merupakan media online dan sumber belajar 

untuk pembelajaran kriya keramik yang terintegrasi dan lengkap. Dalam website 

ini ditampilkan informasi, ilmu, dan panduan praktek kriya keramik yang tersaji 

dalam tulisan dan video. Tautan video dapat ditelusur melalui Studio Keramik 

Channel dan StudioKeramik TV. Informasi pendidikan dan keramik dunia dapat 

dibaca di Koran Studio Keramik yang terbit 2x sehari.  

Studio Keramik adalah sebuah unit dibawah PPPPTK Seni dan Budaya.    

Alamat: Kompleks kampus PPPPTK Seni dan Budaya,                    

Jl. Kaliurang KM 12.5 Yogyakarta. Telp 0274-895803 Email: 

bengkelkeramik@yahoo.com 

 
E. Latihan dan Tugas 

Untuk lebih memperdalam pemahaman anda, jawablah soal di bawah ini 

kemudian cocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang ada. 

1. Bagaimanakah perkembangan penemuan material keramik mulai dari 

keramik tradisional sampai keramik modern? 

2. Menurut anda apa deskripsi material keramik? 

3. Keramik tahan terhadap suhu yang tinggi dan stabil terhadap bahan kimia, 

akan tetapi material ini kurang cocok untuk bahan struktural. Mengapa 

demikian? 

4. Apakah bahan penyusun material keramik? 

5. Sebutkan tahapan-tahapan dalam produksi keramik! 

6. Menurut pendapat anda tahapan mana yang paling menentukan dalam 

proses pembuatan keramik! Mengapa demikian? 

7. Apa pengertian dari glasir pada keramik? 

8. Menurut anda apa fungsi proses glasir pada pembuatan keramik? 

9. Apa perbedaan penggunaan warna yang berasal dari oksida logam dan stain 

pada prose pengglasiran? 

10. Sebutkan 2 contoh penggunaan keramik di bidang teknik! 
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F.   Rangkuman 

1. Keramik adalah semua bahan anorganik bukan logam  berbentuk padatan  

yang stabil dalam lingkungan termal atau suhu tinggi dan juga stabil terhadap 

bahan kimia dibandingkan elemennya 

2. Bahan baku pembuatan keramik terdiri dari bahan utama yaitu lempung dan 

bahan tambahan yang terdiri dari silika, feldspar, kapur, dolomite, 

alumunium,talk, gorg, dan air 

3. Proses pembuatan keramik terdiri dari pengolahan bahan, pembentukan, 

pengeringan, pembakaran, dan pengglasiran 

4. Kalsifikasi keramik : 

a. Keramik tradisional adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan 

bahan alam seperti lempung,kuarsa, dan kaolin. 

Bahan keramik tradisional adalah barang pecah belah (tembikar), 

lempung, semen, refraktori dan berbagai hasil berkaitan dengan silikat. 

b. Keramik modern atau fine ceramics (keramik teknik,advenced ceramics, 

mesinering ceramics, atau technical ceramics) adalah keramik yang 

dibuat dengan menggunakan oksida-oksida logam atau non logam. 

Keramik ini mempunyai sifat-sifat fisik, mekanik, kimia dan listrik yang 

istimewa. Bahan keramik modern terdiri daripada keramik oksida (Al2O3, 

ZrO2, TiO2, BaTiO2, dan sebagainya) dan keramik bukan oksida (Si3N4, 

TiN) . Keramik jenis ini banyak digunakan sebagi elemen pemanas, 

semikondur, komponen turbin, dan bidang medis 

5.Sifat fisika dan sifat kimia material keramik 

Sifat fisika Sifat kimia 

Merupakan material yang kuat dan 
keras tetapi rapuh 

Stabil terhadap bahan kimia 

Tahan terhadap suhu tinggi Resisten terhadap korosi 

Bersifat isolator, semikonduktor, 
dan superkonduktor 

Tidak bereaksi dengan cairan, gas, 
alkali, dan asam 

 

6. Penggunaan Bahan Keramik 

Keramik mempunyai berbagai penggunaan, dapat di gunakan sebagai 

barangan harian perumahan, barang-barang listrik maupun dalam industri.  
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 :  REFRAKTORI 
 

A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 3 ini, pembaca diharapkan dapat; 

1. Menjelaskan  definisi refraktori 

2. Mendeskripsikan  karakteristik refraktori 

3. Menjelaskan komponen penyusun refraktori 

4. Menguraikan klasifikasi dan jenis-jenis refraktori 

5. Mendeskripsikan penggunaan batu tahan api, alumina dan silika 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Refraktori  yang dikenal sebagai batu tahan api dideskripsikan dengan jelas 

2. Karakteristik dan sifat refraktori diuraikan dengan benar 

3. Komponen penyusun refraktori dengan komposisi tertentu dideskripsikan 

dengan benar 

4. Aplikasi refraktori di berbagai bidang teknik diuraikan dengan jelas 

 

C. Uraian Materi 

1. Definisi  Refraktori 

 
Refraktori merupakan salah satu jenis bahan keramik yang memiliki kemampuan 

untuk mempertahankan kondisinya baik secara fisik maupun kimia pada kondisi 

suhu yang cukup tinggi yaitu berkisar 1580oC.  Dalam bahasa keseharian 

refraktrori diterjemahkan sebagai barang tahan api atau batu-bata tahan api.  

Refraktori didefinisikan sebagai material konstruksi yang mampu 

mempertahankan bentuk dan kekuatannya pada suhu sangat tinggi dibawah 

beberapa kondisi seperti tegangan mekanik (mechanical stress) dan serangan 

kimia (chemical attack) dari gas-gas panas, cairan atau leburan dan semi leburan 

dari gelas, logam atau slag. Karena kemampuan inilah maka bahan refraktori 

pada umumnya digunakan pada tungku peleburan logam dan gelas, tanur 

reduksi (kiln) pada industri semen, sistem pembangkit energi pada industri 

petrokimia. Penggunaan bahan ini pada peralatan yang berhubungan dengan 

suhu tinggi dikarenakan sifat yang stabil pada suhu tinggi. Yang dimaksud stabil 

artinya bahan tersebut tidak meleleh dan tidak terdeformasi (memuai, menyusut 
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atau memilin) pada suhu tinggi, tahan terhadap perubahan suhu yang mendadak 

serta tahan terhadap korosi baik yang disebabkan oleh terak (slag), logam cair 

maupun gas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Refraktori digunakan untuk mengkonstruksi atau melapisi struktur 

yang berhubungan dengan suhu tinggi, dari perapian sampai blast 

furnace.Pemasangan refraktori ditunjukkan dalam gambar  33 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21 Penggunaan Refraktori                

(Sumber Hadi Efendi.2005) 

Gambar 22 Tungku dengan Bahan Refraktori (Sumber Hadi Efendi.2005) 
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2. Karakteristik dan Sifat Refraktori 

Penggunaan material refraktori di daerah yang bersuhu tinggi mengharuskan 

material ini mempunyai karakteristik yang cocok dengan keadaan tersebut 

baik sifat fisika ataupun sifat kimianya. 

2.1 Sifat fisika material refraktori 

a. Mempunyai titik leleh yang tinggi 

material refraktori mempunyai titik leleh yang tinggi, hal ini karena atom 

pembentuk refraktori memiliki ikatan yang kuat berupa ikatan ionik, 

kovalen dan campuran keduanya. Akibatnya material refraktori memiliki 

titik leleh yang sangat tinggi, sehingga banyak digunakan pada tanur dan 

turbin gas. Sebagai contoh alumina (Al2O3) yang memiliki titik leleh 

2030oC dan MgO dengan titik leleh 2800oC  merupakan material tahan api 

yang penting untuk pembuatan tanur 

b. Porositas 

Porositas merupakan volume pori-pori yang terbuka, dimana cairan dapat 

menembus, sebagai persentase volum total refraktori. Sifat ini penting 

ketika refraktori melakukan kontak dengan terak dan isian yang leleh. 

Porositas yang rendah mencegah bahan leleh menembus refraktori.  

Porositas yang tinggi khususnya bila saling berhubungan akan 

mengurangi ketahanan struktur bahan refraktori terhadap penetrasi yang 

disebabkan oleh logam cair, slag, dan gas. Sebaliknya ada porositas yang 

sengaja dibuat hingga 25-30% volume yang dimanfaatkan untuk 

mengurangi konduktivitas termal bahan refraktori yang umumnya 

digunakan sebagai bahan isolasi yang tahan panas. 

c. Konduktivitas panas 

Konduktivitas panas tergantung pada komposisi kimia dan mineral dan 

kandungan silika pada refraktori dan pada suhu penggunaan. 

Konduktivitas biasanya berubah dengan naiknya suhu. Konduktivitas 

panas refraktori yang tinggi dikehendaki bila diperlukan perpindahan 

panas yang melalui bata, sebagai contoh dalam recuperators, 

regenerators, muffles, dan lain-lain 
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2.2 Sifat kimia material refraktori 

Sifat kimia bahan refraktori tergantung kepada komposisi senyawa atau 

bahan penyusunnya.  

a. material refraktori yang tersusun dari senyawa-senyawa alumino silikat 

tahan terhadap lingkungan asam, karena itu refraktori jenis ini disebut 

dengan refraktori asam 

b. material refraktori yang tersusun dari senyawa magnesia dan dolomit 

tahan terhadap lingkungan basa yaitu daerah terak di dalam tungku 

c. material refraktori yang tersusun dari senyawa alumina, chromite, dan 

chrome magnesit bersifat netral yaitu hanya bereaksi terhadap gas-gas 

di dalam tungku 

 
3. Komponen Penyusun Refraktori 

Bahan baku refraktori merupakan campuran dari berbagai material oksida dan 

non oksida diantaranya adalah lempung (clay), alumina dan silka. Masing-

masing komponen penyusun material refraktori ini menyumbangkan 

karakteristik yang dimiliki oleh bahan refraktori tersebut. 

a. Lempung (clays) 

Jenis lempung yang digunakan sebagai bahan baku pembuat material refraktori 

dinatranya adalah:  

1) Fire clay (lempung api) adalah ball clay dengan kandungan kaolinite yang 

tinggi dan kandungan illite yang rendah. Sebagai akibatnya, fire clay 

mempunyai titik lebur yang tinggi untuk jenis lempung, oleh karena itu 

digunakan untuk aplikasi sebagai refraktori. 

2) Flint clays (lempung batu api) adalah lempung dengan kandungan silica 

yang tinggi, juga digunakan untuk aplikasi sebagai refraktori. 

3) Bata lempung (Brick clay) mempunyai rentang komposisi yang lebar, tetapi 

biasanya komposisi utamanya kaolinite atau illite. Selain itu juga 

mengandung mineral besi yang menghasilkan warna merah ketika dibakar. 

b. Alumina 

Alumina merupakan oksida alumunium dan mempunyai rumus kimia Al2O3. 

Secara alami ada tiga jenis alumina, yaitu -Al2O3; -Al2O3;  dan -Al2O3. 
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-alumina banyak digunakan sebagai salah satu bahan refraktori dari 

kelompok oksida, karena bahan tersebut mempunyai sifat fisik (insulator atau 

penghambat panas dan listrik yang baik serta kapasitas panas yang besar), 

sifat kimia  (tahan terhadap pengaruh asam dan korosi) dan mempunyai titik 

lebur yang tinggi yaitu berkisar 2053-2072oC, selain itu alumina merupakan 

fasa yang paling stabil . 

-Alumina bisa berasal dari deposit alami berupa bauksit dan diaspore atau  

alumina yang berasal dari hasil pengolahan misalnya calcined alumina, 

sintered alumina dan fused alumina. Secara umum, baik yang berasal dari 

deposit alami atau buatan adalah mengolah sampai menjadi -alumina. 

Sebagai contoh bauksit merupakan bijih alumina dari deposit alami yang 

mengandung Boehmite (Al2O3.H2O) atau Gibbsite (Al2O3.3H2O) dalam 

proporsi yang bervariasi. Boehmite ini selanjutnya dengan perlakuan panas 

dirubah menjadi -alumina dengan urutan sebagai berikut:  

Boehmite γ     alumina δ    alumina θ  alumina β  alumina α  

 
c. Silika 

Silika membentuk sekitar 60% dari lapisan kerak bumi, sehingga bahan baku 

untuk refraktori silika mudah tersedia. Sumber alaminya adalah kwarsa dan 

tanah diatomae. Pasir silika adalah bahan baku utama. Pasir dpat berasal dari 

pantai, lempung pasir, atau dibuat dengan meremuk batu pasir. Sedangkan 

tanah diatomae atau diatomit mengandung rangka-rangka silika dari alga 

bersel tunggal yang disebut diatom. Rangka-rangka tersebut tersusun dari 

silika hidrat dan silika amorf. Setelah dikalsinasi material bersifat sangat poros 

dan ringan sehingga bagus digunakan sebagi material insulator 

Sifat-sifat umum dari refraktori silika diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Masih dapat menanggung beban sampai mendekati titik leburnya. 

2) Hanya sedikit menyusut sampai 1600 C. 

3) Tahan terhadap korosi leburan Fe dan slag asam 

4) Insulator yang baik. 

5) Sensitif terhadap kejut panas pada 600 C. 

6) Bila terkena uap air dalam waktu yang lama dapat menyebabkan hancur 

(crumbling). 

7) Debu SiO2 dapat menyebabkan masalah kesehatan (Silikosis). 
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4. Klasifikasi dan Penggolongan Refraktori 

4.1 Refaktori  berdasarkan  berat  jenis 

Berdasarkan berat jenis refaktori dapat dibagi atas:  

a.  Refaktori berat (heavy weight refactory)  

Disebut heavy weight bila bulk densitynya> 1,3 g/cm³. Umumnya dipakai untuk 

refaktori yanglangsung terkena panas/suhu tinggi. 

b. Refaktori ringan ( light weight refactory )  

Disebut light weight bila densitynya≤1,3 g/cm³. Bila refaktori digunakan pada 

suhu < 1000ºC maka refaktori tersebut refaktori isolasi. Dan bila digunakan pada 

suhu> 1000ºC, refaktori disebut light weight refactory. 

 

4.2 Refaktori  berdasarkan cara  pembuatan  

Berdasarkan cara pembuatan maka refaktori dibagi atas: 

a. Bonded brick / refraktori yang dibentuk 

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah refraktori yang dicetak dengan 

tangan (hand molded), refraktori yang dicetak secara mekanik, dan refraktori 

yang dibentuk melalui cetak tuang. Material yang dicetak biasanya  memiliki 

kekuatan yang lebih tinggi dibanding yang dibentuk dengan tangan 

b. Refraktori monolitik/refraktori yang tidak dibentuk 

Refraktori monolitik merupakan campuran butiran mineral (agregat) refraktori 

yang kering dengan bahan pengikat (binder) baik air maupun bahan kimia cair 

lainnya sebagai pengikat. Sehingga diperoleh campuran yang homogen dan 

bersifat plastis yang harus digunakan segera setelah proses pencampuran 

dilakukan.  Di pasaran refraktori monolitik dapat diperoleh dalam bentuk serbuk 

(semen tahan api), plastis maupun pasta.  

 

4.3 Refraktori berdasarkan komposisi mineral penyusunnya 

Penggolongan refraktori berdasarkan komponen mineral penyusunnya lebih 

ditekankan kepada oksida logam yang menyusun refraktori  tersebut. Beberapa 

oksida logam yang banyak digunakan sebagai material refraktori diberikan pada 

gambar 23. Berdasarkan komposisi mineral penyusunnya refraktori dibedakan 

menjadi alumina, alumino-silika, silika, fireclay (lempung api), zirkonia, dolomite, 

magnesit, silikon karbida, dan lain-lain. 
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Berdasarkan mineral penyusun utamanya refraktori digolongkan menjadi: 

a. Refraktori silika 

Refraktori jenis ini adalah yang mengandung material silika dengan kadar 

antara 94-98%. Refraktori yang termasuk ke dalam  golongan ini adalah: 

 Quartzite dengan kandungan SiO2 99,7% 

 Fused silika dengan kandungan SiO2 99,6% 

 Vitrous silika dengan kandungan SiO2 99,7% 

Bahan ini relatif lunak dan mudah dipotong-potong dalam bentuk tertentu 

dan langsung digunakan sebagai refraktori 

b. Refraktori Lempung 

Kaolin seringkali  dimasukkan dalam golongan lempung api yang memiliki 

sifat refraktori yang baik. Rumus kimia kaolin adalah Al2O3.2SiO2.2H2O 

atau Al2Si2O5 (OH)4.  

Beberapa jenis lempung api antara lain: 

Gambar 23 Oksida Logam yang Menjadi Bahan Dasar Refraktori                 

( Sumber: Hadi Efendi.2005) 
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1) Lempung api plastis, sejenis lempung api yang memiliki plastisitas 

sangat baik sehingga digunakan sebagai bahan pengikat refraktori 

2) Lempung api flint, berupa batuan massive dan keras hampir tidak 

memiliki plastisitas 

3) Lempung api nodular, berupa batuan yang mengandung butiran-butiran 

alumina yang terikat oleh lempung api 

 
c. Refraktori Alumina tinggi 

Ada tiga bahan yang tergolong ke dalam kelompok ini, yaitu: 

1) Senyawa dengan kandungan Al2O3 lebih dari 47,5%, misalnya diaspore 

dan andalusite 

2) Senyawa dengan kandungan Al2O3 lebih dari 63%, misalnya pada 

senyawa silimanite, dan kyanite. Keduanya  mempunyai rumus kimia 

yang sama yaitu Al2O3.SiO3 tetapi mempunyai perbedaan dalam 

mebentuk senyawa saat dilakukan pemanasan 

3) Senyawa dengan kandungan alumina lebih dari 80%, misalnya adalah 

Mullite, Calcined dan brown fused alumina 

 
d. Refraktori magnesium silikat 

Termasuk ke dalam kelompok ini adalah olivine dan serpentine yang 

mempunyai rumus umum 2RO.SiO2 dimana RO dapat berupa 

MgO,CaO,FeO atau MnO 

 
e. Refraktori magnesia kapur (lime magnesia) 

Bahan yang tergolong kelompok magnesia kapur dikenal sebagai bahan 

baku pembuatan refraktori basa 

 
f. Refraktori magnesit (MgCO3) 

Material jenis ini banyak digunakan pada bagian dapur open hearth untuk 

menggantikan jenis refraktori silika yang berbahaya bagi kesehatan. 

 
g. Refraktori chromite 

Mineral chrome di alam umumnya terdapat dalam senyawa dengan rumus 

RO.R2O3 dengan RO dapat beruipa FeO,MgO,atau Al2O3 dengan 

kandungan Cr2O3 bervariasi 
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h. Refraktori MgO-C 

Refraktori MgO-C banyak digunakan dalam industri pengolahan baja dan 

logam seperti pada lapisan dinding tungku oksigen basa, tungku busur 

listrik, maupun tanur pemurnian. Hal ini disebabkan oleh sifat magnesia 

yang memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi yang disebabkan oleh 

slag basa, logam cair dan tahan terhadap tegangan termal.Tingginya 

efisiensi dari bahan refraktori dipengaruhi oleh ketahan penggunaan pada 

suhu tinggi.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisme redoks antara C dan Mg berperan penting pada terbentuknya 

daerah MgO padat pada permukaan refraktori. 

Gambar 24 Industri Pengolahan Logam  

(Sumber.coalmining.com) 
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Hal ini menjadi penting karena dapat mencegah hilangnya karbon selama 

operasi dan meningkatkan perlindungan bahan dari penetrasi slag. 

Proses reaksi reduksi MgO oleh karbon mengakibatkan terjadinya 

penurunan sifat refraktori selama proses pemanasan hingga suhu operasi 

MgO (s)  +  C(s)        Mg (s)  + CO (g) 

C  (s)  +    ½ O2 (g)       CO (g) 

Refraktori yang mengandung karbon seperti MgO-C dan Al2O3-C memiliki 

ketahanan terhadap kerontokan yang lebih baik bila dibandingkan 

terhadap oksida tanpa adanya penambahan karbon. Hal ini karena 

refraktori yang mengandung karbon memiliki konduktivitas termal lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan oksida tanpa adanya penambahan 

karbon. Sintered atau fused magnesia merupakan bahan baku utama 

dalam pembuatan refraktori MgO-C.  

Sumber magnesia dapat diperoleh dari batuan alam seperti magnesite 

atau air laut. Bahan magnesite umumnya mengandung bahan pengotor 

terutama SiO2. Sedangkan bahan dari air laut jenis pengotor yang harus 

medapat perhatian adalah boiron oksida (B2O3). Boron tidak hanya 

berpengaruh pada ketahanan panas bahan, tetapi berdampak pada 

ketahanan terhadap erosi slag refraktori MgO-C pada suhu tinggi. 

Selain boron oksida, bahan pengotor lain yang terdapat pada magnesite 

yang diolah dari air laut adalah CaO, SiO2, Fe2O3,Na2O dan K2O dalam 

jumlah yang relatif kecil. 

Proses pembuatan baja cair dilakukan dengan meleburkan bahan baku 

seperti besi spons, besi rongsokan/scrap, dan besi kasar ke dalam tungku 

peleburan sehingga dihasilkan baja cair (baja kasar) yang kemudian akan 

dicetak menjadi baja sesuai dengan keperluannya. 

 
5. Jenis  dan Penggunaan Refraktori 

Penggunaan bahan refaktori  di bidang industri antara lain ditujukan untuk: 

a. Mengisolasi ruangan reaksi panas dengan sekelilingnya untuk mencegah 

kehilangan panas seminimum mungkin. 

b. Menyimpan panas di regenerator untuk kemudian dilepaskan 

c. Untuk transfer panas pada rekuperator. 

d. Memisahkan ruang api dengan ruang reaksi. 
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e. Melindungi bagian lain yang lebih mahal seperti steel dan lain-lain 

 

Penggunaan material refraktori didasarkan pada jenis refraktorinya. Refraktori 

jenis asam digunakan pada tempat yang berbeda dengan refraktori jenis basa. 

Jenis-jenis refraktori diberikan pada tabel 6 berikut: 

Tabel 6 Jenis-jenis Refraktori 
Asam Basa Netral Khusus 

Fire brick 

Semi silika 

Silika  

Magnesite 

Dolomite 

Chrome magnesite 

Forsterite 

Chromite 

Carbon 

Grafit 

Silikon karbida 

Alumina 

Zirkonia 

Spinel 

Boron nitrida 

 

5.1 fire brick (batu tahan api) 

Batu bata tahan api merupakan bentuk yang umum dari bahan refraktori. 

Bahan ini digunakan secara luas dalam industri besi dan baja, metalurgi non 

besi, industri kaca, kiln barang tembikar, industri semen, dan masih banyak 

yang lainnya. Batu tahan api atau firebrick digunakan dengan tujuan 

menahan laju perpindahan panas di dalam dapur (furnace) ke luar. 

Batu tahan api atau firebrick merupakan material inorganik baik natural 

maupun sintesis yang tahan terhadap suhu > 1000*C tanpa mengalami 

perubahan bentuk atau melebur dan mampu mempertahankan kekuatan.. 

Tabel   7 Jenis-jenis Batu Tahan Api Berdasarkan Komposisi Penyusunnya 

Jenis batu 
bata tahan 
api 

Kandungan 
silika (SiO2) 

(%) 

Kandungan 
alumina (Al2O3) 

(%) 

Bahan 
lain 

(%) 

Titik Leleh (PCE) 
(
o
C) 

Super  duty 49-53 40-44 5-7 1745-1760 

High duty 50-80 35-40 5-9 1690-1745 

Midle duty 60-70 25-36 5-9 1640-1680 

Silika duty 65-80 18-30 3-8 1620-1680 

Low duty 60-70 23-33 6-10 1520-1545 

 
Senyawa batu bata tahan api adalah silika (SiO2) dan alumina (Al2O3) serta 

bahan lain. Komposisi bahan-bahan ini akan menentukan kekuatan bahan pada 

suhu tertentu. Tabel menunjukkan jenis-jenis batu bata tahan api dan titik 

lelehnya (PCE). Semakin banyak  kadar aluminanya maka nilai titik lelehnya 

makin tinggi. Penggunaan batu bata tahan api (firebrick) pada tungku atau 

furnace juga harus disesuaikan dengan komposisi senyawa penyusunnya, 
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karena senyawa penyusun batu bata tahan api ini akan menentukan sifat fisika 

dan sifat kimia material tersebut. 

 

Tabel  8  Pemakaian Batu Bata Tahan Api Berdasarkan Senyawa Penyusunnya 

Jenis batu bata tahan api (firebrick) Pemakaian 

Al2O3-SiO2-MgO-Cr2O3 Atap tungku busur listrik 

Dinding tungku busur listrik 

Al2O3-MgO-C Dinding samping tungku, dasar 

tungku/daerah terak 

Corundum (Al2O3-SiO2) 

(Al2O3-C, Al2O3-SiO2-C) 

Nozzle (upper and lower) 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa komposisi utama penyusun bahan 

refraktori batu bata tahan api adalah alumina (Al2O3) , Alumino silikat (Al2O3-

SiO2) dan bahan tambahan lainnya seperti yang dicetak tebal. 

 
5.2 Semen tahan api (fire mortar) 

 
Semen tahan api ini digolongkan ke dalam material refraktori monolitik yaitu 

material  refraktori yang belum dicetak. Material yang disebut juga  dengan fire 

mortar ini berbentuk powder halus digunakan pada saat pemasangan batu 

tahan api berfungsi sebagai penutup celah antar bata agar panas tidak keluar 

melalui celah tersebut. Mortar merupakan campuran material dengan butiran 

halus dan mengandung bahan pengikat (binder). Mortar tersedia dalam dua 

bentuk yaitu kering dan pasta. Mortar kering mudah disiapkan dengan 

menambah air atau bahan pengikat lainnya. Pemilihan dan penggunaan 

material ini haruis memperhatikan ketahanan terhadap slag/terak, logam cair 

dan kondisi reaksi 

 
   5.3  Refraktori alumina tinggi 
 

Refraktori silikat alumina yang mengandung lebih dari 45 persen alumina 

biasanya dikatakan sebagai bahan-bahan alumina tinggi. Konsentrasi alumina 

berkisar dari 45 sampai 100 persen. Penerapan refraktori alumina tinggi 

meliputi perapian dan batang as tungku hembus, kiln keramik, kiln semen, 

tangki kaca dan wadah tempat melebur berbagai jenis logam. 
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5.4  Batu bata silika 

 
Batu bata silika merupakan suatu refraktori yang mengandung paling sedikit 93 

persen SiO2. Bahan bakunya merupakan batu yang berkualitas. Batu bata silika 

berbagai kelas memiliki penggunaan yang luas dalam tungku pelelehan besi 

dan baja dan industri kaca. Sebagai tambahan terhadap refraktori jenis multi 

dengan titik fusi yang tinggi, sifat penting lainnya adalah ketahanannya yang 

tinggi terhadap kejutan panas (spalling) dan kerefraktoriannya. Sifat batu bata 

silika yang terkemuka adalah bahwa bahan ini tidak melunak pada beban tinggi 

sampai titik fusi terdekati. Sifat ini sangat berlawanan dengan beberapa 

refraktori lainnya, contohnya         bahan silikat alumina, yang mulai berfusi dan 

retak pada suhu jauh lebih rendah dari suhufusinya. Keuntungan lainnya adalah 

tahanan flux dan stag, stabilitas volum dan tahanan spalling tinggi. 

 
5.5 Magnesit 

 
Refraktori magnesit merupakan bahan baku kimia, yang mengandung paling 

sedikit 85 persen magnesium oksida. Tersusun dari magnesit alami (MgCO3). 

Sifat-sifat refraktori magnesit tergantung pada konsentrasi ikatan silikat pada 

suhu operasi. Magnesit kualitas bagus biasanya dihasilkan dari perbandingan 

CaO-SiO2 yang kurang dari dua dengan konsentrasi ferrit yang minimum, 

terutama jika tungku yang dilapisi refraktori beroperasi pada kondisi oksidasi 

dan reduksi. Perlawanan terak sangat tinggi terutama terhadap kapur dan terak 

yang kaya dengan besi. 

 
5.6 Refraktori Khromit 

Ada dua jenis refraktori khromit: 

a. Refraktori Khrom- magnesit, yang biasanya mengandung 15-35 persen 

Cr2O3 dan 42-50 persen MgO. Senyawa-senyawa tersebut dibuat dengan 

kualitas yang bermacam- macam dan digunakan untuk membentuk bagian-

bagian kritis pada tungku bersuhu tinggi. Bahan tersebut dapat tahan 

terhadap terak dan gas yang korosif dan memiliki sifat refaktori yang tinggi. 

b. Refraktori Magnesit-khromit, yang mengandung paling sedikit 60 persen 

MgO dan 8-18 persen Cr2O3. Bahan tersebut cocok untuk pelayanan pada 

suhu paling tinggi dan untuk kontak dengan terak/slag yang sangat dasar 
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yang digunakan dalam peleburan baja. Magnesit khromit biasanya memiliki 

tahanan spalling yang lebih baik daripada khrom- magnesit. 

 
5.7 Refraktori Zirkonia 

 
Zirkonium dioksida (ZrO2) merupakan bahan polymorphic. Penting untuk 

menstabilkan bahan ini sebelum penggunaannya sebagai refraktori, yang 

dicapai dengan mencampurkan sejumlah kecil kalsium, magnesium dan 

cerium oksida, dan lain-lain. Sifatnya tergantung terutama pada derajat 

stabilisasi, jumlah penstabil/stabiliser dan jumlah bahan baku orisinalnya. 

Refraktori zirkonia memiliki kekuatan yang sangat tinggi pada suhu kamar, 

yang dicapai sampai suhu setinggi 15000C. Oleh karenanya bahan tersebut 

berguna sebagai bahan konstruksi bersuhu tinggi dalam tungku dan kiln. 

Konduktivitas panas zirkonium dioksid lebih rendah dari kebanyakan refraktori 

oleh karena itu bahan ini digunakan sebagai refraktori isolasi suhu tinggi. 

Zirkonia memperlihatkan kehilangan panas yang sangat rendah dan tidak 

bereaksi dengan logam cair, dan terutama berguna untuk pembuatan wadah 

tempat melebur logam pada refraktori dan tempat lainnya untuk keperluan 

metalurgi. Tungku kaca menggunakan zirkonia sebab bahan ini tidak mudah 

basah oleh kaca yang meleleh dan tidak mudah bereaksi dengan kaca. 

 
5.8  Refraktori oksida (Alumina) 

 
Bahan refraktori alumina yang terdiri dari alumunium oksida dengan sedikit 

kotoran dikenal sebagai alumina murni. Alumina merupakan satu dari bahan 

kimia oksida yang dikenal paling stabil. Bahan ini secara mekanis sangat kuat, 

tidak dapat larut dalam air, steam lewat jenuh, dan hampir semua asam 

inorganik dan alkali. Sifatnya membuatnya cocok untuk pembentukan wadah 

tempat melebur logam untuk fusi sodium karbonat, sodium hidroksida dan 

sodium peroksida. Bahan ini memiliki tahanan tinggi dalam oksidasi dan 

reduksi pada kondisi atmosfir.Alumina digunakan dalam industri dengan 

proses panas. Alumina yang sangat berpori digunakanuntuk melapisi tungku 

dengan suhu operasi sampai mencapai 1850oC. 
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5.9 Refraktori Magnesia 

Refraktori magnesia/periclase (MgO) termasuk dalam golongan refraktori 

basa berdasarkan komposisi kimianya dari oksida-oksida yang bersifat basa, 

atau yang penggunaannya dalam lingkungan kondisi operasi basa, stabil 

terhadap bahan alkali, dan bereaksi dengan asam. Refraktori jenis ini 

biasanya terbuat dari bahan-bahan mineral chrome, magnesium, periclase, 

dolomite, dan olivine, atau kombinasi dari bahan-bahan tersebut. 

 

D. Aktifitas Pembelajaran 

Setelah mempelajari uraian materi tentang refraktori pada kegiatan belajar 3 ini, 

anda dapat memperkaya wawasan dengan mengunjungi perusahaan-

perusahaan yang menggunakan bahan refraktori sebagai material konstruksi 

industri prosesnya. Koordinasi dengan guru BKK untuk mendapatkan informasi 

perusahaan tempat prakerin siswa  yang bapak/ibu ajar akan memudahkan 

proses kunjungan ini. Kegiatan tersebut bisa disatukan dengan kegiatan 

monitoring industri rekanan tempat para siswa/siswi sekolah bapak/ibu 

melakukan kegiatan prakerin. 

 Beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk kegiatan tersebut adalah: 

1. Mencari profil perusahaan melalui informasi di BKK atau lewat internet 

2. Mempersiapkan lembar observasi mengenai materi refraktori 

3. Membawa alat dokumentasi yang dapat digunakan sebagai referensi 

bahan pengajaran 

4. Jika kegiatan diatas tidak memungkinkan, anda bisa mencari informasi 

melalui internet 

 

E. Latihan/tugas 

Setelah mempelajari modul kegiatan pembelajaran 3 tentang material refraktori, 

jawablah pertanyaan di bawah ini untuk menguji pemahaman anda mengenai 

materi tersebut!  

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan material refrakrori 

2. Uraikan sifat dan karakteristik material refraktori 

3. Sebutkan klasifikasi refraktori 

4. Jelaskan jenis-jenis refraktori 
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5. Apa yang dimaksud dengan batu tahan api 

6. Sebutkan aplikasi dan penggunaan batu tahan api 

7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan refraktori alumina tinggi 

8. Sebutkan aplikasi dan penggunaan refraktori alumina tinggi 

9. Apa yang dimaksud dengan refraktori silika 

10. Sebutkan aplikasi dan penggunaan refraktori silika 

 

F. Rangkuman 

1. Refraktori adalah material inorganik natural maupun sintesis yang mampu 

untuk mempertahankan kondisinya baik secara fisik maupun kimia pada 

kondisi suhu yang cukup tinggi yaitu berkisar 1580 oC.  

2.  Sifat dan karakteristik material refraktori ditentukan oleh komposisi senyawa 

penyusunnya. 

3. Komponen penyusun refraktori meliputi lempung, alumina, dan silika 

4. Tujuan penggunaan material refraktori antara lain : 

a. Menahan laju perpindahan panas didalam dapur 

b. Mengisolasi ruangan reaksi panas dengan sekelilingnya untuk mencegah 

kehilangan panas seminimum mungkin. 

c. Menyimpan panas di regenerator untuk kemudian dilepaskan 

d. Untuk transfer panas pada rekuperator. 

e. Memisahkan ruang api dengan ruang reaksi. 

f. Melindungi bagian lain yang lebih mahal seperti steel dll. 

5. Agar dapat memenuhi kegunaannya, material refraktori setidaknya harus 

memiliki sifat sebagai berikut: 

a. Tahan terhadap suhu tinggi 

b. Tahan terhadap Perubahan suhu yang mendadak 

c. Tahan terhadap lelehan terak logam, kaca, gas panas 

d. Tahan terhadap beban pada kondisi perbaikan 

e. Tahan terhadap beban dan gaya abrasi 

f. Menghemat panas 

g. Memiliki koefisien ekspansi panas yang rendah 

h. Tidak boleh mencemari bahan yang bersinggungan 

6.  Klasifikasi dan Penggolongan Refraktori 
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a. Berdasarkan komposisi kimia penyusunnya, refraktori dibedakan menjadi 

refraktori asam, refraktori basa, dan refraktori netral 

b.Berdasarkan berat jenis refaktori dapat dibagi atas:refaktori berat dan 

refraktori ringan 

c. Berdasarkan cara pembuatan maka refaktori dibagi atas bonded 

brick/refraktori yang dibentuk dan refraktori monolitik 

d. Berdasarkan komposisi mineral penyusunnya refraktori dibedakan menjadi 

alumina, alumino-silika, silika,fireclay (lempung api), zirkonia, dolomite, 

magnesit,silikon karbida. 

7. Pemilihan refraktori pembuat tungku atau pengguna harus mempertimbangkan 

hal-hal berikut,diantaranya: 

a. Jenis tungku 

b. Jenis muatan logamnya 

c. Keberadaan terak/slag 

d. Suhu kerja 

e. Tingkat abrasi dan dampaknya 

f. Beban struktur tungku 

g. Tekanan karena tingginya suhu pada struktur dan fluktuasi suhu 

h. Kesesuaian bahan kimia terhadap lingkungan tungku 

i. Perpindahan panas dan konservasi bahan bakar 

j. Pertimbangan biaya 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 :  PELUMAS  
 

A. Tujuan 

Setelah menelaah kegiatan pembelajaran 4 ini, pembaca diharapkan dapat; 

1. Mendeskripsikan definisi pelumas 

2. Mendeskripsikan karakteristik pelumas 

3. Menguraikan fungsi pelumas 

4. Mendeskripsikan tipe dan jenis pelumas 

5. Menerapkan pengetahuan tentang bahan pelumas untuk pemilihan jenis 

pelumas sesuai dengan penggunaannya 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mendeskripsikan definisi pelumas  

2. Menguraikan karakteristik pelumas 

3. Menjelaskan fungsi pelumas 

4. Menguraikan tipe dan jenis pelumas 

5. Menerapkan pengetahuan tentang bahan pelumas  untuk pemilihan jenis 

pelumas  

 

C. Uraian Materi 

Kegagalan bearing, piston ring lengket/macet, dan konsumsi oli berlebihan 

adalah gejala-gejala klasik kegagalan mesin yang disebabkan oleh oli.  

Bagaimana cara menghindarinya ?  salah satu diantaranya yang penting adalah   

perawatan sistem pelumas secara rutin dan penggunaan bahan pelumas yang 

tepat.  Dengan mengikuti anjuran ini, kegagalan mesin berulang-ulang yang 

disebabkan oleh oli dapat dicegah, dan mesin menjadi produktif dan memiliki 

masa pakai yang memuaskan.  Pada kegiatan belajar 4 ini akan dibahas topik 

tentang pengertian dan fungsi pelumas, karakteristik pelumas, sifat dan jenis 

pelumas, dan penggunaan pelumas sesuai dengan aplikasinya.  

1.Pengertian dan Fungsi Pelumas 

1.1 Pengertian Pelumas  

Pelumas adalah zat kimia berwujud cair atau padat, yang diberikan di antara 

dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Zat ini merupakan fraksi 
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hasil destilasi minyak bumi yang memiliki suhu antara 105-135oC. Pelumas 

berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang 

berhubungan. Umumnya pelumas terdiri dari 90% minyak dasar dan 10% zat 

tambahan. Salah satu penggunaan pelumas paling utama adalah oli mesin 

yang dipakai pada mesin pembakaran dalam. 

 
1.2 Fungsi dan tujuan pelumasan 

a. Fungsi utama pelumas 

Pada dasarnya yang menjadi fungsi utama pelumas adalah mencegah atau 

mengurangi keausan sebagai akibat dari kontak langsung antara permukaan 

logam yang satu dengan permukaan logam lain terus menerus bergerak. 

Selain keausan dapat dikurangi, permukaan logam yang terlumasi akan 

mengurangi besar tenaga yang diperlukan akibat terserap gesekan, dan 

panas yang ditimbulkan oleh gesekan akan berkurang. Tujuan utama 

pelumasan adalah membentuk lapisan oli pada permukaan yang saling 

bersinggungan dan untuk melindungi kerusakan karena pemakaian. 

b.Fungsi tambahan pelumas   

1) Penghantar panas 

Selain mempunyai tugas pokok, pelumas juga berfungsi sebagai 

penghantar panas. Pada mesin mesin dengan kecepatan putaran tinggi, 

panas akan timbul pada bantalan bantalan sebagai akibat dari adanya 

gesekan yang banyak. Dalam hal ini pelumas berfungsi sebagai 

penghantar panas dari bantalan untuk mencegah peningkatan suhu atau 

suhu mesin. 

Suhu yang tinggi akan merusak daya lumas. Apabila daya lumas 

berkurang, maka maka gesekan akan bertambah dan selanjutnya panas 

yang timbul akan semakin banyak sehingga suhu terus bertambah. 

Akibatnya pada bantalan bantalan tersebut akan terjadi kemacetan yang 

secara otomatis mesin akan berhenti secara mendadak. Oleh karena itu, 

mesin mesin dengan kecepatan tinggi digunakan pelumas yang titik 

cairnya tinggi, sehingga walaupun pada suhu yang tinggi pelumas 

tersebut tetap stabil dan dapat melakukan pelumasan dengan baik. 
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2) Pelindung mesin,  

Pelumas atau oli tidak hanya melindungi mesin dari gesekan antar komponen 

dalam mesin akan tetapi juga melindungi mesin dari korosi (karat), fungsi oli di 

sini mencegah reaksi oksidasi pada komponen-komponen mesin dan 

menghilangkan reaksi kimiawi logam dengan panas saat pembakaran yang 

bisa menyebabkan korosi komponen. 

 
3) Pembersih, 

 kotoran dapat masuk melalui sela-sela ring dan ada sisa pembakaran mesin 

yang menghasilkan kerak, kerak atau kotoran tersebut akan dilarutkan oleh oli 

(pelarut kotoran) atau bercampur dengan oli yang selanjutnya akan dibuang 

bersama oli saat pergantian oli mesin 

 
4) Pendingin mesin, 

 Panas yang terjadi akibat pembakaran pada ruang bakar akan merambat ke 

dalam mesin, selain itu panas akibat gesekan antar komponen dalam mesin 

juga menambah suhu di dalam mesin. Oli sebagai pendingin akan mengalir 

pada permukaan komponen-komponen dalam mesin untuk selanjutnya 

membawa panas tersebut ke penampungan oli untuk selanjutnya panas akan 

dibuang bersama udara yang mengaliri tempat penampungan oli. Sebagai 

pendingin oli sangat berperan besar dalam menjaga komponen mobil dalam 

performa yang baik, panas yang terlalu tinggi (over heat) akan merusak 

komponen-komponen dalam mesin yang secara kimiawi dapat merusak ikatan 

logam dan secara fisikawi dapat menyebabkan pemuaian pada komponen 

mesin. 

 
Karakteristik pelumas 

1.3 Viskositas  

Viscositas adalah kekentalan suatu minyak pelumas yang merupakan ukuran 

kecepatan bergerak atau daya tolak suatu pelumas untuk mengalir. Pada 

suhu normal, pelumas dengan viskositas rendah akan cepat mengalir 

dibandingkan pelumas dengan viskositas tinggi.  

Biasanya untuk kondisi operasi yang ringan, pelumas dengan viskositas 

rendah yang diajurkan untuk digunakan, sedangkan pada kondisi operasi 

tinggi dianjurkan menggunakan pelumas dengan viskositas tinggi. Viskositas 
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pelumas mengontrol ketebalan lapisan oli pada kondisi pelumasan 

hidrodinamik. Pelumas menjadi lebih tipis bila keadaan panas dan viskositas 

selalu berhubungan dengan suhu.     

 
Viskositas berhubungan langsung dengan seberapa baik oli dapat melumasi 

dengan membentuk suatu lapisan untuk memisahkan permukaan-permukaan 

yang akan bersentuhan satu dengan yang lain.  Terlepas dari berapapun suhu 

lingkungan dan suhu mesin, oli harus mengalir dengan cukup untuk 

memastikan suplai yang cukup ke semua komponen-komponen yang 

bergerak. Semakin kental oli, semakin tebal pula lapisan oli yang diberikan.  

Semakin tebal lapisan oli, maka semakin resisten oli tersebut untuk disapu 

atau digosok dari permukaan-permukaan yang dilumasi.  Sebaliknya, oli yang 

terlalu tebal akan memiliki resistensi terlalu tinggi untuk mengalir pada suhu 

rendah dan tidak dapat mengalir cukup cepat ke komponen-komponen yang 

membutuhkan pelumasan.   

 
Oleh karena itu, hal yang sangat penting adalah bahwa oli memiliki suhu 

paling rendah dimana mesin diharapkan beroperasi. Kekentalan oli berkaitan 

dengan kemampuan bekerja oli pada suhu yang ekstrim, oli yang baik adalah 

oli yang mempunyai kekentalan stabil/ memiliki daya tahan terhadap suhu 

rendah (dingin) dan suhu tinggi (panas), kemampuan ini akan sangat 

mendukung  beberapa  fungsi oli di atas. 

 
1.4  Viskositas Index (Indeks viskositas) 

Viskositas indeks (VI) merupakan kecepatan perubahan kekentalan suatu 

pelumas dikarenakan adanya  perubahan suhu. Makin tinggi VI suatu 

pelumas, maka akan semakin kecil terjadinya perubahan kekentalan minyak 

pelumas meskinpun terjadi perubahan suhu.  

 
Pelumas biasa dapat memiliki VI sekitar 100, sedangkan untuk kategori  

premium dapat mencapai 130, untuk sintetis dapat mencapai 250.    Pada 

beberapa kondisi, nilai  VI yang dimiliki suatu pelumas dapat ditingkatkan 

dengan menambahkan bahan yang disebut viskositas index improver. 

Viskositas index improver (VI improver) adalah senyawa kimia yang dapat 

mengurangi tingkat perubahan viskositas bila suhu berubah.   
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Bahan-bahan kimia yang digunakan sebagai viskositas index improver 

adalah polyisobutene, polymethacrylate, styrene-based polyester, 

styrene-based copolymer dan ethylene propylene copolymer. Hal ini   

biasanya sering digunakan untuk pelumas multigrade dalam aplikasi 

mesin otomotif dan sistem hidrolik. 

 
1.5 Flash point; 

 Flash point merupakan titik nyala suatu pelumas yaitu parameter yang  

menunjukkan suhu kerja suatu pelumas dimana pada kondisi suhu 

tersebut akan dikeluarkan uap air yang cukup untuk membentuk 

campuran yang mudah terbakar dengan udara. 

 
1.6 Fire point; 

 menunjukkan pada titik suhu dimana pelumas akan dan terus menyala 

sekurang-kurangnya selama 5 detik. 

 
1.7 Pour point 

merupakan titik tempratur dimana suatu pelumas akan berhenti mengalir 

dengan leluasa. 

 
1.8 Cloud point;  

keadaan dimana pada suhu tertentu maka lilin yang larut di dalam minyak 

pelumas akan mulai membeku. 

 
1.9 Aniline point; 

merupakan petunjuk bahwa minyak pelumas tertentu sesuai sifat-sifatnya 

dengan sifat-sifat karet yang digunakan sebagai seal dan slang. Hal ini 

ditetapkan sebagai suhu dimana volume yang sama atau seimbang dari 

minyak pelumas dan aniline dapat dicampur 

 
1.10  Neutralisation Number or Acidity 

merupakan ukuran dari alkali yang diperlukan untuk menetralisir suatu 

minyak. Makin tinggi angka netralisasi maka akan semakin banyak asam 

yang ada. Minyak yang masih baru tidak mengandung asam bebas dan 

acidity numbernya dapat kurang atau sama dengan 0,1. Sedangkan 

pelumas bekas, akan mengandung acidity number yang lebih tinggi. 
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1.11 Ash 

Apabila pelumas habis terbakar maka akan terbentuk abu (ash) atau abu 

sulfat. Hal ini berhubungan dengan pengukuran kemurnian suatu pelumas. 

  
1.12 Total Base Number (TBN) 

Salah satu fungsi oli pelumas adalah menetralisasi produk sampingan 

sulfur, yaitu asam yang mengandung sulfur atau asam sulfur dan dengan 

demikian menghambat kerusakan karena korosi pada mesin.  Bahan aditif 

(terutama deterjen) di dalam oli mengandung senyawa alkalin yang 

diformulasikan untuk menetralisir asam-asam ini.  Ukuran alkalinitas 

cadangan ini di dalam suatu oli dikenal sebagai TBN-nya.   

TBN menunjukkan tinggi rendahnya ketahanan minyak pelumas terhadap 

pengaruh pengasaman, biasanya pada minyak pelumas baru (fresh oil). 

Setelah minyak pelumas tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu, 

maka nilai TBN ini akan menurun. Untuk mesin bensin atau diesel, 

penurunan TBN ini tidak boleh sedemikian rupa hingga kurang dari 1, lebih 

baik diganti dengan minyak pelumas baru, karena ketahanan dari minyak 

pelumas tersebut sudah tidak ada.  

 
1.13  Kadar Abu atau Abu Sulfat 

Kandungan abu di dalam suatu oli adalah residu oli pelumas yang tidak 

dapat terbakar.  Bahan aditif detergen oli pelumas mengandung turunan 

logam, seperti senyawa barium, kalsium, dan senyawa magnesium yang 

merupakan sumber umum abu.  Senyawa logam organik ini di dalam oli 

memberikan TBN untuk alkalinitas oli.  Kandungan abu yang berlebihan 

akan menyebabkan endapan abu yang dapat menghambat efisiensi dan 

tenaga mesin. 

3.Komponen senyawa penyusun pelumas 

Secara umum bahan penyusun pelumas terdiri dari bahan utama dan 

bahan tambahan. Bahan utama penyusun pelumas adalah minyak yang 

berasal dari minyak bumi, minyak nabati dan minyak sintetis. 

3.1 Bahan baku utama pelumas  
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Bahan baku utama dari pelumas adalah minyak. Ada tiga jenis minyak yang 

digunakan sebagai bahan baku utama pelumas, yaitu: 

a. Pelumas  mineral   

Pelumas mineral berbahan dasar minyak bumi. Setelah diolah, minyak 

bumi ditambah bahan- bahan aditif agar mutu pelumas lebih baik. Pada 

pelumas modern bisanya bahan aditifnya cukup lengkap, sehingga 

beberapa merek tidak menganjurkan penambahan aditif atau oil 

treatment.  

PELUMAS DENGAN BAHAN MINYAK NABATI 

Pelumas nabati, yaitu yang terbuat dari bahan lemak binatang 

atau tumbuh-tumbuhan. Sifat penting yang dipunyai pelumas 

nabati ini ialah bebas sulfur atau belerang, tetapi tidak tahan suhu 

tinggi, sehingga untuk mendapatkan sifat gabungan yang baik 

biasanya sering dicampur dengan bahan pelumas yang berasal 

dari bahan minyak mineral, biasa disebut juga compound oil. 

PELUMAS  SINTETIK  

Pelumas sintetik, yaitu pelumas yang bukan berasal dari nabati ataupun 

mineral. Minyak pelumas ini berasal dari campuran dari berbagai bahan 

kimia. Pada umumnya pelumas sintetik mempunyai sifat-sifat khusus, 

seperti daya tahan terhadap suhu tinggi yang lebih baik daripada 

pelumas mineral atau nabati, daya tahan terhadap asam, dan lain-lain. 

Karena mempunyai mutu lebih bagus dari pelumas mineral dan pelumas 

nabati biasanya pelumas sintetik mempunyai  harganya lebih mahal. 

 
Synthetic base oil umumnya berfungsi lebih baik dari oli konvensional 

dalam hal berikut ini: 

  mengalir lebih baik pada suhu rendah, terutama dalam kondisi 

sangat dingin yaitu sirkulasi lebih lancar pada waktu start pagi 

hari/cuaca dingin 

 memiliki kestabilan oksidasi yang lebih baik, terutama pada suhu 

operasi tinggi. 

 mengontrol/Mencegah terjadinya endapan karbon pada mesin 

 melumasi dan melapisi metal lebih baik dan mencegah terjadi 

gesekan antar logam yang berakibat kerusakan mesin 
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 tahan terhadapan perubahan/oksidasi sehingga lebih tahan lama sehingga 

lebih ekonomis dan efisien 

  mengurangi terjadinya gesekan, meningkatkan tenaga dan mesin  

  Mengandung detergen yang lebih baik untuk membersihkan mesin dari 

kerak 

 

3.2 Bahan aditif 

Bahan aditif ditambahkan ke dalam pelumas untuk meningkatkan performa 

kerja pelumas tersebut sehingga dapat mendukung fungsi  utama dan fungsi 

tambahan pelumas . 

a. Deterjen 

 Bahan ini ditambahkan untuk memenuhi kemampuan pelumas sebagai 

pembersih sehingga dapat mencegah penumpukan jelaga dan karbon 

yang melekat pada mesin 

b. Dispersan 

 Dispersan akan menjaga jelaga sisa pembakaran dalam larutan 

pelumas, karena itu mencegah deposisi sebagai lumpur atau lacquer. 

Dispersan ini habis dengan waktu, yang menjadi alasan penting untuk 

mengganti pelumas yang sudah terkontaminasi. 

c. Antioksidan 

 Proses oksidasi menimbulkan pembentukan gumpalan, lak dan lumpur 

yang mengakibatkan peningkatan keasaman dan kekentalan. Oksidasi 

berlebihan adalah alasan umum untuk mengganti pelumas, biasanya 

karena keasaman atau viskositas telah melebihi ambang batas yang 

diperbolehkan. Beberapa antioksidan juga berfungsi pada suhu di atas 

sekitar 100 ° C  dengan de-activating permukaan logam. 

d. Aditif anti-foam 

 Zat yang mencegah pelumas berbusa. Udara yang terperangkap dalam 

minyak pelumas bisa menyebabkan kekurangan pelumas karena 

adanya gelembung udara pada permukaan kontak. Hal ini dapat 

menyebabkan kegagalan komponen bergerak. Hal ini penting 

diperhatikan bagi sistem gear box, dimana airation sering bekerja berat 

dalam kondisi yang normal. 

e. Pour point Depressants 
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Minyak Mineral, terutama yang mempunyai viskositas tinggi dan proses 

refinering yang sederhana, mengandung lilin parafin yang akan mulai 

mengkristal pada suhu rendah. Proses ini cepat meningkatkan 

viskositas pelumas dan menyebabkan kristalisasi lebih cepat karena 

suhu terus menurun. Pour Point Depressants mencegah meningkatkan 

viskositas, biasanya dengan mencegah aglomerasi kristal lilin yang 

terbentuk diawal. 

f.  Aditif Anti-Wear dan Extreme Pressure 

 Kedua jenis aditif ini mengurangi keausan permukaan logam. Aditif anti 

aus yang paling umum adalah zink dan berbahan dasar Posfor. Aditif 

Extreme Pressure (EP) bertugas dengan cara yang sama dan biasanya 

terbuat dari berbagai proporsi kimia sulphur dan phosphorus. Keduanya 

mengikat permukaan logam membentuk kekuatan film yang membatasi 

kerusakan dari mikro-seizure jika film pelumas pecah. Sulphur juga 

berfungsi sebagai pelindung yang sama untuk komponen injeksi bahan 

bakar. 

g. Polymer Thickeners 

Aditif ini digunakan jika karakteristik viskositas minyak pada suhu yang 

berbeda perlu diubah. Minyak Multigrade, dengan beberapa 

pengecualian, mengandung polimer untuk mengentalkan minyak 

monograde dari kelas ringan dan memberikan multigrade properti, yaitu 

mereka dapat berfungsi lebih baik pada suhu yang lebih rendah 

sementara mempertahankan karakteristik suhu tinggi. Beberapa pihak 

menetapkan penggunaan minyak multigrade dalam peralatan darurat 

karena viskositas yang sangat baik terhadap karakteristik suhu. Jenis 

aditif juga digunakan dalam beberapa minyak hidrolik untuk mengatur 

viskositas/karakteristik suhu. 

 
 

h. Aditif Pelindung Karat 

Aditif ini ditambahkan juga untuk melindungi permukaan logam dari 

korosi atmosfir, terutama ketika mesin idle atau pada saat perbaikan. 

Selain itu bahan ini dipergunakan untuk menetralisir asam kuat karena 

mereka terbentuk selama pembakaran.  
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4. Tipe dan jenis pelumas 

Terdapat berbagai tipe jenis minyak pelumas. Jenis jenis minyak pelumas dapat 

dibedakan penggolongannya berdasarkan bentuk fisik, bahan dasar (base oil),  

dan tujuan penggunaan. 

4.1 Tipe pelumas berdasarkan bentuk fisiknya : 

a. Pelumas cair  

Pelumas cair atau biasa disebut dengan minyak pelumas adalah bahan kimia 

cair yang diletakkan diantara 2 buah benda atau mesin yang sedang bergerak 

fungsinya untuk menahan aus akibat adanya gesekan antara permukaan 

kedua benda tersebut. 

b. Pelumas padat/gemuk  

Grease atau gemuk lumas adalah padatan atau semi padatan campuran 

pelumas dengan bahan pengental yang berfungsi mengurangi gesekan dan 

keausan anatara dua bidang atau permukaan yang saling bersinggungan atau 

bergesekan. Grease juga berfungsi sebagai media pembawa panas keluar 

serta untuk mencegah karat pada bagian mesin.  

 
4.2  Penggolongan pelumas dilihat dari jenis mesin yang digunakan : 

a. Pelumas kendaraan  

Secara umum pelumas kendaraan digolongkan menjadi 4 berdasarkan 

penggunaannya,yaitu: 

 Pelumas mesin 

 Pelumas rem 

 Pelumas gardan 

 Pelumas transmisi (manual dan matik) 

Standar mutu pelumas mesin berdasarkan SAE dan Api akan  dibahas dibagian 

lain kegiatan belajar 4 ini 

 
 
b. Pelumas industri  

Ada 4 jenis pelumas yang biasanya digunakan dalam industri, yaitu pelumas 

roda gigi, pelumas hidrolik, minyak lumas hidrolik, dan pelumas turbin  
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1) Pelumas roda gigi 

Pelumas roda gigi ini harus memiliki sifat atau karakteristik 

sebagai berikut yaitu memiliki daya perlindungan terhadap 

keausan yang baik, memiliki kestabilan termal yang tinggi,  

memiliki kestabilan oksidasi yang baik, tidak bersifat korosif, dan 

mampu mencegah terbentuknya busa yang berlebihan agar dapat 

melaksanakan fungsinya dengan baik 

2)  Pelumas hidrolik 

 pelumas hidrolik dibuat dari base oil  mineral berkualitas tinggi 

dan dari jenis high viskositas index yang mengandung aditif seperti 

anti wear, anti oxidant, dan aditif lainnya untuk memberikan 

perlindungan terhadap keausan,perlindungan terhadap karat dan 

korosi, serta oxidation stability yang baik. 

Pelumas ini banyak digunakan untuk peralatan hidrolik umum, 

dengan sistem sirkulasi atau sistembath.. 

 
3) Minyak lumas hidrolik 

Minyak lumas hidrolik  dibuat  dari mineral base oil type high 

viskositas index dan mengandung aditif anti rust, anticorrosion, 

anti foam, pour point depressant dan non zinc anti wear dan anti 

oxidant.Perbedaan dengan pelumas hidrolik adalah pada 

Gambar 25 Roda Gigi dan Transmisi pada Mesin Industri  

(Sumber:metalurgist.com) 
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penggunaannya yaitu minyak lumas hidrolik dianjurkan untuk 

peralatan hidrolik dengan komponen yang dilapisi perak (silver 

pated),dan peralatan lain yang membutuhkan non zinc hydraulic 

oil. 

4) Pelumas Turbin 

 pelumas turbin dibuat dari base oil hydrocracked dan aditif 

rust,oxidation inhibitor bermutu tinggi lengkap, antiwear dan 

antifoam. Pelumas jenis ini digunakan sebagai pelumas pada 

steam dan water turbin, pompa vakum,kompresor udara, sistem 

hidrolik, bearing (plain - antifriction), yang tidak membutuhkan sifat 

antiwear dan extreme pressure. Adanya aditif antifoam membuat 

udara yang terjebak dalam pelumas dapat segera dilepaskan dan 

meminimasi pembentukan foam sehingga memungkinkan operasi 

yang handal dari peralatan kontrol hidrolik yang sensitif. 

 
c. Pelumas perkapalan  

Secara proses dalam pembuatan pelumas padat untuk industri dengan 

kendaraan  tidak  banyak berbeda, yang membedakannya hanyalah 

zat aditif  yang di campurkan dalam pelumas padat tersebut.. 

 
4.3 Penggolongan pelumas berdasarkan kekentalan dan performa mesin 

a. Penggolongan pelumas berdasarkan kekentalan  
 

 Ukuran kekentalan umumnya menggunakan standar SAE (Society of Automotive 

Engineering), seperti pada gambar 26 dimana pada  kemasan tertulis SAE 5W-

30 ini berarti tanda 5W (Winter) bahwa pada suhu rendah (dingin) oli akan tetap 

memiliki kekentalan 5 dan pada suhu tinggi (panas) oli akan berada pada tingkat 

kekentalan 30. 
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Kode 15W-50 mempunyai makna pada suhu terendah oli akan memiliki 

derajat kekentalan sebesar 15 dan pada suhu tertinggi oli memiliki tingkat 

kekentalan 50. Semakin kecil jarak kekentalan oli maka semakin baik 

kualitas oli tersebut misalnya SAE 5W-30 akan lebih baik dari kode SAE 

5W-40. 

Semakin rendah suhu udara di luar (tempat yang dingin) maka dibutuhkan 

oli yang lebih encer atau dengan kode 5W, seperti negara dingin biasanya 

memakai oli dengan kode 5W. Semakin panas cuaca/ suhu udara di luar 

maka dibutuhkan oli dengan tingkat kekentalan yang lebih tinggi, seperti 

Indonesia akan lebih baik untuk menggunakan kode SAE 15W-30. 

 
 Pemakaian kekentalan yang tidak sesuai dengan suhu suatu negara 

akan menyebabkan oli tidak bisa bekerja, misalnya Indonesia 

menggunakan kode SAE 5W-40 maka oli akan sangat encer sehingga 

tidak mampu melakukan tugas lumbrikasi dengan baik, begitu pula 

sebaliknya jika pada negara dengan cuaca ekstrim dingin menggunakan 

kode SAE 15W maka oli akan sangat kental pada saat udara dingin 

sehingga oli tidak dapat mengalir pada ruang-ruang antar komponen 

mesin. 

 
b. Penggolongan pelumas berdasarkan performa kinerja mesin 

Gambar 27 Kode Pada Kemasan Pelumas Gambar 26 Kode Pada Kemasan Pelumas (Sumber 

Otosia.com) 
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Penggolongan pelumas berdasarkan performa mesin dilakukan dengan 

menggunakan standard  API Service (American Petroleum Institute)  

Kode API terdiri dari dua alfabet (huruf) yang terletak dibelakang kode 

"API" misalnya "API SG" atau "API CH". Pada kode huruf pertama 

menandakan penggunaan oli pada mesin bensin atau mesin diesel, pada 

mesin bensin menggunakan kode "S" misalnya API SL sedangkan pada 

mesin diesel menggunakan kode "C" contohnya API CH. 

Huruf kedua menandakan karakter dan kualitas oli. Tabel di bawah ini 

memberikan penjelasan tentang makna pengkodean pelumas menurut 

standar API. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pada gambar 27 diatas API SM merupakan jenis oli lebih baru (biasanya 

lebih baik) dari API SG. Semakin baru Oli maka kode huruf ke dua semakin 

Gambar 28 Kode Kemasan Pelumas dengan 

Standar API (Sumber otosia.com) 
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jauh dari huruf A atau mendekati huruf Z, pada mobil-mobil terbaru mesin 

bensin keluaran tahun 2010 akan memakai Oli dengan kualitas API SN dan 

tidak bisa di isi dengan oli dengan kode kualitas SG karena akan 

berpengaruh pada komponen dalam mesin yang sudah dirancang 

menggunakan oli dengan kode kualitas SN, sedangkan untuk mobil tahun 

1990an biasanya memakai kode API SG atau API SH dan tidak bisa di isi 

dengan Oli berkode API SN karena mesin telah dirancang memakai oli SG 

dengan derajat kekentalan tertentu. sebagai catatan biasanya semakin 

baru mobil maka akan meminta kode API yang semakin mendekati Z. 

 

5. Pelumas Padat (Grease) 

Grease merupakan pelumas cair yang ditambahkan bahan pengental yang 

bersifat sabun atau non sabun.  

5.1 Komponen penyusun grease  

Secara umum grease tersusun  dari 3 senyawa yaitu base oil, bahan pengental 

dan zat aditif  

a. Base oil 

Kandungan base oil dalam pembuatan grease adalah 75-95 %. Beberapa tipe 

minyak dasar dalam pembuatan grease adalah : 

- minyak bumi dari jenis parafin 

- minyak nabati : minyak sawit, minyak jarak, dan lain-lain 

- minyak sintetis : senyawa kompleks hidrokarbon 

b. Bahan pengental (Thickener) 

Komponen ini berfungsi sebagai bahan pengental dalam produk grease dengan 

kandungan 5-20 %. Beberapa tipe pengental yang umum digunakan adalah : 

- pengental organik sintetik (zat anorganik gel) : poliurea, sabun logam 

sederhana dan sabun logam kompleks 

- sabun yang terbentuk dari asam lemak ataupun ester yang berasal dari minyak 

nabati 

c. Aditif 

Aditif berfungsi meningkatkan performa grease dengan kandungan 0-15 %. Aditif 

yang ditambahkan perlu diperhatikan terutama sifat biodegrability-nya terhadap 

lingkungan.Kemampuan grease sebagai bahan lubrikan tergantung pada base 

oil, bahanpengental serta aditifnya. Bahan pengental ibarat busa, menyerap 
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minyak dan nantinya melepaskannya ke komponen yang dilumasi. Sebagian 

molekul bahan pengental terserap kepermukaan logam yang dilumasi untuk 

mencegah terjadinya kontak antar logam-logam.  

 
5.2 Karakteristik grease 

Kemampuan pelumasan grease tergantung pada bahan baku utama (base oil) 

serta pengentalnya. Pengental dapat diidentikkan dengan serat yang dapat 

menyerap dan kemudian melepaskannya ke komponen yang dilumasi. Sebagian 

molekul pengental terserap ke permukaan logam yang dilumasi, yang bertujuan 

untuk mencegah kontak langsung antar komponen.  

Sifat-sifat grease yang utama ada dua, yaitu konsistensi (consistency) dan titik 

leleh (dropping point). 

a. Penetrasi/konsistensi 

Untuk penggolongan penetrasi ini telah dibuat oleh NLGI, dimana makin kecil 

nomor NLGI maka makin lunak greasenya. 

b. Titik leleh (dropping point) 

Titik leleh adalah suhu pada saat grease mulai mencair. Titik leleh digunakan 

untuk quality control dan pengenalan grease. Titik leleh tidak menunjukkan 

batasan maksimum suhu kerjanya. Pada umumnya suhu kerja grease jauh lebih 

tinggi dari titik lelehnya. 

 
5.3 Penggolongan dan jenis grease 

Gemuk digolongkan berdasarkan fungsi dan penggunaannya.  

Untuk penggunaan dibidang mesin, grease atau gemuk digolongkan menjadi: 

1. Multi purpose grease 

Gemuk jenis ini banyak digunakan pada untuk bearing,universal joint, dan 

untuk Steering Gear 
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          Gambar 29 Penggunaan Multipurpose Grease ( Sumber Astra Mobil) 

 

2.  Wheel bearing grease 

 

Gambar 30 Grease untuk roda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Molybdenum disulfide lithium soap – base grease 

 

Gambar 32 Grease molybdenum (Sumber: Astra Internasional) 

Grease jenis ini digunakan untuk melumasi  rack  & pinion serta drive 

shaft 

Gambar 31 Grease Untuk Melumasi Bearning Roda 

(Sumber  Astra Internasional) 
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4. Lithium soap – glycol base grease 

 

             Gambar 33 Grease berbasis sabun litium (Sumber:Astra Internasional) 

Grease ini banyak diaplikasikan untuk karet,master cylinder, release cylinder, 

dan disc brake 

 

5.  High temperature grease 

 

Gambar 34 Grease yang tahan pada temperatur tinggi                                     

(Sumber; Astra Internasional) 
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6.     Disc brake grease 

 

Gambar 37 Grease untuk rem cakram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seperti halnya kekentalan pada pelumas, untuk standar mutu grease 

dinyatakan dengan kekerasan (consistency). Pengelompokannya 

ditentukan oleh National Lubricating Grease Institute (NLGI) yang membagi 

kekerasan grease menjadi 9 tingkat kekerasan, dari tingkat kekerasan 000 

sampai dengan 6, seperti ditunjukkan pada tabel 9.1.  

Makin besar angka NLGI, makin keras greasenya dan makin kecil nomor 

NLGI-nya makin makin lunak greasenya. Pengelompokkan dan 

penggolongan grease berdasarkan kekerasannya dan aplikasi serta 

penggunaannya diberikan pada tabel  11 pada Lampiran.   

 
Standar mutu dari grease berdasarkan karakteristik yang dimilikinya 

ditentukan berdasarkan beberapa uji mekanik, diantaranya adalah : 

1. ASTM D 2266 untuk menentukan sifat anti aus 

2. ASTM D 2596 untuk menentukan sifat tekanan ekstrim 

3. ASTM D 2596 untuk menentukan kestabilan mekanik dari grease 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 35 Grease rem cakram  (Sumber Astra Internasional) Gambar 36 Grease rem cakram  (Sumber Astra Internasional) 
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D. Aktifitas Pembelajaran 

Setelah mempelajari dan membaca modul kegiatan belajar 4 tentang pelumas 

anda dapat mengeksplore jenis-jenis pelumas yang digunakan pada bengkel 

produktif  yang terdapat disekolah anda. Untuk pelumas yang digunakan pada 

kendaraan bermotor dapat anda cari informasinya di bengkel otomotif sedangkan 

untuk penggunaan pelumas industri bisa anda tanyakan ke jurusan teknik 

pemesinan. Cobalah untuk mengartikan kode kemasan yang terdapat pada 

kemasan pelumas yang digunakan. Anda dapat berdiskusi dengan guru produktif 

untuk penanganan penyimpanan yang tepat disesuaikan dengan karakteristik oli 

atau pelumas tersebut.  

D.1 Penyimpanan pelumas dan oli pada bengkel prodi Teknik Kendaraan 

Ringan 

 

Jenis oli/pelumas Karakteristik Keterangan  

   

   

   

   

   

 

D.2 Penyimpanan pelumas atau oli pada bengkel prodi Teknik Pemesinan 

 

Jenis oli/pelumas Karakteristik Keterangan  
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D.3 Pengolahan Limbah Oli/Pelumas  

Oli bekas dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia seperti industri, 

pertambangan, dan usaha perbengkelan. Oli bekas termasuk dalam limbah B3 

yang mudah terbakar sehingga bila tidak ditangani pengelolaan dan 

pembuangannya akan membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. 

Pengelolaan oli bekas ini berupaya agar oli bekas yang dihasilkan tidak 

mencemari lingkungan dan sifat oli bekas menjadi lebih tidak berbahaya. Selain 

itu, pengelolaan  oli bekas bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat 

bagi masyarakat. Salah satu cara yang digunakan untuk mengolah limbah oli 

agar menjadi yang ramah lingkungan adalah dengan cara Bioremediasi yaitu 

pengolahan limbah oli dengan bantuan mikroorganisme tertentu sehingga limbah 

oli menjadi bahan yang ramah lingkungan . 

 
Kegiatan Praktek  : Pengolahan Limbah Oli dengan metode Bioremediasi 

 

Tujuan               : Mengolah limbah oli dan pelumas menjadi bahan yang 

ramah lingkungan 

 
Alat dan Bahan:  

Alat: Bahan: 

Alat Lobi (Bioremediator) yaitu tong 

besar yang sudah dilengkapi dengan 

pipa paralon sebagai sumber aerasi 

bagi bakteri`` 

1. Tanah hutan/kompos 

2. Jerami 

3. Air untuk menyiram 

4. Tanaman hias 

 
Cara kerja: 

1. Masukkan tanah hutan/kompos ke dalam tong 

2. Tambahkan jerami padi yang berfungsi untuk menambah porositas tanah 

sebagai media aerasi bagi bakteri 

3. Tambahkan sedikit (1 genggam) nutrien berupa pupuk NPK  

4. Tutup lagi dengan tanah atau kompos 

5. Tuangkan oli bekas secara bertahap melalui pipa paralon, alat lobi ini dapat 

menampung sebanyak 200 liter oli bekas bila ditambahkan secara bertahap 

6. Tambahkan air setiap satu minggu sekali agar bakteri tidak kekurangan air 
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7. Oli atau pelumas bekas yang sudah terdegradasi ditandai dengan warna 

tanah menjadi lebih hitam dan ditumbuhi jamur sebagai indikasi tanah 

tersebut sudah tidak berbahaya 

8. Tanah yang sudah terdegradasi dapat digunakan sebagai media tumbuh 

tanaman tetapi sebaiknya yang digunakan pertma kali adalah tanaman hias 

non pangan.Hal ini untuk mencegah masih adanya polutan yang berbahaya 

bagi tubuh manusia.  

Anda dapat melihat tayangan pengolahan limbah oli/pelumas ini pada 

youtube.satubumitvdiia 
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E. Latihan dan Tugas 

 
Untuk menguji pemahaman anda mengenai materi pelumas pada kegiatan 

belajar 4, kerjakan latihan soal dibawah ini. Selanjutnya anda dapat 

mencocokkan jawaban anda dengan kunci jawaban yang terletak di bagian 

bawah soal. 

1. Menurut pendapat anda apa yang dimaksud dengan bahan pelumas? 

2. Jelaskan fungsi utama dan fungsi tambahan  pemakaian bahan pelumas! 

3. Bagaimanakah sistematikan kerja oli/pelumas sebagai pendingin mesin? 

4. Sebutkan karakteristi atau sifat yang harus ada dalam pelumas! 

5. Uraikan pengertian karakteristik total base number pada pelumas! 

6. Jelaskan makna kode SA5W-30 yang terdapat pada suatu kemasan 

pelumas! 

7. Sebutkan jenis-jenis pelumas berdasarkan bahan baku yang digunakannya! 

8. Jelaskan fungsi penambahan bahan antioksidan pada pelumas! 

9. Jelaskan pengertian grease atau gemuk dan fungsinya! 

10. Bagaimanakah cara paling mudah untuk memilih pelumas yang tepat? 
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PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Seperti  kata-kata bijak yang mengatakan aku masuki duniamu dan kuhantar 

duniaku kepadamu  kiranya cocok untuk para guru kimia di SMK teknologi dan 

rekayasa. Menjadi seorang guru kimia di SMK teknologi dan Rekayasa menuntut  

kita untuk  menjadi seorang guru yang ―berwawasan teknik‖ agar kita bisa 

menghantar ilmu pengetahuan yang kita miliki kepada anak didik kita agar 

pembelajaran menjadi bermakna sehingga motivasi belajar dan hasil belajar 

anak didik kita sesuai dengan yang kita harapkan.  

 
Uraian materi pada modul kimia PKB grade 9 ini merupakan materi yang benar-

benar baru bagi seorang guru kimia, karena itu untuk mempermudah 

mempelajari materi ini adalah dengan cara mengeksplore penggunaan bahan-

bahan tersebut di bengkel produktif yang ada di sekolah atau dengan cara 

berdiskusi dengan guru produktif akan meningkatkan kemudahan belajar tentang 

materi pada grade 9 ini sehingga pembelajaran kimia di SMK menjadi 

menyenangkan karena bersifat kontekstual yaitu berkaitan langsung dengan 

dunia keteknikan.  

 

B. Tindak Lanjut 

Berisi uraian tentang efek dan tindak lanjut setelah mempelajari modul ini. 

harapan penulis atau kriteria dan kompoenen penting yang menjadi tindak lanjut 

setelah mempelajari modul. Hal yang paling diharapkan setelah anda 

mempelajari uraian materi pada grade 9 ini adalah bertambahnya wawasan 

keteknikan pada diri guru sehingga dapat digunakan sebagai referensi dan 

pengembangan bahan pengajaran kimia di SMK. 

 

C. Evaluasi 

Merupakan evaluasi akhir modul, berupa seperangkat tes yang diberikan untuk 

mengukur penguasaan peserta pelatihan setelah suatu materi dipelajari. Evaluasi 

akhir modul bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta pelatihan. 

Hasil dari evaluasi digunakan sebagai dasar penilaian untuk melanjutkan ke 

materi  berikutnya.  
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Pilihlah satu jawaban yang anda anggap paling tepat! 

1. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar tentang komposit adalah... 

a. Material yang tersusun dari 2 senyawa atau  lebih melalui reaksi fisika 

dimana sifat kedua senyawa masih terlihat nyata 

b. Material yang tersusun dari 2 senyawa atau  lebih melalui reaksi kimia 

dimana sifat kedua senyawa masih terlihat nyata 

c. Material komposit merupakan material yang terbentuk dari kombinasi atau 

paduan antara dua atau lebih material pembentuknya melalui 

pencampuran yang tidak homogen, dimana sifat mekanik dari masing-

masing material pembentuknya berbeda 

d. Material yang tersusun dari dua material atau lebih melalui pencampuran 

tidak homogen sehingga sifat  bahan penyusunnya berbeda dengan materi 

yang dibentuk 

2. Bahan penyusun material komposit terdiri dari... 

a. Logam dan keramik 

b. Logam dan polimer 

c. Keramik dan polimer 

d. Matriks dan serat 

3. Fungsi material serat dalam material komposit adalah ... 

a. menahan beban yang diterima oleh material komposit 

b. Mengikat serat menjadi  satu kesatuan struktur 

c. Melindungi serat dari kerusakan akibat kondisi lingkungan 

d. Mentransfer dan mendistribusikan beban ke serat 

4. Material yang banyak digunakan sebagai bahan matrik dalam komposit 

adalah... 

a. serat karbon, serat gelas, keramik. 

b. Keramik, karbon,polimer 

c. Serat karbon, serat gelas, logam 

d. logam, polimer, keramik, karbon 

5. Sifat dan karakteristik material komposit ditentukan oleh ... 

a. Material , bentuk dan struktur penyusun komposit 

b. Sifat kimia  dan ukuran penyusun material komposit 
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c. Material dan sifat kimia penyusun komposit 

d. Bentuk dan ukuran penyusun material komposit 

6. Berdasarkan bahan matriks yang digunakan komposit dikelompokkan 

menjadi... 

a. Komposit partikel, komposit  keramik dan komposit matriks polimer 

b. komposit partikel,komposit serat, dan komposit lapis 

c. komposit matriks polimer, komposit partikel, dan komposit serat 

d. komposit matriks logam, matriks keramik dan matriks polimer 

7. Berikut ini adalah beberapa keuntungan penggunaan material komposit 

I. Tahan terhadap korosi dan mudah diproses (dibentuk) 

II. Ketahanan  terhadap beban shock (kejut) dan crash (tabrak) lebih rendah 

jika dibandingkan dengan metal 

III. Mempunyai massa jenis rendah (ringan) sehingga lebih kuat dan lebih 

ringan 

IV. Elastisitas rendah 

Pernyataan yang benar mengenai kelebihan penggunaan material komposit 

adalah... 

a. I dan II 

b. II dan III 

c. I dan III 

d. I dan IV 

8. Material komposit yang banyak digunakan dalam komponen pesawat terbang 

adalah  

a.  gabungan komposit matriks logam Alumunium dan silikon karbida 

b. Gabungan  lapisan karbon atau serat kaca dengan epoxy 

c. material komposit E-glass sheet molding compound (SMC)  

d. komposit matriks keramik  

9. Bahan komposit yang digunakan untuk pembuatan kapal atau perahu boat 

adalah... 

a. Serat-reinforced Plastic atau Serat-reinforced Polymer (FRP) 

b. Komposit matriks logam Alumunium-Silikon karbida  

c. Komposit matriks resin dan partikel penguat berupa serat anorganik 

d. Komposit keramik perpenguat logam 
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10. Berikut ini adalah alasan penggunaan matriks logam Al-SiC pada blok rem 

kereta api, KECUALI...   

a. lebih ringan  

b. Umur pakai lebih lama   

c. Tidak memercikkan api saat pengereman 

d. Mempunyai density lebih kecil 

11. Material yang mampu mempertahanakan kondisinya pada suhu tinggi 

(1580oC) dan stabil terhadap bahan kimia disebut dengan... 

a. Komposit 

b. Keramik 

c. Refraktori 

d. Beton 

12. Bahan refraktori yang dapat termasuk ke dalam golongan refraktori monolitik 

adalah... 

a. Fire brick 

b. Fire mortar 

c. Flintclay 

d. Brickclay 

13. Material refraktori yang banyak digunakan dalam industri pengolahan baja 

dan logam tersusun dari senyawa... 

a. Al2O3     

b. Al2O3-SiO2 

c. MgO-C 

d. Feldspar 

14. Berikut ini yang BUKAN merupakan tujuan penggunaan material refraktori 

adalah ... 

a. Mengisolasi ruangan reaksi panas dengan sekelilingnya untuk 

mencegah kehilangan panas seminimum mungkin. 

b. Menyimpan panas di regenerator untuk kemudian dilepaskan 

c.  Biaya lebih murah dan pemasangan yang mudah 

d. Memisahkan ruang api dengan ruang reaksi. 

15. Berikut ini adalah keunggulan dari bahan komposit, yaitu 

a .   Mempunyai titik leleh yang tinggi sehingga tahan terhadap suhu termal 

yang tinggi 



91 
 

b.    Mempunyai porositas yang besar sehingga gampang dipenetrasi oleh 

cairan 

c.    mempunyai konduktivitas termal yang tinggi  sehingga gampang 

menyalurkan panas 

d.    mempunyai densitas dan massa jenis yang rendah sehingga bersifat 

ringan 

16. Sifat material komposit ditentukan oleh hal-hal di bawah ini KECUALI... 

a. komposisi senyawa penyusun, 

b. bentuk   material penyusun 

c. struktur penyusun komposit   

d. interaksi antar penyusun 

17. Bahan anorganik bukan logam yang stabil terhadap bahan kimia dan 

terhadap suhu tinggi dibandingkan elemennya disebut dengan ... 

a. keramik 

b. komposit 

c. logam 

d. polimer 

18.Walaupun  bersifat kuat dan keras, akan tetapi material keramik tidak cocok 

untuk bahan struktural. Hal ini disebabkan karena.. 

a. sifat keramik yang stabil terhadap bahan kimia 

b. sifat keramik yang mampu mengabsorpsi panas disekelilingnya 

c. sifat keramik yang ductile 

d. Sifat keramik yang isolator 

19. Komponen penyusun material keramik adalah... 

a.lempung, kuarsa/silika, feldspar 

b. matriks, serat,resin 

c. lempung, matriks,resin 

d.silika, feldspar, resin 

20. Tahapan yang paling menentukan dalam proses pembuatan keramik 

adalah... 

a. pengolahan bahan 

b. pembentukan bahan 

c. pengeringan 

d. pembakaran 
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21. Pewarna oksida logam yang dapat memberikan warna hijau pada keramik 

adalah.. 

a. Cobalt oksida 

b. Aluminium oksida 

c. Krom oksida  

d. Besi oksida  

22.Mekanisme utama yang dapat terjadi pada antar muka yang tidak dapat 

dikaitkan dengan adhesi antara serat dan matriks pada bahan komposit 

adalah... 

a. tarikan elektrostatis 

b. ikatan kimia 

c. pembentukan cekungan pada antar muka 

d. interdifusi ikatan kimia 

23. Rumus kimia dari talk bahan keramik adalah... 

a. Cao.TiO2.3H2O 

b. Na2O.Al2O3.6SiO2 

c. K2O.Al2O3.6SiO2 

d.MgSO4.SiO2.H2O 

24. berikut ini bahan yang tidak digunakan pada pembuatan badan keramik 

adalah... 

a. ballclay 

b.kaolin 

c. dolomite 

d. feldspar 

25. Bahan yang diberikan diantara 2 benda bergerak untuk mengurangi gaya 

gesek disebut dengan.. 

a.lempung 

b. ballclay 

c.pelumas 

d. refraktori 

26. Diantara pernyataan berikut ini yang merupakan fungsi utama dari pelumas 

adalah... 

a. penghantar panas 
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b. mengurangi keausan 

c. pelindung mesin 

d. pendingin mesin 

27. Pelumas kendaraan bermotor yang paling tepat digunakan dinegara 

Indonesia adalah yang mempunyai kode ....dalam kemasannya 

a. SAE 5W-30 

b.SAE 10W-35 

c.SAE 15W-30 

d.SAE 50W-70 

28. Pelumas yang bahan bakunya berasal dari pengolahan hasil minyak bumi 

disebut dengan... 

a. pelumas alami 

b.pelumas nabati 

c.pelumas sintetik 

d.pelumas mineral 

29. Penambahan bahan aditif polimer thickeners pada pelumas bertujuan untuk... 

a. menambah viskositas 

b. menambah harga jual 

c. mengurangi pemakaian 

d. mengurangi perkaratan 

30 Diantara refraktori berikut yang paling cocok digunakan untuk bagian dasar 

tungku adalah... 

a. Fireclay 

b.Magnesite 

c.chromite 

d.boron nitride 

31.Refraktori high alumina dengan kandungan Al2O3 antara 70-73% adalah... 

a.Sillimanite 

b.Andalusite 

c.Fire mortar 

d. Mullite 

32. High alumina brick yang banyak digunakan pada daerah line bosh tanur 

tinggi karena memiliki sifat ... 

a.tahan terhadap terak/slag 
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b.tahan terhadap CO deposition 

c. tahan terhadap logam cair 

d.tahan terhadap kondisi basa 

33.Berikut ini yang bukan merupakan bahan baku refraktori silika adalah... 

a.alumina 

b.quartizite 

c.ganister 

d.sand 

34. Penggunaan bahan refraktori jenis silika banyak dilakukan pada daerah 

tungku... 

a. dinding reheating furnace 

b.line bosch tanur tinggi 

c.dinding dapur 

d.ladle and lowper 

35.Sifat dan karakteristik material refraktori sangat dipengaruhi oleh.. 

a.jenis senyawa penyusun 

b.variasi komposisi senyawa penyusun 

c.mineral senyawa penyusun 

d.bukan salah satu dari di atas 

36. Pelumas padat yang baik digunakan pada suhu kerja diatas 100oC adalah 

yang berbahan dasar.. 

a. minyak mineral dengan sabun dasar kalium 

b . minyak mineral dengan sabun dasar litium 

c.minyak sintesis non sabun 

d. minyak mineral dengan sabun dasar alumunium 

37. Bahan aditif pada pelumas yang berfungsi untuk menunda proses 

pembusukan yang terjadi secara alami adalah.... 

a. deterjen 

b. dispersan 

c. anti oksidan 

d.polymer thickeners 

38.  Berikut ini adalah syarat terbentuknya material komposit, yaitu... 

a. tersedianya matriks 

b. tersedianya material reinforcemen 
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c. terjadinya ikatan permukaaan antara matrik dan bahan penguat 

d. adanya struktur mikro matrik dan filler 

39. Material komposit yang berfungsi sebagai pelekat antara 2 penyusun disebut  

a. Matrik 

b. Reinforcemen 

c. Interfasa 

d. Interfase 

40. Komposit Al-SiC yang banyak digunakan sebagai material kanvas rem kereta 

api merupakan komposit berjenis... 

a. Fibrous composite materials 

b. Ceramic composite materials 

c. Polymer composite materials 

d. Metal composite materials 
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D. Kunci Jawaban 

No Option Jawaban  No Option Jawaban  

1 C 26 D 

2 D 27 D 

3 A 28 C 

4 D 29 B 

5 A 30 C 

6 D 31 D 

7 C 32 C 

8 B 33 B 

9 A 34 D 

10 E 35 B 

11 C 36 D 

12 E 37 C 

13 C 38 A 

14 C 39 B 

15 B 40 C 

16 D 41 C 

17 B 42 C 

18 E 43 A 

19 A 44 D 

20 C 45 C 

21 A 46 C 

22 D 47 D 

23 E 48 C 

24 C 49 D 

25 C 50 A 
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E. Glosarium 

aniline point; merupakan pentunjuk bahwa minyak pelumas tertentu sesuai sifat-

sifatnya dengan sifat-sifat karet yang digunakan sebagai seal dan slang. Hal 

ini ditetapkan sebagai suhu dimana volume yang sama atau seimbang dari 

minyak pelumas adan aniline dapat dicampur 

 
ash; abu yang dihasilkan dari pemakaian pelumas.  Hal ini berhubungan dengan 

pengukuran kemurnian suatu pelumas. 

 
ballclay,  tanah liat berwarna bu-abu kehitaman yang digunakan sebagai bahan 

baku badan keramik 

 
britle, sifat keramik yang rapuh yaitu kecenderungan untuk patah secara tiba-tiba 

dengan deformasi plastis yang sedikit 

 
cina clay, tanah liat berwarna putih yang digunakan sebagai bahan baku badan 

keramik. Mempunyai rumus kimia Al2O3.2SiO2.2H2O 

 
cloud point; keadaan dimana pada suhu tertentu maka lilin yang larut di dalam 

minyak pelumas akan mulai membeku  

 
core, material inti komposit yang berada diantara kulit permukaan pada komposit 

lamina 

 
crossplien quosi –isotropic, merupakan bentuk lapisan (lamina) komposit 

dimana susunan seratnya saling silang tegak lurus 

 
dolomite, bahan kombinasi antara CaCO3-MgCO3 yang berfungsi sebagai 

flux/penurun suhu dalam campuran tanah liat bahan keramik 

 
feldspar, tanah liat berwarna kemerahan yang digunakan sebagai bahan 

keramik dengan rumus kimia M2O.Al2O3.6SiO2 

 

fire point; adalah menunjukkan pada titik suhu dimana pelumas akan dan terus 

menyala sekurang-kurangnya selama 5 detik 
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hybird serat, komposit gabungan antara komposit tipe serat lurus dengan tipe 

serat acak 

 
neutralisation number or ccidity; merupakan ukuran dari alkali yang diperlukan 

untuk menetralisir suatu minyak yang dihasilkan dari proses penggunaan  

pelumas. Minyak yang masih baru tidak mengandung asam bebas dan 

acidity numbernya dapat kurang atau sama dengan 0,1. Sedangkan pelumas 

bekas, akan mengandung acidity number yang lebih tinggi. 

 
pour point; merupakan titik tempratur dimana suatu pelumas akan berhenti 

mengalir dengan leluasa. 

 
random/woven, susunan serat yang acak dalam lapisan komposit 

 
sintering, teknik untuk memproduksi material dengan massa jenis/densitas yang 

terkontrol dengan menggunakan pemanasan 

 
total base number (TBN) 

TBN menunjukkan tinggi rendahnya ketahanan minyak pelumas terhadap 

pengaruh pengasaman, biasanya pada minyak pelumas baru (fresh oil) 

 

undirectional laminate, merupakan bentuk lapisan/lamina komposit dimana tiap 

lamina mempunyai arah serat yang sama 

 

viskositas adalah kekentalan suatu minyak pelumas yang merupakan ukuran 

kecepatan bergerak atau daya tolak suatu pelumas untuk mengalir. 

 

viskositas indeks (VI) merupakan kecepatan perubahan kekentalan suatu 

pelumas dikarenakan adanya  perubahan suhu 
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LAMPIRAN  
 

1. Viskositas untuk berbagai grade viskositas oli. 

 
Grade 

Viskositas 
SAE 

Viskositas Temperatur 
Rendah 

Viskositas Temperatur 
Tinggi 

Crankingb 
(cP) maks 

pada 
temperatur 

°C 

Pumpingc (cP) 
maks tanpa 
yield stress 

pada 
temperatur °C 

Low Shear 
Rate 

Kinematicd 
(cSt) pada 

100°C 

High 
Sheare 

Rate (cP) 
pada min. 

150°C. 

Min.  Maks. 

0W 6200 pada -35 60.000 pada -
40 

3,8  - 

5W 6600 pada -30 60.000 pada -
35 

3,8  - 

10W 7000 pada -25 60.000 pada -
30 

4,1  - 

15W 7000 pada -20 60.000 pada -
25 

5,6  - 

20W 9500 pada -15 60.000 pada -
20 

5,6  - 

25W 13.000 pada -
10 

60.000 pada -
15 

9,3  - 

20 - - 5,6 <9,3 2,6 

30 - - 9,3  <12,5 2,9 

40 - - 12,5 <16,3 2,9 (grade 
0W-40, 
5W-40, 

10W-40) 

40 - - 12,5 <16,3 3,7 (grade 
15W-40, 
20W-40, 
25W-40, 

40) 

50 - - 16,3 <21,9 3,7 

60 - - 21,9 <26,1 3,7 

 
Catatan: 

1 cP = 1mPa s: 1 cSt = 1 mm2/s 
a Semua nilai adalah spesifikasi penting sebagaimana ditetapkan 

oleh ASTM D 3244 (lihat J300 berikut) 
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b ASTM D 5293 

c ASTM D 4684: Adanya yield stress yang dapat dideteksi dengan 

metode ini  merupakan kegagalan, terlepas dari viskositas. 

d  ASTM D 445 

e ASTM D 4683, ASTM D4741, CEC-L-36-A-90 

2.Viskositas Bahan Pelumas untuk Temperatur Ambien 

Kompartemen 
atau Sistem 

Jenis Oli dan 
Klasifikasi 

Viskosita
s Oli 

°C °C 

   Min.  Maks. Min. Maks. 

Final Drive 
(Differential 
Gearbox) 
termasuk traktor 
jenis track, kecuali 
untuk mesin-mesin 
berikut ini: 

 Off-highway 
truck 

 Loader beroda 
besar 

 Traktor beroda 
besar 

 Articulated 
Truck. 

 

 
 
Caterpillar TDTO 
Caterpillar TO-4 
Caterpillar TO-
4M 

SAE 
0W20(1) 

-40 0 -40 32 

SAE 
0W30(1) 

-40 10 -40 50 

SAE 
5W30(1) 

-30 10 -22 50 

SAE 10W -30 0 -22 32 

SAE 30 -25 25 -13 77 

SAE 50 -15 50 5 122 

SAE 60 -10 50 14 122 

TMS (2) -30 25 -22 77 

Hoist, Torque 
Converter, dan 
Sistem Rem untuk 
off-highway truck 
Hoist, Steering 
dan Sistem Rem 
untuk E Series II 
Articulated Truck   

 
 
Caterpillar TDTO 
Caterpillar TO-4 

SAE 
0W20(1) 

-40 40 -40 104 

 
SAE 10W 

 
-20 

 
50 

 
-4 

 
122 

Differential, Front 
wheel dan Final 
Drive untuk off-
highway truck. 

 
Caterpillar TDTO 
Caterpillar TO-4 

SAE 50(3) (3) 32 (3) 90 

SAE 60(3) (3) 50 (3) 122 

 
 
 
Final Drive Gear 
Box (Wheel 
Loader 988, 990, 
992, dan 994, 
Wheel Tractor 

 
 
 
Caterpillar TDTO 
Caterpillar TO-4 
Caterpillar TO-
4M 

SAE 
0W20(1) 

-40 -10 -40 14 

SAE 
0W30(1) 

-40 0 -40 32 

SAE 
5W30(1) 

-30 0 -22 14 

SAE 10W -30 -10 -22 14 

SAE 30 -25 15 -13 59 
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834 dan 836) SAE 50 -15 50 5 122 

SAE 60 -10 50 14 122 

SAE 
TMS(2) 

-30 15 -22 59 

Direct Drive 
Transmission 
untuk Pavement 
Profiler 
Differential dan 
Final Drive untuk 
Wheel Tractor-
Scraper, 
Articulated Truck 
(kecuali untuk E 
Series II 
Articulated 
Truck), Wheel 
Type Excavator, 
Backhoe Loader 
tertentu, 
Pavement Profiler 

 
 
 
Caterpillar GO 
API GL-5 

SAE 
75W90 

-30 40 -22 104 

SAE 
80W90 

-20 40 -4 104 

SAE 
85W140 

-10 50 14 122 

SAE 90 0 40 32 104 

1) Pilihan Pertama: Oli dari jenis full synthetic base stock tanpa viscosity index improver 
yang memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi TO-4 untuk viscosity grade SAE 30. 
Grade viskositas pelumas yang umum adalah SAE 0W20, SAE 0W30, dan SAE 
5W30.  Pilihan Kedua: Oli yang mengandung paket bahan aditif TO-4 dan grade 
viskositas pelumas SAE 0W20, SAE 0W30, atau SAE 5W30.  

2) TMS Transmission Multi-Season (melampaui persyaratan spesifikasi TO-4M) 
3) TDTO atau TO-4 SAE 60 dipilih dalam sebagian besar aplikasi, terutama operasi 

yang terus-menerus.  Jika temperatur ambien dibawah -10°C (14°F), hangatkan oli 
sebelum pengoperasian.  Oli harus dijaga pada temperatur diatas -10°C (14°F) 
selama pengoperasian.  Jika temperatur ambien dibawah -10°C (14°F), laksanakan 
prosedur yang tercantum di dalam Buku Pedoman Pengoperasian dan Perawatan, 
―Differential Warm-up and Break-in” sebelum pengoperasian.  Jika temperatur 
ambien dibawah -25°C (-13°F), konsultasikan dengan dealer Caterpillar untuk 
mendapatkan petunjuk.  Jika oli tidak dipanaskan sebelum pengoperasian, maka ini 
dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. 

4) TDTO atau T)-4 SAE 50 dipilih dalam sebagian besar aplikasi, terutama operasi 
yang terus-menerus.  Jika temperatur ambien diatas -15°C (5°F), panaskan oli 
sebelum pengoperasian.  Oli harus dijaga pada temperatur diatas -15°C (5°F) 
selama pengoperasian.  Jika temperatur ambien dibawah -15°C (5°F), laksanakan 
prosedur yang tertera di dalam Buku Pedoman Pengoperasian dan Perawatan 
―Differential Warm-up and Break-in”,  sebelum pengoperasian.  Jika temperatur 
ambien dibawah -25°C (13°F),, konsultasikan dengan dealer Caterpillar untuk 
mendapatkan petunjuk.  Jika oli tidak dipanaskan sebelum pengoperasian, maka ini 
dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. 

5) Wheel Excavator tertentu membutuhkan penambahan bahan aditif Caterpillar 
Limited Slip (LS).  Baca Buku Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan. 
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3. Viskositas oli yang dianjurkan untuk sistem tertentu 

Kompartemen 
atau Sistem 

Jenis Oli dan 
Klasifikasi 

Viskositas 
Oli 

°C °C 

   Min.  Maks. Min. Maks. 

Engine Crankcase  Caterpillar 
Multigrade DEO 

SAE 0W20 -40 10 -40 50 

 EMA LRG-1 SAE 0W30 -40 30 -40 86 

 API Multigrade 
CH-4 

SAE 5W30 -30 30 -22 86 

 API Multigrade 
CH-4 

SAE 5W40 -30 40 -22 104 

 API Multigrade 
CH-4 

SAE 
10W30 

-20 40 -4 104 

  SAE 
15W40 

-15 50 5 122 

Power Shift, 
Manual 
Transmission dan 
Winch Gear Case 

Caterpillar 
TDTO 

SAE 
0W20(1) 

-40 10 -40 50 

 Caterpillar To-4 SAE 
0W30(1) 

-40 20 -40 68 

 Caterpillar To-
4M 

SAE 
5W30(1) 

-30 20 -22 68 

  SAE 10W -20 10 -4 50 

  SAE 
30W(2)(3) 

0 35 32 95 

  SAE 
50W(2)(3) 

10 50 50 122 

  TMS(2)(3)(4) -10 35 14 95 

Power Shift 
Transmission di 
dalam 768C, 
769C, 771C, 
768D, 769D dan 
771D 

CATERPILLAR 
tdto 
Caterpillar TO-4 
Caterpillar TO-
4M 

SAE 
0W20(1) 

-40 22 -40 72 

SAE 
0W20(1) 

-40 30 -40 86 

SAE 
0W20(1) 

-30 30 -22 86 

SAE 10W -20 22 -4 72 

SAE 30 10 50 50 122 

TMS (4) 10 50 50 122 

 
 
 
Hydrostatic 
Transmission 

 
Caterpillar 
HYDO 
Caterpillar DEO 
Caterpillar 
TDTO 
Caterpillar MTO  
EMA LRG-1 
API CH-4 

SAE 0W20 -40 40 -40 104 

SAE 0W30 -40 40 -40 104 

SAE 5W30 -30 40 -22 104 

SAE 5W40 -30 40 -22 104 

SAE 10W 20 40 -4 104 

SAE 
10W30 

-20 40 -4 104 

SAE 
15W40 

-15 50 5 122 
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API CG-4 
API CF-4 
API CF 
Caterpillar TO-4 
Caterpillar TO-
4M 

Caterpillar 
MTO 

-25 40 -13 104 

TMS (4) -15 50 5 122 

 
Hydraulic System 
Hydraulic 
Excavator 
Swing motor dan 
Travel Motor 
System 
Kecuali untuk 
mesin-mesin 
berikut: E-Series II 
Articulated Truck; 
Off-Highway Truck 
Challenger 
Tractor.  
 

 
Caterpillar 
HYDO 
Caterpillar DEO 
Caterpillar 
TDTO 
Caterpillar MTO  
EMA LRG-1 
API CH-4 
API CG-4 
API CF-4 
API CF 
Caterpillar TO-4 
Caterpillar TO-
4M 
Caterpillar 
Biodegradable 
Hydraulic Oil 
(HEES) 

SAE 0W20 -40 40 -40 104 

SAE 0W30 -40 40 -40 104 

SAE 5W30 -30 40 -22 104 

SAE 5W40 -30 40 -22 104 

SAE 10W -20 40 -4 104 

SAE 30 10 50 50 122 

SAE 
10W30 

-20 40 -4 104 

SAE 
15W40 

-15 50 5 122 

Caterpillar 
MTO 

-25 40 -13 104 

Biodegrada
ble 

Hydraulic 
Oil 

(HEES)(5) 

-25 43 -13 110 

TMS (4) -15 50 5 122 

 
Equalizer Bar End, 
Pin Joint, Bogie 
Cartridge Pins, 
dan Track Pin. 

 
Caterpillar GO 
API GL-5 

SAE 
75W90 

-30 40 -22 104 

SAE 
90W90 

-20 40 -4 104 

SAE 
85W140 

-10 50 14 122 

SAE 90 0 40 32 104 

 
 
Tack Roller Frame 
Recoil Spring dan 
Pivot Shift Bearing  

 
 
Caterpillar 
TDTO 
Caterpillar TO-4 
Caterpillar TO-
4M 

SAE 
0W20(1) 

-40 0 -40 32 

SAE 
0W30(1) 

-40 10 -40 50 

SAE 
5W20(1) 

-35 0 -31 32 

SAE 10W -30 0 -22 32 

SAE 30 -20 25 -4 77 

SAE 40 -10 40 14 104 

SAE 50 0 50 32 122 

TMS (4) -25 25 -13 77 

 
Track Roller dan 
Track Roller 

Caterpillar DEO 
EMA LRG-1 
API CH-4 
API CG-4 
API CF-4 
API CF 
 

SAE 30 -20 25 -4 77 

SAE 40 -10 40 14 104 

SAE 5W40 
 

-35 40 -31 104 
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(1) Pilihan Pertama: Oli dari jenis full synthetic base stock tanpa viscosity index improver 
yang memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi TO-4 untuk viscosity grade SAE 30.  
Lubricant viscosity grade yang umum adalah SAE 0W20, SAE 0W30, dan SAE 
5W30.  Pilihan Kedua: Oli yang mengandung paket bahan aditif TO-4 dan lubricant 
viscosity grade SAE 0W20, SAE 0W30, atau SAE 5W30.  

(2) Kecuali Off-highway Truck.  Untuk model 772 sampai 797, gunakan viscosity grade 
SAE 30 atau TMS untuk 0 sampai 50°C (32sampai 122°F). 

(3) Kecuali untuk hydraulic drive winch gear case.  Jangan gunakan viscosity grade SAE 
50 untuk hydraulic drive winch gear case, gunakan viscosity grade SAE 30 untuk 
0°C (32°F) sampai 43°C (110°F) atau TMS untuk -10°C (14°F) sampai 50°C (122°F). 

(4) TMS Transmission Multi-Season (melampaui persyaratan spesifikasi TO-4M) 
(5) Biodegradable Hydraulic Oli (HEES) komersial harus memenuhi spesifikasi 

Caterpillar BF-1. 

 

5. Klasifikasi Grease menurut Standar NLGI 

Klasifikasi NLGI Mutu Pelumasan Menurut ASTM D 5950,SNI 06-7069-8-2005 

Klasifikasi NLGI Kriteria Mutu PelumasanMenurut ASTM D 5950 

NLGI GA Digunakan untuk bantalan gelinding, baik pada kendaraan 

penumpang, truk dan kendaraan atau mesin lain dengan 

beban ringan. Mampu bekerja pada suhu operasi antara –

20
o
C – 70

o
C. Kemampuan layanan yang lebih spesifik 

untuk klasifikasi GA tidak diperlukan. 

NLGI GB Digunakan untuk bantalan gelinding, mesin-mesin industri 

yangbekerja sedang, bantalan roda pada kenderaan 

penumpang, truk dankenderaan atau mesin lain dengan 

beban ringan sampai denganbeban sedang. Mampu 

bekerja pada suhu operasi antara –20 oC – 70 oC. 

NLGI GC Digunakan untuk bantalan luncur, bantalan roda pada 

kendaraanpenumpang, truk dan kenderaan atau mesin 

lain dengan beban ringan sampai berat. Mampu bekerja 

pada suhu operasi antara –20
o
C – 160 

o
C bahkan bisa 

mencapai 200 
o
C. 
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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 

 

 

 

Sumarna Surapranata, Ph.D 
NIP 195908011985031002 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

A. Petunjuk Bagi Peserta Diklat 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam menggunakan modul ini 

maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan antara lain : 

1. Pelajari petunjuk penggunaan, latar belakang, deskripsi kegiatan dan 

indikator pencapaian kompetensi. 

2. Bacalah dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masing-

masing materi pokok. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta diklat dapat 

bertanya pada instruktur/fasilitator pengampu materi. 

3. Kerjakan tugas dan latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap 

materi yang dibahas. 

4. 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, identifikasi (tentukan) peralatan dan 

bahan yang diperlukan dengan cermat. 

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 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 guru atau instruktur berperan untuk : 

1. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar 

2. Membantu peserta diklat dalam mengikuti tahap-tahap pembelajaran 

3. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan 

dalam tahap belajar 



 

2 
 

4. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep, praktik baru, dan 

menjawab pertanyaan peserta diklat mengenai proses pembelajaran. 

5. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses sumber 

tambahan lain yang diperlukan untuk belajar. 

6. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan 

7. Merencanakan seorang ahli dari tempat kerja (DU/ DI) untuk membantu jika 

diperlukan 

 

PETA KOMPETENSI 

 

 

KODE UNIT 
KOMPETENSI 

NAMA UNIT KOMPETENSI WAKTU 

PED0100000-00 Pengembangan 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 

PED0100000-00 Tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 
pembelajaran. 

8 JP 

 

POSISI MODUL 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Kegiatan peniaian dan evaluasi pembelajaran selalu dilakukan pendidik untuk 

mengetahui sejauh mana penguasaan kompetensi oleh peserta didik. Hal ini 

dilakukan sebagai rasa tanggung jawab yang harus menyampaikan hasil 

penilaian dan evaluasi pembelajaran kepada pemangku kepentingan di satuan 

pendidikan (sekolah). Padahal manfaat hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran tidak hanya itu. 

Hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan untuk 

melakukan tindakan remideal dan pengayaan. Namun harus ditinjau dulu dari 

nilai ketuntasan belajar, apakah pencapaian kompetensi peserta didik sudah 

memenuhi atau belum. Bila sudah memenuhi, akan dilakukan tindakan 

pengayaan. Namun bila masih belum memenuhi ketuntasan belajar, peserta 

didik harus memperoleh tindakan remedial.  

Menyadari betapa pentingnya pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran bagi pendidik, maka modul “Pemanfaatan Penilaian dan Evaluasi 

Pembelajaran” ini disiapkan. Hal ini dilakukan agar prestasi belajar peserta didik 

dapat meningkat secara berkesinambungan. Peningkatan kompetensi pendidik 

saat ini, adalah untuk menjamin pencapaian kompetensi peserta didik secara 

maksimal. 

B. Deskripsi singkat 

Dalam mempelajari materi pelatihan ini, ada empat materi pokok yang harus 

dilaksanakan yaitu:  

Materi Pokok   I  : Ketuntasan Belajar  

Materi Pokok  II : Remedial Pembelajaran 

Materi Pokok  III. Pengayaan Pembelaajaran 

Materi Pokok  IV. Laporan Hasil Belajar 

C. Tujuan 

Peserta diklat memahami kompetensi dasar, indikator, dan lingkup materi yang 

harus dikuasai agar dapat memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi 

pembelajaran pada komptensi-kompetensi yang diampu secara efektif. 
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1. Kompetensi Dasar 

Kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta diklat meliputi: 

a. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar 

b. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang 

program remedial dan pengayaan. 

c. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku 

kepentingan 

d. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

2. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam modul ini mencakup: 

a. Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

b. Hasil penentuan ketuntasan belajar  diklasifikasikan ke dalam 

kelompok tuntas dan belum tuntas 

c. Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk merancang 

program remedial 

d. Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk merancang 

program pengayaan 

e. Hasil penilaian dan evaluasi disusun berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan yang akan digunakan  oleh pemangku kepentingan 

f. Hasil penilaian dan evaluasi dikomunikasikan kepada pemangku 

kepentingan 

g. Hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran dimanfaatkan sebagai 

bahan pertimbangan perbaikan penyusunan rancangan pelaksanaan 

pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya 

h. Hasil penyusunan rancangan pembelajaran digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
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D. Materi Pokok  

1. Materi Pokok 1. Ketuntasan Belajar  

a. Pengertian dan Tujuan Ketuntasan Belajar 

b. Nilai Ketuntasan Belajar 

2. Materi Pokok 2. Remedial Pembelajaran 

a. Pengertian dan Tujuan Remedial Pembelajaran 

b. Perancangan dan Pelaksanaan Remedial Pembelajaran 

3. Materi Pokok  3. Pengayaan Pembelajaran 

a. Pengertian dan Tujuan Pengayaan Pembelajaran 

b. Perancangan dan Pelaksanaan Pengayaan Pembelajaran 

4. Materi Pokok 4. Laporan Hasil Belajar 

a. Pengertian Laporan Hasil Belajar 

b. Tujuan Laporan Hasil Belajar 

c. Penulisan Laporan Hasil Belajar 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 1. KETUNTASAN 
BELAJAR 

A. Tujuan 

Peserta diklat memahami pengertian dan tujuan ketuntasan belajar, serta nilai 

ketuntasan belajar, dari hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran pada kegiatan 

pembelajaran yang diampu. 

B. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan materi pokok 1 “Ketuntasan Belajar”, meliputi: 

1. Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk menentukan 

ketuntasan belajar 

2. Hasil penentuan ketuntasan belajar  diklasifikasikan ke dalam kelompok 

tuntas dan belum tuntas 

C. Uraian Materi 

Materi ketuntasan belajar terurai dalam tiga sub materi, yaitu: (1) Pengertian dan 

Tujuan Ketuntasan Belajar, dan (2) Nilai Ketuntasan Belajar. 

Sub Materi 1: Pengertian dan Tujuan Ketuntasan Belajar 

Sub materi Pengertian Dan Tujuan Ketuntasan Belajar terdiri atas dua bahasan, 

yaitu: pengertian ketuntasan belajar dan tujuan ketuntasan belajar. 

a. Pengertian Ketuntasan Belajar 

Merujuk pada Permendikbud no. 104 tahun 2014, ketuntasan belajar dibedakan 

berdasarkan ketuntasan penguasaan substansi dan kurun waktu belajar. 

Selanjutnya ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar terdiri atas 

ketuntasan dalam setiap semester, setiap tahun ajaran, dan tingkat satuan 

pendidikan. 

1) Ketuntasan penguasaan substansi merupakan tingkat penguasaan 

peserta didik atas kompetensi dasar (KD) tertentu pada tingkat 

penguasaan minimal atau di atasnya. 
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2) Ketuntasan belajar dalam satu semester adalah keberhasilan peserta 

didik menguasai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran yang diikutinya 

dalam satu semester 

3) Ketuntasan belajar dalam setiap tahun ajaran adalah keberhasilan 

peserta didik pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran. 

4) Ketuntasan dalam tingkat satuan pendidikan adalah keberhasilan peserta 

didik menguasai kompetensi seluruh mata pelajaran dalam suatu satuan 

pendidikan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan 

pendidikan. 

b. Tujuan Ketuntasan Belajar 

1) Menentukan ukuran ketercapaian minimal, adalah kegiatan membuat 

kesepakatan target minmal yang harus dicapai peserta didik, berdasarkan 

hasil analisis prestasi hasil belajar. Ukuran ini selanjutnya dijadikan 

sebagai acuan penentuan kategori prestasi. 

2) Memetakan penguasaan kompetensi, yaitu melakukan klasifikasi 

terhadap prestasi hasil belajar peserta didik, sehingga dapat diketahui 

berapa jumlah peserta didik yang masuk pada kategori “tuntas” dan 

berapa yang masih berada pada kategori “belum tuntas”. 

Sub Materi 2: Nilai Ketuntasan Belajar 

Sub materi Nilai Ketuntasan Belajar terdiri atas dua bahasan, yaitu: Rumusan 

Nilai Ketuntasan Belajar dan Penentuan Nilai Ketuntasan Belajar. 

a. Rumusan Nilai ketuntasan belajar 

Walau pada Permendikbud no. 104 tahun 2014 telah dikemukakan adanya 

empat macam ketuntasan belajar, namun inti dari kesemuanya itu adalah 

ketuntasan substansi/kompetensi. Sehingga pada pembahasan selanjutnya akan 

difokuskan pada ketuntasan substansi/ kompetensi. Ketuntasan kompetensi 

terdiri atas tiga jenis, yaitu: kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, 

dan kompetensi sikap dirumuskan sebagai berikut. 

1) Ketuntasan belajar untuk kompetensi pengetahuan ditetapkan dengan 

skor rerata 71 
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2) Ketuntasan belajar untuk kompetensi keterampilan ditetapkan dengan 

capaian optimum 71 

3) Ketuntasan belajar untuk kompetensi sikap ditetapkan berdasarkan 

modus dengan predikat Baik (B) 

Nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan dalam 

bentuk angka dan huruf, yakni 100 – 0 untuk angka yang ekuivalen dengan huruf 

A sampai dengan D sebagaimana tertera pada tabel berikut. 

 

Tabel 1. 1 Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keterampilan 

Nilai Ketuntasan 

Pengetahuan dan Keterampilan 

86 - 100 A 

71 - 85 B 

56 - 70 C 

<=55 D 

 

Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni 

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

belajar nilai sikap minimal (B). 

b. Penentuan nilai ketuntasan belajar 

Penentuan nilai ketuntasan belajar pada Permendikbud no. 104 tahun 2014, 

adalan nilai ketuntasan belajar minimal. Sehingga sekolah dapat menentukan 

nilai ketuntasan belajar di atas dari yang tertuang pada Permendikbud no. 104 

2014 teserbut. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika akan 

menentukan nilai ketuntasan diatas ketentuan minimal, yaitu: 

1) Rerata nilai prestasi hasil belajar tingkat satuan pendidikan (sekolah), 

yaitu rerata dari semua nilai hasil belajar peserta didik yang ada di 

sekolah. Apabila rerata nilai prestasi hasil belajar tingkat satuan 

pendidikan (sekolah) diatas atau sama dengan ketuntasan minimal, maka 
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sekolah dapat mempertimbangkan untuk menaikkan nilai ketuntasan 

belajar. 

2) Kualitas pendidik, yaitu motivasi dan kemampuan meningkatkan maupun 

mengembangkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Sehingga 

kalau motivasi dan kemampuan para pendidik cukup memadai, sekolah 

dapat mempertimbangkan untuk menaikkan nilai ketuntasan belajar. 

3) Sarana pembelajaran, yaitu semua perangkat penunjang keberhasilan 

pembelajaran (misal: laboratorium, media pembelajaran, lingkungan 

belajar, perpustakaan). Sehingga kalau sarana pembelajaran setelah 

dianalisis cukup memadai, maka menaikkan nilai ketuntasan belajar 

dapat dipertimbangkan. 

4) Dukungan manajemen, yaitu kebijakan kepala sekolah beserta komite 

sekolah, sistem pengelolaan administrasi dan informasi, jalinan 

kerjasama dengan dunia usaha/industri dan masyarakat. Sehingga kalau 

dukungan manajemen terhadap sekolah cukup besar, maka menaikkan 

nilai ketuntasan belajar dapat dilakukan. 

Kesimpulannya, keempat hal tersebut perlu diperhatikan bila sekolah akan 

menaikkan nilai ketuntasan belajar yang akan dijadikan sebagai acuan 

pencapaian target prestasi. 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi: mempelajari modul, 

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan / kasus / tugas, dan 

merefleksi diri. 

E. Latihan / Kasus / Tugas  

Tugas 1 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di 

bawah ini. 

a. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 

b. Kelompok 1 sd 3 membahas Pengertian dan Tujuan Ketuntasan 

Belajar 

c. Kelompok 4 sd 6 membahas Nilai Ketuntasan Belajar 

d. Waktu pembahasan 30 menit 
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e. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit) 

F. Rangkuman 

Ketuntasan belajar dibedakan menjadi empat tingkatan: (1) ketuntasan 

penguasaan substansi (kompetensi dasar), (2) ketuntasan belajar satu semester, 

(3) ketuntasan belajar satu tahun ajaran, dan (4) ketuntasan belajar tingkat 

satuan pendidikan. Pada Permendikbud no. 104 tahun 2014 dinyatakan: (1) 

Ketuntasan belajar untuk kompetensi pengetahuan ditetapkan dengan skor 

rerata 71, (2) Ketuntasan belajar untuk kompetensi keterampilan ditetapkan 

dengan capaian optimum 71, (3) Ketuntasan belajar untuk kompetensi sikap 

ditetapkan berdasarkan modus dengan predikat Baik (B). 

G. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

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

pengalaman yang berkaitan dengan materi materi Ketuntasan Belajar ? 

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

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Ketuntasan 

Belajar ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Ketuntasan Belajar agar kegiatan berikutnya lebih 

baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah mampu 

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

membuka materi dengan nilai minimal 75. Bagi yang belum mencapai nilai 

minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat 

memperoleh nilai minimal 75. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 2. REMEDIAL 
PEMBELAJARAN 

A. Tujuan 

Peserta diklat memahami pengertian dan tujuan remedial pembelajaran, 

perancangan program kegiatan remedial pembelajaran, dan pelaksanaan 

kegiatan remedial pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu. 

B. Indikator keberhasilan 

Indikator keberhasilan materi pokok 2 “Remedial Pembelajaran” adalah: 

1. Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk merancang program 

remedial 

2. Hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran dimanfaatkan sebagai bahan 

pertimbangan perbaikan penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran 

yang akan dilakukan selanjutnya. 

C. Uraian Materi 

Materi Remedial Pembelajaran diuraikan dalam tiga sub materi, yaitu: (1) 

Pengertian dan Tujuan Remedial Pembelajaran, (2) Perancangan dan 

Pelaksanaan Remedial Pembelajaran. 

Sub Materi 1: Pengertian dan Tujuan Remedial Pembelajaran 

Sub materi 1 “Pengertian dan Tujuan Remedial Pembelajaran diuraikan dalam 

dua unsur, yaitu: Pengertian Remedial Pembelajaran , dan Tujuan Remedial 

Pembelajaran. 

a. Pengertian Remedial Pembelajaran 

Prestasi hasil belajar peserta didik, walaupun disampaikan oleh pendidik (guru) 

yang sama, hasilnya belum tentu sama. Ada sebagian yang hasilnya di atas 

ketuntasan belajar, namun ada sebagian yang masih di bawah ketuntasan 

belajar. Salah satu penyebabnya adalah, adanya keragaman dari peserta didik. 

Ada peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata kelas, namun ada 

pula peserta didik yang kemampuannya di bawah rata-rata kelas. Begitu pula 

lingkungan yang ada di sekitar para peserta didik tersebut. Ada yang sangat 
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mendukung, namun ada pula yang kuarang mendukung. Sehingga wajar kalau 

prestasi hasil belajar yang diperoleh peserta didik berbeda-beda pula. 

Menghadapi kenyataan ini, pendidik perlu bertindak bijak. Yakni melakukan 

tindakan perbaikan untuk peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di bawah 

nilai ketuntasan belajar tersebut. Tindakan ini disebut sebagai kegiatan remedial 

pembelajaran. 

Istilah remedial berasal dari kata “remedy” yang memiliki arti “menyembuhkan”. 

Dalam pengertian yang lebih umum, banyak orang yang mengartikan remedial 

sebagai tindakan perbaikan. Memang kegiatan remedial di sekolah sering 

dilakukan melaui perbaikan-perbaikan, baik terhadap cara memberikan 

penjelasan maupun perangkat yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk 

peningkatan prestasi hasil belajar. 

Menyimak beberapa kegiatan yang dilakukan para pendidik di sekolah dan asal 

kata istilah remedial, dapat diperoleh definisi remedial pembelajaran. Yaitu, 

remedial pembelajaran merupakan tindakan lanjutan berupa kegiatan perbaikan 

yang dilakukan oleh pendidik untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami 

oleh peserta didik berdasarkan hasil belajar. 

b. Tujuan Remedial Pembelajaran 

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari remedial pembelajaran meliputi: 

mengatasi kesulitan belajar, meningkatkan penguasaan kompetensi, 

meningkatkan prestasi hasil belajar (agar memenuhi ketuntasan belajar), dan 

melakukan percepatan belajar. 

1) Membantu mengatasi kesulitan belajar. Yaitu mempermudah penjelasan, 

menyederhanakan peristilahan, dan menambah contoh-contoh, serta 

menambah frekuensi berlatih agar dapat mempermudah proses belajar. 

2) Meningkatkan penguasaan kompetensi. Dengan kemudahan yang 

diciptakan saat remedial pemeblajaran, penguasaan kompetensi akan 

dapat dicapai dengan lebih mudah. Sehingga peningkatan penguasaan 

kompetensi akan dicapai. 

3) Meningkatkan prestasi hasil belajar. Apabila penguasaan kompetensi 

dapat dicapai dengan mudah, maka prestasi hasil belajar akan 

meningkat. Sehingga pencapaian ketuntasan belajar dapat dicapai pula. 
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4) Melakukan percepatan pembelajaran, artinya bila remedial dilakukan 

sejak dini dan konsisten, maka kesulitan belajar peserta didik akan 

terdeteksi secara dini pula. Sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan 

lebih awal, yang pada akhirnya ketuntasan demi ketuntasan belajar 

berikutnya dapat dicapai dengan lebih mudah. 

Sub Materi 2: Perancangan dan Pelaksanaan Remedial Pembelajaran 

Sub materi 2 “Perancangan dan Pelaksanaan Remedial Pembelajaran diuraikan 

dalam dua unsur, yaitu: Perancangan Remedial Pembelajaran , dan 

Pelaksanaan Remedial Pembelajaran. 

a. Perancangan Program Remedial Pembelajaran 

Kegiatan perancangan program remedial pembelajaran terdiri atas tiga kegiatan, 

yaitu: analisis prestasi hasil belajar, pengelompokan jenis kesulitan yang sama, 

dan penyusunan program perbaikan. 

1) Analisis prestasi hasil belajar, yaitu mengumpulkan data prestasi hasil 

belajar peserta didik dan mendata jenis kesulitan yang dialami. 

Kompetensi dasar apa saja yang masih belum dikuasai. 

2) Pengelompokan jenis kesulitan yang sama, yaitu menyusun kelompok 

peserta didik berdasarkan jenis kompetensi dasar yang masih belum 

dikuasai. 

3) Penyusunan program perbaikan, yaitu menentukan jadwal pelaksanaan 

perbaikan dan menentukan strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi 

kesulitan peserta didik. 

b. Pelaksanaan Remedial Pembelajaran 

Pelaksanaan remedial pembelajaran merupakan kegiatan implementasi dari 

perancangan program remedial pembelajaran. Karena itu kegiatan ini dilakukan 

setelah program kegiatan remedial selesai disusun. Kegiatan remedial 

pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan strategi yang telah 

dipersiapkan (disusun). Ada tiga kegiatan utama dalam pelaksanaan remedial 

pembelajaran, yaitu: pembahasan ulang kompetensi yang kurang dikuasai, 

latihan untuk penguatan penguasaan kompetensi dan postes (tes penguasaan 

kompetensi). 
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1) Pembahasan ulang kompetensi yang harus dikuasai, yaitu membahas 

kembali kompetensi yang masih belum atau kurang dikuasai oleh peserta 

didik. Pembahasan ulang dapat dilakukan melalui: penjelasan oleh 

pendidik, diskusi atau tanya jawab, atau penjelasan oleh tutor sebaya. 

2) Latihan untuk penguatan penguasaan kompetensi, adalah penerapan dari 

apa yang telah dibahas agar penguasaan kompetensi peserta didik 

menjadi lebih baik (meningkat). 

3) Postes (tes penguasaan kompetensi), merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk pengukuran penguasaan peserta didik terhadap 

kompetensi yang harus diperbaiki. 

Pengelolaan kegiatan remedial dapat dilakukan secara: individu/perorangan atau 

kelompok. Sedangkan pengelolaan waktu remedial dapat dialkukan di luar waktu 

terjadwal, namun dapat juga dilakukan di dalam waktu terjadwal. Pelaksanaan di 

luar waktu terjadwal biasanya dilakukan setelah waktu belajar normal (setelah 

jam belajar usai). Sedangkan untuk pelaksanaan di dalam waktu terjadwal, 

biasanya dilakukan pada pembelajaran praktik. Peserta didik yang menjalani 

remedial pembelajaran diberi bimbingan, selanjutnya diminta berlatih sampai 

menguasai kompetensi. Sedangkan peserta didik yang lain melanjutkan 

pekerjaan pada tugas berikutnya. Namun pada pembelajaran teori dapat pula 

dilakukan di dalam waktu terjadwal, biasanya dilakukan pada waktu yang telah 

dialokasikan sebelumnya (sudah direncanakan, untuk kegiatan remedial 

pembelajaran). Hal ini dirancang sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan 

(sebelum awal semester). 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi: mempelajari modul, 

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan / kasus / tugas, dan 

merefleksi diri. 

E. Latihan / Kasus / Tugas 

1. Tugas 2 : Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas 

dengan ketentuan di bawah ini. 

2. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 
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3. Kelompok 1 sd 3 membahas Penegrtian dan Tujuan Remedial 

Pembelajaran 

4. Kelompok 4 sd 6 membahas Perancangan dan Pelaksanaan 

Remedial Pembelajaran 

5. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit) 

6. Waktu pembahasan 30 menit 

F. Rangkuman 

Remedial pembelajaran memiliki peran penting dalam keberhasilan peserta didik. 

Karena kesulitan yang mereka dihadapi akan diatasi melalaui perbaikan-

perbaikan dalam kegiattan remedial ini. Tujuan remedial pembelajaran meliputi: 

mengatasi kesulitan belajar, meningkatkan penguasaan kompetensi, 

meningkatkan prestasi hasil belajar (agar memenuhi ketuntasan belajar), dan 

melakukan percepatan belajar. Sebelum dilakukan tindakan, harus ada 

perancangan kegiatan berdasarkan prestasi hasil belajar yang ditinjau dari 

ketuntasan belajar. Sehingga tindakan yang dilakukan akan memiliki kesesuaian 

dengan kesulitan peserta didik dalam pencapaian penguasaan kompetensi. 

G. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

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

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Remedial Pembelajaran 

? 

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

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Remedial 

Pembelajaran? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Remedial Pembelajaran agar kegiatan berikutnya 

lebih baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah mampu 

menjawab soal-soal evaluasi / latihan dalam materi ini, tanpa melihat atau 
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membuka materi dengan nilai minimal 75. Bagi yang belum mencapai nilai 

minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat 

memperoleh nilai minimal 75. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 3. PENGAYAAN 
PEMBELAJARAN 

A. Tujuan 

Peserta diklat memahami pengertian dan tujuan pengayaan pembelajaran, 

perancangan program kegiatan pengayaan pembelajaran, dan pelaksanaan 

kegiatan pengayaan pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu. 

B. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan materi pokok 3 “Pengayaan Pembelajaran” adalah: 

1. Informasi hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk merancang program 

pengayaan 

2. Hasil penyusunan rancangan pembelajaran digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

C. Uraian Materi 

Materi Remedial Pembelajaran diuraikan dalam tiga sub materi, yaitu: (1) 

Pengertian dan Tujuan Pengayaan Pembelajaran, (2) Perancangan dan 

Pelaksanaan Pengayaan Pembelajaran. 

Sub Materi 1: Pengertian dan Tujuan Pengayaan Pembelajaran 

Sub nateri Pengertian dan Tujuan Pengayaan Pembelajaran diuraikan dalam dua 

unsur, yaitu: (1) Pengertian Pengayaan Pembelajatran dan (2) Tujuan 

Pengayaan Pembelajaran. 

a. Pengertian Pengayaan Pembelajaran 

Seperti pada remedial pembelajaran, kegiatan pengayaan pembelajaran juga 

memiliki peran penting terhadap keberhasilan peserta didik. Kalau tindakan 

remedial diberikan kepada peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di bawah 

nilai ketuntasan belajar. Sebaliknya, tindakan pengayaan pembelajaran diberikan 

kepada peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di atas nilai ketuntasan 

belajar. Ini merupakan wujud perlakuan yang adil kepada semua peserta didik. 

Sehingga baik peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di bawah maupun di 

atas nilai ketuntasan belajar, semua mendapat perlakukan. Yaitu tindakan 
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remedial pembelajaran adalah untuk peserta didik yang prestasi hasil belajarnya 

di bawah nilai ketuntasan belajar. Sedangkan tindakan pengayaan pembelajaran 

adalah untuk peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di atas nilai ketuntasan 

belajar. Tindakan remedial pembelajaran dilakukan untuk melakukan perbaikan-

perbaikan, sedangkan tindakan pengayaan pembelajaran dilakukan untuk 

pengembangan penguasaan kompetensi peserta didik. 

Berdasarkan tindakan yang dilakukan pendidik dalam melaksanakan kegiatan 

pengayaan pembelajaran di sekolah, dapat dibuat suatu kesimpulan. Yaitu, 

bahwa pengayaan pembelajaran merupakan kegiatan penambahan pengalaman 

bagi peserta didik yang prestasi belajarnya sudah memenuhi ketuntasan belajar 

atau melebihi dari yang ditetapkan pada kurikulum. 

b. Tujuan Pengayaan Pembelajaran 

Mencermati kegiatan yang dilakukan pendidik ketika melakukan tindakan 

pengayaan pembelajaran, dapat diidentifikasi beberapa tujuan yang ingin 

dicapai. Yaitu, penguatan penguasaan kompetensi, pengembangan kreativitas, 

dan perlakuan adil kepada peserta didik. 

1) Memberikan penguatan penguasaan komepetensi, yaitu memberikan 

materi pendalaman dari kompetensi yang sudah dikuasai. Sehingga 

penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikuasai 

menjadi meningkat pula. 

2) Mengembangkan kreativitas peserta didik. Artinya, penguasaan yang baik 

terhadap suatu kompetensi akan memicu pemikiran-pemikiran baru yang 

berkaitan dengan pemanfaatan kompetensi tersebut. 

3) Memperlakukan peserta didik secara adil. Maksudnya adalah, ketika 

peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di bawah nilai ketuntasan 

belajar mendapatkan perlakuan tindakan perbaikan, sangat tidak adil 

kalau peserta didik yang prestasi hasil belajarnya di atas nilai ketuntasan 

belajar tidak mendapat perlakuan apa-apa. Sehingga mereka juga berhak 

memperoleh perlakuan tindakan yang sesuai dengan prestasi hasil 

belajar mereka. 



 

21 
 

Sub Materi 2: Perancangan dan Pelaksanaan Pengayaan 

Pembelajaran 

Sub materi 2 “Perancangan dan Pelaksanaan Pengayaan Pembelajaran 

diuraikan dalam dua unsur, yaitu: Perancangan Program Pengayaan 

Pembelajaran, dan Pelaksanaan Program Pengayaan Pembelajaran. 

a. Perancangan Program Pengayaan Pembelajaran 

Seperti pada perancangan kegiatan remedial, perancangan kegiatan pengayaan 

pembelajaran juga terdiri atas tiga kegiatan, yaitu: analisis prestasi hasil belajar, 

pengelompokan jenis keunggulan yang dimiliki peserta didik, dan penyusunan 

program pengayaan. 

1) Analisis prestasi hasil belajar, yaitu mengumpulkan data prestasi hasil 

belajar peserta didik dan mendata jenis keunggulan yang dimiiki. Peserta 

didik yang akan diikutkan kegiatan pengayaan adalah yang memiliki 

ketuntasan belajar minilan atau lebih. 

2) Pengelompokan jenis keunggulan yang dimiliki, yaitu mengelompokkan 

peserta didik bersadarkan jenis keunggulan yang dimiliki oleh peserta 

didik. Untuk kegiatan pengayaan pembelajaran, pengelompokan peserta 

didik secara heterogin dapat memberikan hasil makasimal. 

3) Penyusunan program pengayaan, yaitu menentukan jadwal pelaksanaan 

pengayaan dan menentukan strategi yang akan dilakukan untuk 

mengembangkan kompetensi peserta didik.  

b. Pelaksanaan Program Pengayaan Pembelajaran 

Setelah program kegiatan pengayaan selesai disusun, pengayaan pembelajaran 

dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan strategi yang telah dipersiapkan. Ada 

tiga jenis kegiatan pengayaan pembelajaran, yaitu: kegiatan eksploratori, 

keterampilan proses, dan pemecahan masalah. 

1) Kegiatan eksploratori, adalah kegiatan penggalian informasi yang bersifat 

pengembangan dari subsatansi yang ada dalam kurikulum. Penggalian 

data tersebut dapat diperoleh dari bahan bacaan, media elektronik, 

maupun nara sumber. 

2) Keterampilan proses, merupakan kegiatan pendalaman yang penekanan 

utama pada pembentukan sikap sosial dan kemandirian. Sehingga hasil 
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yang diharapkan dari kegiatan ini, adalah untuk melatih peserta didik 

bekerja dengan tekun, teliti, tidak tergantung dari orang lain. Namun dapat 

bekerjasama atau berkolaborasi dengan pihak lain. 

3) Pemecahan masalah, adalah kegiatan yang menuntut kemampuan 

identifikasi, analisis, dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Dengan 

kegiatan seperti ini diharapkan peserta didik dapat berlatih berpikir dan 

bersikap kritis terhadap permasalahan yang terjadi. Hal ini akan menjadi 

bekal positif ketika mereka berada di dunia kerja. 

 

Pengelolaan kegiatan pengayaan pembelajaran dapat dilakukan dengan dua 

bentuk kegiatan, yaitu: belajar mandiri dan belajar dalam kelompok. 

1) Belajar mandiri, adalah bentuk pengembangan kompetensi untuk 

penambahan pengalaman peserta didik secara perorangan. Hal ini untuk 

menggali potensi-potensi perorangan yang dimiliki peserta didik, seperti: 

motivasi, ketelitian, disiplin, … 

2) Belajar dalam kelompok, merupakan bentuk penambahan pengalaman 

peserta didik yang harus dilakukan di dalam kelompok. Potensi peserta 

didik yang berkaitan dengan sikap sosial seperti: kerjasama, komunikasi, 

dan toleransi, diharapkan dapat dikembangkan. 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi: mempelajari modul, 

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan / kasus / tugas, dan 

merefleksi diri. 

E. Latihan / Kasus / Tugas 

Tugas 3 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di 

bawah ini. 

a. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 

b. Kelompok 1 sd 3 membahas Pengertian dan Tujuan Pengayaan 

Pembelajaran 

c. Kelompok 4 sd 6 membahas Perancangan dan Pelaksanaan 

Pengayaan Pembelajaran 
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d. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit) 

e. Waktu pembahasan 30 menit 

F. Rangkuman 

Peran pengayaan pembelajaran sangat penting dalam pengembangan 

penguasaan kompetensi peserta didik. Tujuan pengayaan pembelajaran adalah 

untuk penguatan penguasaan kompetensi, pengembangan kreativitas, dan 

perlakuan adil kepada peserta didik. Tindakan pengayaan pembelajaran 

ditujukan bagi peserta didik yang memiliki prestasi hasil belajar diatas atau sama 

dengan nilai ketuntasan belajar. Perancangan kegiatan program pengayaan 

pembelajaran dilakukan dengan cara: menganalisis prestasi hasil belajar, 

mengelompokkan jenis keunggulan yang dimiliki peserta didik, dan menyusun 

program pengayaan. Pelaksanaan pengayaan pembelajaran dilakukan melalui 

kegiatan eksploratori, keterampilan proses, dan pemecahan masalah. 

Sedangkan pengelolaan kegiatan dapat dilakukan melalui belajar mandiri dan 

belajar dalam kelompok. 

G. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

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

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Pengayaan 

Pembelajaran ? 

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

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Pengayaan 

Pembelajaran) ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Pengayaan Pembelajaran agar kegiatan berikutnya 

lebih baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah mampu 

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

membuka materi dengan nilai minimal 75. Bagi yang belum mencapai nilai 
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minimal 75 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat 

memperoleh nilai minimal 75. 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 4. LAPORAN 
PENCAPAIAN KOMPETENSI 

A. Tujuan 

Peserta diklat memahami pengertian dan tujuan laporan pencapaian kompetensi, 

format laporan pencapaian kompetensi serta cara pengisiannya pada mata 

pelajaran yang diampu. 

B. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan materi pokok 4 “Laporan Pencapaian Kompetensi” 

meliputi: 

1. Hasil penilaian dan evaluasi disusun berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan untuk keperluan pemangku kepentingan 

2. Hasil penilaian dan evaluasi dikomunikasikan kepada pemangku 

kepentingan 

C. Uraian Materi 

Materi “Laporan Pencapaian Kompetensi” diuraikan dalam dua sub materi, yaitu: 

(1) Pengertian dan Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi dan (2) Format dan 

Cara Pengisian Laporan Pencapaian Kompetensi. 

Sub Materi 1: Pengertian dan Tujuan Laporan Pencapaian 

Kompetensi 

Sub materi Pengertian dan Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi diuraikan 

dalam dua unsur, yaitu: (1) Pengertian Laporan Pencapaian Kompetensi, dan (2) 

Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi. 

a. Pengertian Laporan Pencapaian Kompetensi 

Laporan pencapaian kompetensi, sering disebut dengan istilah buku rapor. 

Merupakan kumpulan data prestasi hasil belajar peserta didik secara menyeluruh 

yang terekam semester demi semester. Sehingga dari buku rapor dapat 

diketahui perkembangan peserta didik, Buku rapor ini juga digunakan sebagai 

acuan satuan pendidikan untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah 
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dilakukan. Tentu keberhasilan secara global, karena data diperoleh dari prestasi 

keseluruhan peserta didik yang terekam pada buku rapor tersebut. 

b. Tujuan Laporan Pencapaian Kompetensi 

Data prestasi pencapaian kompetensi peserta didik sangat penting bagi satuan 

pendidikan (sekolah), karena keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh 

sekolah akan tercermin dari data keseluruhan prestasi hasil belajar peserta didik 

tersebut.  Secara umum tujuan laporan pencapaian kompetensi adalah 

dokumentasi, komunikasi untuk orang tua, dan komunikasi untuk pemangku 

kepentingan yang lain. 

1) Mendokumentasikan prestasi hasil belajar peserta didik, yaitu menyimpan 

semua data prsetasi hasil belajar peserta didik dengan sistematis 

sehingga dapat menyajikan data yang terolah dan dapat dilihat sewaktu-

waktu. 

2) Menkomunikasikan prestasi hasil belajar kepada orang tua, yaitu 

menggunakan buku rapor sebagai sarana untuk menginformasikan 

prestasi hasil belajar peserta didik kepada orang tua. Sehingga orang tua 

mengetahui perkembangan presatsi belajar anaknya. 

3) Menkomunikasikan prestasi hasil belajar kepada pemangku kepentingan 

yang lain, yaitu menggunakan data hasil olahan prestasi peserta didik 

sebagai prestasi sekolah dalam penyelenggaraan pembelajaran. 

Selanjutnya prestasi sekolah (satuan pendidikan) ini dikomunikasikan 

kepada pemangku kepentingan yang lain, seperti: dinas pendidikan, 

PSMK, atau pemangku yang lain. 

Sub Materi 2: Format dan Cara Pengisian Laporan Pencapaian 

Kompetensi 

Sub materi Format dan Cara Pengisian Laporan Pencapaian Kompetensi 

diuraikan dalam dua unsur, yaitu: (1) Format Laporan Pencapaian Kompetensi, 

dan (2) Pengisian Laporan Pencapaian Kompetensi 

Telah diterbitkan SK Dirjen Dikmen no. 781/D/KP/2013 tentang bentuk dan tata 

cara penyusunan laporan pencapaian kompetensi peserta didik Sekolah 

Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). Sehingga format 

dan cara pengisian telah diuraikan dengan jelas di SK Dirjen tersebut. 
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a. Format Laporan Pencapaian Kompetensi dan Petunjuk Penggunaan 

 

 

 

 

 

LAPORAN 

PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

(SMK) 

 

 

 

 

Nama Peserta Didik 

 

 

 

 

 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 2015 
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LAPORAN 

PENCAPAIAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

(SMK) 

 

 

 

Nama Sekolah : a                                                        a 

NISN/NSS : a                                                        a 

Alamat Sekolah : a                                                        a 

  a                                                        a 

  Kode Posa              aTelp.a             a 

Kelurahan : a                                                        a 

Kecamatan : a                                                        a 

Kabupaten/Kota : a                                                        a 

Provinsi : a                                                        a 

Website : a                                                        a 

E-mail : a                                                        a 



 

29 
 

KETERANGAN TENTANG DIRI PESERTA DIDIK 

1. Nama Peserta Didik (Lengkap) : …………………………… 

2. Nomor Induk Siswa Nasional : …………………………… 

3. Tempat Tanggal Lahir : …………………………… 

4. Jenis Kelamin : …………………………… 

5. Agama : …………………………… 

6. Status Dalam Keluarga : …………………………… 

7. Anak ke : …………………………… 

8. Alamat Peserta Didik : …………………………… 

9. Nomor Telepon Rumah : …………………………… 

10. Sekolah Asal : …………………………… 

11. Diterima di sekolah ini 

 Di kelas   : ……………………………. 

 Pada Tanggal   : ……………………………. 

12. Nama Orang Tua 

 a. Ayah  : …………………………… 

 b. Ibu  : …………………………… 

13. Alamat Orang Tua : …………………………… 

    : …………………………… 

 Nomor Telepon Rumah : …………………………… 

14. Pekerjaan Orang Tua  

 a. Ayah  : …………………………… 

 b. Ibu  : …………………………… 

15. Nama Wali Peserta Didik : …………………………… 

16. Alamat Wali Peserta Didik : …………………………… 

    : …………………………… 

 Nomor Telepon Rumah : …………………………… 

17. Pekerjaan Wali Peserta Didik : …………………………… 

 

  ......................., ................ 20.... 

  Kepala Sekolah, 

 

 

     

........................................

.NIP: 

 

 

Pas Foto 

3 x 4 
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Nama Sekolah : ................................ Kelas : ......................... 

Alamat : ................................ Semester : 2 (Dua) 

Nama : ................................ Tahun Pelajaran : ......................... 

Nomor Induk/NISN : ................................ 

 

 

CAPAIAN 

No. Mapel 

Pengetahuan 

(Kl-3) 

Keterampilan 

(Kl-4) 
Sikap Sosial dan Spiritual 

Angka Predikat Angka Predikat DalamMapel 
Antarmapel 

0 – 100  0 – 100  SB/ B/ C/ K 

Kelompok A (Wajib) 

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti       

2 

Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan      

3 Bahasa Indonesia      

4 Matematika      

5 Sejarah Indonesia      

6 Bahasa Inggris      

Kelompok B (Wajib) 

1 Seni Budaya       

2 

Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan 

Kesehatan      

3 Prakarya dan Kewirausahaan      

Kelompok C (Peminatan) 

 I Dasar Bidang Keahlian: Teknologi dan Rekayasa 

1 Fisika       

2 Kimia      

3 Gambar Teknik      

II Dasar Program Keahlian: Teknik Mesin  

1 Kekuatan Bahan dan Komponen Mesin       

2 Kelistrikan dan Konversi Energi      

3 Pengolahan Logam      

4 Dasar Teknik Mesin      

5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja      

III Paket Keahlian: Teknik Permesinan  

1 Perkakas Tangan       

2 Alat Ukur      

3 Gambar Teknik      

4 Mesin Perkakas I      

5 Mesin Perkakas II      

6 Alat Potong      

7 Mesin dan Program Mesin NC/CNC      



 

31 
 

 Jumlah Nilai       

 Rata – rata      

 

Kegiatan Ekstra Kurikuler Deskripsi 

1. Praja Muda Karana (Pramuka  

..........................................  

 

Ketidakhadiran 

Sakit 

Izin 

Tanpa Keterangan 

: ............... hari 

: ............... hari 

: ............... hari 

 

Mengetahui:                                                                      ......................., ..................... 20..... 

Orang Tua/Wali,                                                                Wali Kelas, 

 

 

 

.................................                                                        ....................................................... 

                                                                                        NIP: 
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Nama Sekolah : ................................ Kelas : ............... 

Alamat : ................................ Semester : 1 (Satu) 

Nama : ................................ Tahun Pelajaran : ............... 

Nomor Induk/NISN : ................................ 

Deskripsi 

No Mapel Kompetensi Catatan 

Kelompok A 

1 Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti 

Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

2 Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

3 Bahasa Indonesia Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

4 Matematika Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

5 Sejarah Indonesia Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

6 Bahasa Inggris Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  



 

33 
 

 

 

 

  

Kelompok B 

1 Seni Budaya Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

2 Pendidikan Jasmani, Olah 

Raga, dan Kesehatan 

Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

3 Prakarya Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

Kelompok C 

I Dasar Bidang Keahlian: Teknologi dan Rekayasa 

1 Fisika Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

2 Kimia Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

3 Gambar Teknik Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  
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II Dasar Program Keahlian: Teknik Mesin 

1 Kekuatan Bahan dan 

Komponen Mesin 

Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

2 

 

Kelistrikan dan Konversi 

Energi 

Pengetahuan Mampu mendeskripsikan prinsip 

dasar kelistrikan mesin dan 

motor bakar, tetapi perlu 

ditingkatkan pemahamannya 

pada prinsip dasar turbin 

Keterampilan Terampil mengerjakan tugas 

dasar kelistrikan mesin dan 

motor bakar tetapi belum 

terampil mengerjakan tugas – 

tugas dasar turbin 

Sosial dan Spiritual Sudah mampu bekerja secara 

disiplin, cermat dan tekun tetapi 

belum mampu bekerja sama dan 

santun dengan teman lain 

3 Pengolahan Logam Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

4 Dasar Teknik Mesin Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

5 Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja 

Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  
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III Paket Keahlian: Teknik Permesinan 

1 Perkakas Tangan Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

2 Alat Ukur Pengetahuan Mampu menjelaskan cara 

menggunakan dan memelihara 

alat ukur dasar tetapi belum 

memahami cara menggunakan 

dan memelihara alat ukur 

mekanik presisi 

Keterampilan Sudah mampu menggunakan 

dan memelihara alat ukur dasar 

tetapi belum mampu 

menggunakan dan memelihara 

alat ukur mekanik presisi 

Sosial dan Spiritual Kerjasama dan kesantunan 

dengan teman lain sudah baik 

tetapi masih belum disiplin dalam 

menggunakan peralatan dan 

berdoa sebelum bekerja 

3 Gambar Teknik Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

4 Mesin Perkakas I Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  
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Wali Kelas 

 

 

 

....................................... 

NIP: ............................... 

 

 

 

 

Orang Tua/Wali, 

 

 

 

 

 

 

 

..................................... 

 

 

 

 

 

5 Mesin Perkakas II Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

Keputusan: 

Berdasarkan hasil yang dicapai pada  

semester 1 dan 2, peserta didik ditetapkan 

 naik ke kelas ……… (............................) 

 tinggal di kelas ...... (............................) 

 

............................., ..................... 20..... 

Kepala Sekolah, 

 

 

 

........................... 

NIP. 
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KETERANGAN PINDAH SEKOLAH 

NAMA PESERTA DIDIK : ......................................................... 

KELUAR 

Tanggal 
Kelas yang 

Ditinggalkan 

Sebab – Sebab Keluar 

atau Atas 

Permintaan (Tertulis) 

Tanda Tangan Kepala 

Sekolah, Stempel Sekolah, 

dan Tanda Tangan 

Orang Tua/Wali 

   ........................, …………… 

Kepala Sekolah, 

 

 

…………………. 

NIP: …………… 

Orang Tua/Wali, 

 

 

…………………. 

   ........................, …………… 

Kepala Sekolah, 

 

 

…………………. 

NIP: …………… 

Orang Tua/Wali, 

 

 

…………………. 

   ........................, …………… 

Kepala Sekolah, 

 

 

…………………. 

NIP: …………… 

Orang Tua/Wali, 

 

 

…………………. 
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KETERANGAN PINDAH SEKOLAH 

NAMA PESERTA DIDIK : ………………………... 

NO. MASUK 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

Nama Peserta Didik 

Nomor Induk 

Nama Sekolah Asal 

Masuk di Sekolah ini: 

a.  Tanggal 

b.  Di Kelas 

Tahun Pelajaran 

................................... 

................................... 

...................................

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

.........................,............ 

Kepala Sekolah, 

 

 

............................. 

NIP: ..................... 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

Nama Peserta Didik 

Nomor Induk 

Nama Sekolah Asal 

Masuk di Sekolah ini: 

a.  Tanggal 

b.  Di Kelas 

Tahun Pelajaran 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

.........................,............ 

Kepala Sekolah, 

 

 

............................. 

NIP: ..................... 

1 

2 

3 

4 

 

 

5 

Nama Peserta Didik 

Nomor Induk 

Nama Sekolah Asal 

Masuk di Sekolah ini: 

a.  Tanggal 

b.  Di Kelas 

Tahun Pelajaran 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

.........................,............ 

Kepala Sekolah, 

 

 

............................. 

NIP: ..................... 
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CATATAN PRESTASI YANG PERNAH DICAPAI 

 

Nama Peserta Didik : .................................................................... 

Nama Sekolah : .................................................................... 

Nomor Induk : .................................................................... 

 

 

No. 
Prestasi yang 

Pernah Dicapai 
Keterangan 

1 Kurikuler a                                                                  a 

a                                                                  a 

a                                                                  a 

a                                                                  a 

a                                                                  a 

a                                                                  a 

 

2 Ekstra Kurikuler a                                                                  a 

a                                                                  a 

a                                                                  a 

a                                                                  a 

a                                                                  a 

a                                                                 aa 

 

3 Catatan Khusus 

Lainnya 

a                                                                  a 

a                                                                  a 

a                                                                  a 

a                                                                  a 

a                                                                  a 

a                                                                  a 
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CARA PENGISIAN RAPOR SMK 

 

1. Nama peserta didik di halaman judul, data Satuan Pendidikan di lembar 1, 

dan data peserta didik di lembar 2 diisi dengan lengkap. 

2. Lembar 2 yang berisi data peserta didik, dilengkapi dengan pas foto peserta 

didik terbaru berukuran 3 x 4. 

3. Lembar CAPAIAN kompetensi semester 1 diisi dengan: 

 a. Identitas Satuan Pendidikan dan identitas peserta didik. 

 b. Pada kolom Pengetahuan dan Keterampilan diisi dengan perolehan nilai 

dari tiap guru mata pelajaran yang berupa angka (berdasarkan 

perhitungan skala 0 s.d 100) dan Kode Huruf (Predikat). 

 e. Kolom Sikap Spiritual dan Sosial (Kl-1 dan Kl-2), dalam kolom Mapel diisi 

dengan menggunakan nilai kualitatif: Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup 

(C), dan Kurang (K). 

 f. Kolom Sikap Spiritual dan Sosial (Kl-1 dan Kl-2) antar mapel diisi oleh wali 

kelas dengan deskripsi kesimpulan dari sikap peserta didik secara 

keseluruhan. Kesimpulan tersebut diperoleh melalui rapat bersama 

dengan guru mata pelajaran. 

 g. Kelompok mata pelajaran peminatan diisi dengan cara sebagai berikut. 

Dasar Bidang Keahlian: Teknologi dan Rekayasa, Dasar Program 

Keahlian: Teknik Mesin, dan Paket Keahlian: Teknik Permesinan. 

  Kolom 1 – 2 diisi jumlah SKS untuk mata pelajaran pada program keahlian 

Teknik Mesin, sedangkan kolom 3 s/d 6 diisi jumlah SKS untuk mata 

pelajaran pada paket keahlian Teknik Pemesinan. 

 h. Kegiatan ekstra kurikuler diisi dengan nilai kualitatif (SB = sangat baik, B = 

baik, C = cukup, dan K = Kurang) dilengkapi dengan keterangan masing – 

masing kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti. Nilai dan keterangan 

kegiatan ekstra kurikuler diperoleh dari guru pembina/pelatih ekstra 

kurikuler. 
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Contoh: 

Kegiatan Ekstra Kurikuler Deskripsi 

1. Praja Muda Karana 

(Pramuka) 

Sangat Baik. Juara LT I tingkat 

Provinsi 

2. Usaha Kesehatan Sekolah 

(UKS) 

Baik, aktif dalam setiap kegiatan 

 i. Kolom ketidakhadiran diisi dengan rekapitulasi peserta didik (sakit, izin, 

dan tanpa keterangan) dari wali kelas. 

Contoh: 

Ketidakhadiran 

Sakit 

Izin 

Tanpa Keterangan 

: 1 

: --- 

: --- 

hari 

hari 

hari 

 

 j. Lembar catatan DESKRIPSI kompetensi mata pelajaran diisi dengan: 

  a. Identitas Satuan Pendidikan dan identitas peserta didik. 

  b. Catatan deskripsi Pengetahuan, Keterampilan, Sikap Spiritual dan 

Sosial tiap mata pelajaran diperoleh dari guru mata pelajaran. 

Contoh Pengisian: 

 

No Mapel Kompetensi Catatan 

Kelompok A (Wajib) 

1 Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti 

Pengetahuan Baik, sudah memahami seluruh 

kompetensi, terutama sangat baik 

dalam memahami makna mujahadah 

an-nafs. Terus berlatih agar lebih 

baik dalam kompetensi yang lain 

  Keterampilan Sudah terampil dalam hafalan surat – 

surat yang ditentukan, namun masih 

perlu  banyak berlatih dalam  hafalan 

Q.S. An-Nur(24):2. 

  Sosial dan Spiritual Sudah konsisten menunjukkan sikap 
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beriman, bertaqwa, jujur, dan kontrol 

diri. 

Kelompok B (Wajib) 

1 ..................   

2 Pendidikan Jasmani, Olah 

Raga, dan Kesehatan 

Pengetahuan Sudah memahami semua konsep 

keterampilan, kecuali peran aktivitas 

fisik dalam pencegahan penyakit dan 

pengurangan biaya perawatan 

kesehatan. Perlu lebih tekun dalam 

memahami peran aktivitas fisik 

dalam pencegahan penyakit dan 

pengurangan biaya perawatan 

kesehatan. 

  Keterampilan Sudah menguasai keterampilan 

permainan dan atletik, terutama 

mempraktikkan teknik dasar atletik 

(jalan cepat, lari, lompat, dan lempar) 

dengan menekankan gerak dasar 

fundamentalnya. 

Dapat diikutsertakan dalam lomba 

OOSN tingkat kota. 

  Sosial dan Spiritual Sudah menunjukkan usaha maksimal 

dalam setiap aktivitas gerak jasmani, 

sportif dalam bermain, perlu 

peningkatan dalam menghargai 

perbedaan. 

Perlu terus dikembangkan sikap 

sportif dalam bermain dan 

menghargai perbedaan 

Dst .......   

Kelompok C 

I Dasar Bidang Keahlian: 

Teknologi dan Rekayasa 

  

1 Fisika Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

2 Kimia Pengetahuan  
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Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

3 Gambar Teknik Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

    

II Dasar Program Keahlian: Teknik Mesin 

1 Kekuatan Bahan dan 

Komponen Mesin 

Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

2 Kelistrikan dan Konversi 

Energi 

Pengetahuan Mampu mendeskripsikan prinsip 

dasar kelistrikan mesin dan motor 

bakar, tetapi perlu ditingkatkan 

pemahamannya pada prinsip dasar 

turbin 

Keterampilan Terampil mengerjakan tugas dasar 

kelistrikan mesin dan motor bakar 

tetapi belum terampil mengerjakan 

tugas – tugas dasar turbin 

Sosial dan Spiritual Sudah mampu bekerja secara 

disiplin, cermat dan tekun tetapi 

belum mampu bekerja sama dan 

santun dengan teman lain 

3 Dst Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

III Paket Keahlian: Teknik Permesinan 

1 Perkakas Tangan Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  
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2 Alat Ukur Pengetahuan Mampu menjelaskan cara 

menggunakan dan memelihara alat 

ukur dasar tetapi belum memahami 

cara menggunakan dan memelihara 

alat ukur mekanik presisi 

Keterampilan Sudah mampu menggunakan dan 

memelihara alat ukur dasar tetapi 

belum mampu menggunakan dan 

memelihara alat ukur mekanik presisi 

Sosial dan Spiritual Kerjasama dan kesantunan dengan 

teman lain sudah baik tetapi masih 

belum disiplin dalam menggunakan 

peralatan dan berdoa sebelum 

bekerja 

3 Dst Pengetahuan  

Keterampilan  

Sosial dan Spiritual  

 

 k. Pengisian lembar penilaian laporan Pencapaian Kompetensi semester 2 

(dua) sama dengan pengisian lembar penilaian laporan Pencapaian 

Kompetensi semester 1 (satu). 

 l. Kriteria kenaikan kelas ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan 

karakteristik Satuan Pendidikan. 

Contoh : 

 Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

 a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada 

tahun pelajaran yang diikuti 

 b. tidak terdapat 3 mata pelajaran atau lebih, pada kompetensi pengetahuan, 

keterampilan, dan/atau sikap yang belum tuntas/belum baik pada 

semester kedua. 

 c. Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah 

hari efektif. 

4. Keterangan pindah keluar Satuan Pendidikan diisi dengan: 

 a. tanggal ditetapkannya keluar dari Satuan Pendidikan. 
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 b. kelas yang ditinggalkan pada saat keluar dari Satuan Pendidikan. 

 c. alasan keluar dari Satuan Pendidikan. 

 d. waktu penandatanganan pengesahan oleh Kepala Sekolah dan tanda 

tangan kepala sekolah dibubuhi stempel. 

 e. pengesahan kepindahan keluar Satuan Pendidikan dikuatkan dengan 

tanda tangan orang tua/wali peserta didik. 

5. Keterangan pindah masuk Satuan Pendidikan diisi dengan: 

 a. nama peserta didik yang ,masuk diisi lengkap. 

 b. identitas peserta didik ditulis apabila pindah masuk ke sekolah baru 

(mutasi dari luar ke dalam Satuan Pendidikan). 

 c. waktu penandatanganan pengesahan oleh Kepala Sekolah dan tanda 

tangan kepala sekolah dibubuhi stempel. 
 

6. Catatan prestasi yang pernah dicapai diisi dengan: 

 a. identitas peserta didik. 

 b. catatan prestasi yang menonjol pada bidang kurikuler (akademik), ekstra 

kurikuler (nonakademik), dan catatan khusus lainnya yang berhubungan 

dengan sikap serta hal – hal selain kurikuler dan ekstra kurikuler (misalnya 

memenangkan kejuaraan dalam ajang pencarian bakat, dan sebagainya). 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta diklat meliputi: mempelajari modul, 

berdiskusi dengan teman sejawat, mengerjakan latihan / kasus / tugas, dan 

merefleksi diri. 

E. Latihan / Kasus / Tugas 

Tugas 4 

Bapak dan Ibu peserta diklat diminta menyelesaikan tugas dengan ketentuan di 

bawah ini. 

a. Peserta dibagi menjadi enam kelompok. 

b. Kelompok 1 sd 3 membahas Format Laporan Pencapaian Kompetensi 

c. Mempresentasikan hasil bahasan ke kelompok lain (@ 7 menit) 

 

Latihan 4 
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Bapak dan Ibu peserta Diklat diminta mengisi laporan pencapaian kompetensi 

peserta didik (buku rapor) dengan menggunakan data prestasi yang telah Bapak 

atau Ibu miliki sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Cermati data 

tersebut, dan lakukan pengisian dengan ketentuan di bawah ini. 

a. Dikerjakan dalam kelompok 

b. Peserta dibagi menjadi enam kelompok 

c. Waktu pembahasan: 45 menit 

d. Hasil kelompok dipresentasikan @ 6 menit 

F. Rangkuman 

Laporan pencapaian kompetensi merupakan kumpulan data prestasi hasil belajar 

peserta didik secara menyeluruh yang terekam semester demi semester. Tujuan 

laporan pencapaian kompetensi adalah dokumentasi, komunikasi untuk orang 

tua, dan komunikasi untuk pemangku kepentingan yang lain. Format dan cara 

pengisian laporan pencapaian kompetensi, mengacu pada SK Dirjen Dikmen no. 

781/D/KP/2013. 

G. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

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

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Laporan Pencapaian 

Kompetensi ? 

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

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Laporan 

Pencapaian Kompetensi ? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Laporan Pencapaian Kompetensi agar kegiatan 

berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah mampu 

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

membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai 
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minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat 

memperoleh nilai minimal 80. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Nilai ketuntasan belajar sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai acuan 

menentukan prestasi hasil belajar. Yaitu, peserta didik sudah mencapai 

ketuntasan belajar atau belum. Dari data prestasi hasil belajar yang sudah diolah, 

dapat diketahui peserta didik yang harus mengikuti remedial dan pengayaan. 

Tindakan remedial diberikan kepada peserta didik prestasi hasil belajarnya di 

bawah nilai ketuntasan belajar. Sedangkan tindakan pengayaan diberikan 

kepada peserta didik yang memiliki prestasi di atas nilai ketuntasan belajar, atau 

sama dengan nilai ketuntasan tersebut. Maksud utama dilakukannya tindakan 

remedial dan pengayaan adalah peningkatan penguasaan kompetensi. 

Selanjutnya prestasi peserta didik didokumentsikan dalam laporan pencapaian 

kompetensi peserta didik. Pengisian laporan pencapaian kompetensi peserta 

didik mengacu pada SK Dirjen Dikmen no. 781/D/KP/2013. 

B. Balikan dan Tindak Lanjut 

1. Balikan  

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

dan pengalaman yang berkaitan dengan materi Pemanfaatan Hasil 

Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran ? 

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

pemahaman dan pengalaman yang berkaitan dengan materi 

Pemanfaatan Hasil Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran? 

c. Saran apa yang dapat saudara sampaikan terkait dengan proses 

pembahasan materi Pemanfaatan Hasil Penilaian dan Evaluasi 

Pembelajaran agar kegiatan berikutnya lebih baik / lebih berhasil ? 

2. Tindak lanjut 

Peserta dinyatakan berhasil dalam mempelajari materi ini apabila telah mampu 

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

membuka materi dengan nilai minimal 80. Bagi yang belum mencapai nilai 
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minimal 80 diharapkan untuk lebih giat mendalami lagi sehingga dapat 

memperoleh nilai minimal 80. 
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