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Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan Engine Tune Up Mesin Bensin Konvensional 
kepada guru dan teknisi program keahlian otomotif SMK Negeri 2 Gedangsari. 
Sasaran dari kegiatan ini adalah guru dan teknisi program keahlian otomotif SMK 
Negeri 2 Gedangsari. Metode kegiatan yang digunakan adalah: ceramah dan tanya 
jawab, demonstrasi, latihan/praktik, dan uji performansi/kinerja. Hasil dari 
kegiatan PPM ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dari guru 
dan Teknisi Otomotif SMK N 2 Gedangsari Gunungkidul Yogyakarta pada 
pekerjaan Engine Tune Up Mesin Bensin Konvensional. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian 
pada masyarakat ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru 
dan teknisi otomotif pada pekerjaan Engine Tune Up Mesin Bensin Konvensional. 
Saran yang yang diberikan adalah: (1) bagi sekolah dan guru hendaknya 
merencakan dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kompetensi guru 
dan teknisinya, dan (2) bagi Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya Fakultas 
Teknik sebagai salah satu perguruan tinggi yang menghasilkan guru SMK 
hendaknya lebih mengarahkan program-program pengabdiannya untuk 
mengembangkan kualitas SMK. 
Kata kunci : Pelatihan, Guru SMK, Engine Tune Up 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



I. PENDAHULUAN 
 
A. Analisis Situasi 

Mutu pendidikan terkait erat dengan mutu guru. Hal ini dikarenakan 

proses pembelajaran sebagai suatu aktivitas untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa berkaitan langsung dengan 

aktivitas guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sebagai suatu sistem 

kegiatan, proses pembelajaran selalu melibatkan guru. Keterlibatan guru 

tersebut mulai dari pemilihan dan pengurutan materi pembelajaran, penerapan 

dan penggunaan metode pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran, 

pembimbingan belajar, sampai pada kegiatan pengevaluasian hasil belajar. 

Berkaitan dengan peran tersebut, suatu proses pembelajaran akan 

berlangsung secara baik jika dilaksanakan oleh guru yang memiliki kualitas 

kompetensi akademik dan profesional yang tinggi atau memadai. Slamet PH 

(2007:1) menyatakan bahwa guru merupakan salah satu faktor kunci yang 

menenentukan kualitas pendidikan karena gurulah yang berinteraksi langsung 

dengan dengan peserta didik dan  merupakan satu-satunya sumberdaya aktif, 

sehingga tanpa campur tangan guru komponen-komponen yang lain tidak akan 

ada artinya.  

Boonthong Wasuri dan Pongpan Traimongkolkul (2006:122) menyatakan 

bahwa variable yang berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran adalah guru, 

siswa, lingkungan belajar, dan proses pembelajaran. Namun demikian, kenyataan 

di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru belum memiliki 

profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut 

dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan 

pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian guru.  

Data Balitbang Depdiknas (2003) tentang kelayakan guru dalam mengajar 

di berbagai satuan pendidikan sebagai menunjukkan bahwa: untuk SD yang layak 

mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% 

(negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), 

serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta).  



Data Direktorat Tenaga Kependidikan tahun 2004 juga menunjukkan 

rendahnya kompetensi guru. Rata-rata hasil uji kompetensi guru dalam tes umum 

guru TK-SD, dan tes bidang studi guru SMP/SMA/SMK tidak mencapai 50 

persen (Lie, Kompas 03 Februari 2006). Selain itu, berdasarkan data guru 

mismatch per provinsi tahun 2003, diketahui bahwa secara nasional jumlah guru 

mata pelajaran SMP, SMA, dan SMK yang mismatch mencapai 60.027 guru. 

Jumlah guru mismatch tersebut terdapat di SMP 31.821 guru, di SMA 17.663 

guru, dan di SMK 10.543 guru (Mungin Eddy Wibowo, Suara Merdeka, 28 Juni 

2005).  

Data dari Tempat Uji Kompetensi (TUK) Otomotif Jurusan Pendidikan 

Teknik Otomotif FT UNY juga menunjukkan bahwa rata-rata hanya 50% guru 

yang lulus uji kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa  kompetensi kejuruan guru 

SMK yang telah mengikuti uji kompetensi belum semuanya baik. Permasalahan 

ini juga dihadapi oleh SMK N 2 Gedangsari. 

 SMK N 2 Gedangsari merupakan salah satu SMK Kecil di Kabupaten 

Gunungkidul yang didirikan pada tahun 2007.  Terdapat 3 (tiga) program keahlian 

yaitu Tata Busana, Teknik Mekanik Otomotif, dan Akuntansi di sekolah ini. 

Sebagai sekolah baru, maka sebagian besar guru dan karyawan di SMK N 2 

Gedangsari adalah berstatus guru dan karyawan tidak tetap (GTT/PTT).  

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru dan teknisi otomotif 

SMKN 2 Gedangsari terungkap bahwa mereka belum memiliki ketrampilan 

Engine Tune Up sesuai dengan standar industri sebagaimana yang diacu oleh 

LSPTO Indonesia. Dari 3 orang guru produktif dan 1 orang teknisi yang ada baru 

1 orang guru yang telah lulus dan memiliki sertifikat kompetensi Teknisi Junior 

pada pekerjaan Engine Tune Up dari Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi 

Otomotif Indonesia (LSP-TO Indonesia), 1 orang guru pernah ikut uji kompetensi 

namun tidak lulus, sedangkan sisanya belum pernah mengikuti pelatihan maupun 

uji kompetensi. 

Oleh karena itu, kami bermaksud mengadakan pelatihan Engine Tune Up 

Mesin Bensin Konvensional bagi guru dan teknisi otomotif SMK N 2 Gedangsari. 

Engine Tune Up merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa 



SMK dan diujikan oleh LSPTO. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan guru dan 

teknisi tersebut mampu menguasai kompetensi engine tune up agar mampu 

membimbing siswanya menguasai kompetensi tersebut. 

 

B.  Tinjauan Pustaka 

1. Pelatihan 

Moekijat (1993:3) menyatakan bahwa pelatihan adalah suatu bagian 

pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan 

keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif 

singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori”. 

Pernyataan ini didukung Yoder (1962:368) yang mendefinisikan kegiatan 

pelatihan sebagai upaya mendidik dalam arti sempit, terutama dilakukan dengan 

cara instruksi, berlatih, dan sikap disiplin.  

Instruksi Presiden RI, No. 15 tahun 1974 menyatakan bahwa pelatihan 

adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar mengajar untuk 

memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang 

berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih 

mengutamakan praktik (Sarbiran, 2004 : 19).  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelatihan adalah proses, kegiatan, 

atau pekerjaan untuk mengubah kemampuan menjadi lebih baik. Training 

merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi, 

sebagai hasil dari pengajaran vocational dan latihan keahlian dan pengetahuan 

yang berhubungan dengan penggunaan keahlian yang spesifik 

(http//www.wikipedia.org). 

Secara umum tujuan pelatihan dinyatakan oleh Moekijat (1993) adalah 

untuk penambahan pengetahuan, keterampilan, dan perbaikan sikap dari peserta 

pelatihan. Morse (Tracy, 1974) menyatakan bahwa arah tujuan pelatihan adalah 

pengembangan penampilan kerja invidu dan pengembangan karir seseorang. Alex 

S. Nitisemito (1982) mengungkapkan tentang tujuan pelatihan sebagai usaha 

untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku dan pengetahuan, 

sesuai dari keinginan individu, masyarakat, maupun lembaga yang bersangkutan.  



Berdasarkan beberapa ungkapan tentang pengertian dan tujuan dari 

pelatihan, maka pelatihan dapat diartikan sebagai suatu upaya melalui proses 

pembelajaran yang terencana dan sistematik untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang 

dilaksanakan dalam waktu relatif singkat dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk 

memperoleh pekerjaan dan pendapatan, dan/atau dimanfaatkan untuk 

kepentingan efektivitas kinerja organisasi.  

 

2. Manfaat Pelatihan 

Kegiatan pelatihan bagi guru pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru sehingga pada gilirannya 

diharapkan para guru dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan dapat 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada siswanya. Dengan kata lain, 

mereka dapat bekerja secara lebih produktif dan mampu meningkatkan kualitas 

kinerjanya.  

Sondang Siagian (1997:183-185) menyatakan bahwa penyelenggaraan 

program pelatihan bermanfaat  bagi sekolah  maupun guru itu sendiri.  Bagi 

sekolah setidaknya terdapat tujuh manfaat yang dapat dipetik, yaitu: (1) 

peningkatan produktivitas kerja sekolah sebagai keseluruhan; (2) terwujudnya 

hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan; (3) terjadinya proses 

pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat; (4) meningkatkan semangat 

kerja seluruh tenaga kerja dalam prganisasi dengan komitmen organisasional yang 

lebih tinggi; (5) mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan 

gaya manajerial yang partisipatif; (6) memperlancar jalannya komunikasi yang 

efektif; dan (7) penyelesaian konflik secara fungsional.  

Sedangkan manfaat pelatihan bagi guru, diantaranya : (1) membantu para 

guru membuat keputusan dengan lebih baik; (2) meningkatkan kemampuan para 

guru menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya; (3) terjadinya 

internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional; (4) timbulnya 

dorongan dalam diri guru untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya; (5) 

peningkatan kemampuan guru untuk mengatasi stress, frustasi dan konflik yang 



pada gilirannya memperbesar rasa percaya pada diri sendiri; (6) tersedianya 

informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para guru 

dalam rangka pertumbuhan masing-masing secara teknikal dan intelektual; (7) 

meningkatkan kepuasan kerja; (8) semakin besarnya pengakuan atas kemampuan 

seseorang; (9) makin besarnya tekad guru untuk lebih mandiri; dan (10) 

mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa depan.  

 

3. Tahapan-tahapan Pelatihan 

Agar kegiatan pelatihan yang diselenggarakan benar-benar dapat 

memberikan manfaat bagi kemajuan guru maupun bagi sekolah, maka terdapat 

beberapa tahapan dalam suatu kegiatan pelatihan. Alan Cowling & Phillips James 

(1996:110) mengemukakan tentang pendekatan yang sistematis dalam pelatihan 

meliputi empat tahap, yaitu: (1) mengenali kebutuhan,  (2) merencanakan untuk 

memenuhi kebutuhan – kebutuhan itu,  (3)  pelaksanaan, dan (4) evaluasi.  

Sementara itu, Sondang Siagian (1997:185-203) menyatakan bahwa 

langkah-langkah dalam kegiatan pelatihan adalah: (1) penentuan kebutuhan; (2) 

penentuan sasaran; (3) penetapan program; (4) identifikasi isi program; (5) 

identifikasi prinsip-prinsip belajar; (6) pelaksanaan program; (7) identifikasi 

manfaat; dan (7) penilaian pelaksanaan program.  

Dengan mengacu kepada kedua pemikiran di atas, berikut ini akan 

diuraikan tentang tahapan-tahapan dalam kegiatan pelatihan, yang mencakup: (1) 

penentuan kebutuhan; (2) penentuan sasaran; (3) penentuan program; (4) 

penerapan prinsip-prinsip belajar; dan (5) penilaian kegiatan. 

a. Penentuan Kebutuhan 

Penentuan kebutuhan merupakan langkah awal yang amat penting 

untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis kebutuhan secara 

cermat. Dengan melalui analisis kebutuhan yang cermat dapat diyakinkan 

bahwa kegiatan pelatihan memang benar-benar perlu dilakukan,  jadi tidak 

hanya sekedar proyek yang sifatnya diada-adakan, tanpa hasil dan tujuan yang 

jelas.   

 



b. Penentuan Sasaran 

Berdasarkan analisis kebutuhan selanjutnya dapat ditetapkan berbagai 

sasaran yang ingin dicapai dari suatu kegiatan pelatihan, baik yang bersifat 

teknikal maupun behavioral. Bagi penyelenggara, penentuan sasaran ini 

memiliki arti penting sebagai: (1) tolok ukur kelak untuk menentukan berhasil 

tidaknya program pelatihan; (2) bahan dalam usaha  menentukan langkah 

selanjutnya, seperti  menentukan isi program dan metode pelatihan yang 

sesuai. Sedangkan bagi peserta penentuan sasaran bermanfaat dalam persiapan 

dan usaha apa yang seyogyanya mereka lakukan agar dapat memperoleh 

manfaat yang sebesar-besarnya  dari kegiatan pelatihan yang diikutinya. 

c. Penentuan Program 

Setelah dilakukan analisis kebutuhan dan ditetapkan sasaran yang 

ingin dicapai, selanjutnya dapat ditetapkan program pelatihan. Dalam 

penentuan program terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan yakni 

berkenaan dengan jawaban dari beberapa  pertanyaan berikut: Kemampuan 

apa yang hendak dicapai?  Materi apa yang perlu disiapkan?  Kapan waktu 

yang terbaik untuk dilaksanakan pelatihan? Dimana tempat yang paling 

memungkinkan untuk dilaksanakan pelatihan? Berapa biaya yang dibutuhkan 

untuk pelaksanaan pelatihan? Siapa yang paling tepat untuk ditunjuk sebagai 

instruktur? dan Bagaimana pelatihan itu sebaiknya dilaksanakan?. Jawaban 

pertanyaan-pertanyan ini pada intinya merujuk kepada efektivitas dan efisiensi 

kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan. 

 

d. Penerapan Prinsip-Prinsip  Belajar 

Agar pelatihan ini dapat mencapai sasaran atau tujuan yang 

diharapkan, maka kegiatan pelatihan berlangsung seyogyanya dapat 

memperhatikan dan menerapkan sejumlah prinsip belajar. Peserta pelatihan 

adalah tergolong orang dewasa, oleh sebab itu prinsip-prinsip yang 

diterapkan dalam proses pelatihannya harus mengacu kepada prinsip 

pembelajaran orang dewasa.  



Proses pembelajaran orang dewasa pada dasarnya menggunakan 

beberapa asumsi: 

1). Orang dewasa telah memiliki konsep diri, dan tidak mudah untuk 
menerima konsep yang dating dari luar dirinya, sehingga dalam proses 
pelatihannya perlu memperhatikan ; (1) iklim belajarnya perlu 
diciptakan sesuai dengan keadaan orang dewasa, (2) warga belajar 
perlu dilibatkan dalam mendiagnosis kebutuhan belajarnya, (3) warga 
belajar perlu dilibatkan dalam proses perencanaan belajarnya, (4) 
proses belajarnya merupakan tanggung jawab bersama antara sumber 
belajar dengan warga belajar, dan (5) evaluasi pembelajarannya 
ditekankan pada evaluasi diri sendiri. 

2). Orang dewasa telah memiliki pengalaman, dan berbeda-beda 
sehingga; (1) proses pembelajarannya lebih ditekankan pada teknik 
yang sifatnya menyadap pengalaman mereka, (2) proses 
pembelajarannya lebih ditekankan pada aplikasi praktis. 

3). Orang dewasa memiliki masa kesiapan belajar seirama dengan adanya 
peran sosial yang mereka tampilkan. Peran ini akan berubah sejalan 
dengan perubahan usianya sehingga dalam proses pembelajarannya; 
(1) urutan program belajar perlu disusun berdasarkan urutan logik 
mata pelajaran, dan (2) dengan adanya konsep mengenai tugas-tugas 
pekembangan pada orang dewasa akan memberikan petunjuk dalam 
belajar secvara kelompok. 

4). Orang dewasa memiliki perspektif waktu dan orientasi belajar, 
sehingga cenderung memiliki perspektif untuk secepatnya untuk 
mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Sehingga dalam proses 
pembelajarnnya; (1) sumber belajar berperan sebagai pemberi bantuan 
kepada warga belajar, dan (2) kurikulum tidak berorientasi pada mata 
pelajaran, tetapi berorientasi pada masalah. (Knowles, 1980:41) 

 

e. Penilaian  

Pelaksanaan suatu program  dapat dikatakan berhasil jika dalam diri 

peserta tersebut terjadi suatu proses transformasi. Proses transformasi dapat 

dinyatakan berlangsung dengan baik apabila terjadi paling sedikit dua hal, 

yaitu: (1) peningkatan kemampuan dalam  melaksanakan tugas, dan (2) 

perubahan perilaku yang tercermin pada sikap, disiplin, dan etos kerja.  

Untuk mengetahui terjadi tidaknya perubahan tersebut dilakukan 

penilaian, baik yang berkenaan dengan aspek teknis maupun behavioral. 

Dengan demikian, bahwa penilaian harus diselenggarakan secara sistematis, 

dengan-langkah sebagai berikut : 



1) penentuan kriteria keberhasilan yang ditetapkan sebelum program 

pelatihan diselengggarakan 

2) penyelenggaraan pre-test untuk mengetahui tingkat pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan para guru sekarang,  guna memperoleh 

informasi tentang program pelatihan  apa yang tepat diselenggarakan. 

3) pelaksanaan ujian pasca pelatihan untuk melihat apakah memang terjadi 

transformasi yang diharapkan atau tidak dan apakah transformasi tersebut 

tercermin dalam pelaksanaan pekerjaan masing-masing guru. 

 

C. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan melalui informasi dari para 

guru dan teknisi Otomotif SMKN 2 Gedangsari dapat diidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi oleh guru dan teknisi otomotif di sekolah 

tersebut. Permasalahan tersebut adalah kompetensi yang dimiliki oleh guru 

dan teknisi otomotif khususnya engine tune up belum sesuai dengan standar 

industri dan LSPTO. Hal ini dikarenakan kesempatan untuk mengikuti 

pelatihan sangat terbatas yang disebabkan oleh terbatasnya dana yang dimiliki 

oleh sekolah. 

Dengan demikian permasalahan yang dapat diselesaikan melalui 

kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dirumuskan sebagai berikut: Apakah 

pelatihan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kompetensi Engine Tune 

Up guru dan teknisi otomotif SMKN 2 Gedangsari?  

 

D. Tujuan Kegiatan 
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan engine tune 

up kepada guru dan teknisi program keahlian otomotif SMKN 2 Gedangsari. 

 

 

 

 

E. Manfaat Kegiatan 



Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi engine tune up guru dan 

teknisi bidang keahlian otomotif SMK N 2 Gedangsari. 

 

II. METODE KEGIATAN PPM 

A. Khalayak Sasaran Antara yang Strategis 

Kegiatan pelatihan engine tune up ini diperuntukkan bagi guru dan 

teknisi otomotif SMK Negeri 2 Gedangsari.   

 

B. Metode Kegiatan PPM 

Metode kegiatan yang digunakan adalah: ceramah dan Tanya jawab, 

demonstrasi, latihan/praktik, dan uji performansi/kinerja. 

 

C. Langkah Kegiatan PPM 

 1.

 Cera

mah dan tanya jawab 

Metode ini dipilih untuk menyampaikan teori dan konsep-konsep 

yang sangat prinsip dan penting untuk dimengerti serta dikuasai oleh 

peserta pelatihan.  Materi yang diberikan pada pelatihan ini mengacu pada 

soal uji kompetensi Engine Tune Up Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi 

Otomotif Indonesia (LSP-TO Indonesia) bagi Teknisi Junior, yaitu: 

a. Kesehatan dan Keselamatan kerja 

b. Sistem pelumasan, meliputi pemeriksaan volume  dan kualitas oli 

c. Mekanisme katup, meliputi  

1) Pemerikasaan celah katup dan penyetelan  

2) Pengencangan baut kepala silinder 

d.  Sistem pengapian 

1) Pemeriksaan celah busi 

2) Pemeriksaan tahanan kabel busi 

3) Pemeriksaan kabel dan tahan coil 

4) Pemeriksaan distributor 



5) Penyetelan platina, dwell angle 

6) Pemeriksaan governor 

e.  Pemeriksaan baterei 

1) Pemeriksaan berat jenis 

2) Pemeriksaan tegangan 

3) Pemeriksaan jumlah air, terminal dan bodi. 

2. Demonstrasi 

Metode demonstrasi dipilih untuk menunjukkan suatu proses kerja 

sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peserta pelatihan. 

Demontrasi dilakukan oleh pelatih atau instruktur dan nara sumber teknis, 

dengan demikian peserta dapat mengamati secara sempurna metode dan 

teknik pengolahan secara sempurna yang diberikan nara sumber. 

3. Latihan atau Praktik 

Pada metode ini peserta akan mempraktekkan secara optimal teknik dan 

prosedur engine tune up dengan diawasi atau bawah petunjuk para nara 

sumber/instruktur. 

4. Uji kinerja 

 Uji kinerja dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi penguasaan 

kompetensi oleh peserta pelatihan. Uji kinerja menggunakan instrumen 

dari LSPTO, dilaksanakan dua kali yaitu sebelum pelatihan dan setelah 

selesai pelatihan untuk melihat peningkatan kompetensi peserta pelatihan. 

 

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 

1. Faktor Pendukung 

Faktor yang menjadi pendukung dalam kegiatan PPM ini adalah sambutan 

yang positif dan antusiasme guru dan teknisi otomotif SMK N 2 

Gedangsari untuk mengikuti pelatihan. 

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan PPM ini adalah ketersediaan 

peralatan dan sarana praktik yang dimiliki oleh sekolah. Namun demikian, 



hal ini dapat diatasi dengan cara tim PPM membawa peralatan dan sarana 

praktik yang dibutuhkan. 

 

III. PELAKSANAAN KEGIATAN PPM  

C. Hasil Kegiatan PPM  

Pelatihan Engine Tune Up Mesin Bensin Konvensional bagi guru dan 

teknisi otomotif SMK N 2 Gedangsari dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 

2009. Hasil dari kegiatan PPM ini adalah meningkatnya pengetahuan dan 

keterampilan Engine Tune Up Mesin Bensin Konvensional guru dan Teknisi 

Otomotif SMK N 2 Gedangsari Gunungkidul Yogyakarta. Peningkatan 

tersebut ditunjukkan dengan keberhasilan peserta pelatihan dalam 

melaksanakan prosedur Engine Tune Up Mesin Bensin Konvensional sesuai 

dengan standar dari LSPTO baik dari segi waktu maupun prosedur kerjanya.  

NAMA PESERTA 

WAKTU KERJA  KOMPETEN 

Sebelum 

Pelatihan 

(mnt) 

Setelah 

Pelatihan 

(mnt) 

Sebelum 

Pelatihan 

Setelah 

Pelatihan 

Belum Sudah Belum  Sudah

Setyo Sugiatmono 112 85 √   √ 

Arya Nugraha 120 87 √   √ 

Budi Karyanto 118 89 √   √ 

 

D. Pembahasan  Hasil Pelaksanaan  Kegiatan PPM  

Tujuan dari kegiatan PPM ini adalah untuk meningkatkan ketrampilan 

guru dan teknisi otomotif dalam melaksanakan Engine Tune Up Mesin Bensin 

Konvensional sesuai dengan standar yang telah dikembangkan oleh LSPTO 

Indonesia. Berdasarkan uji kinerja yang dilakukan sebelum dan sesudah pelatihan 

diketahui bahwa ketrampilan engine tune up peserta pelatihan meningkat.  

Peningkatan tersebut ditunjukkan oleh keberhasilan peserta pelatihan 

dalam melaksanan pekerjaan engine tune up sesuai dengan standar LSPTO. Rata-

rata peningkatan yang terjadi dari segi waktu kerja adalah 25%. Dengan demikian 



pelatihan yang dilaksanakan mampu meningkatkan efisiensi kerja peserta 

pelatihan sebesar 25%. 

 

IV. PENUTUP  

C. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil kegiatan PPM dapat disimpulkan bahwa kegiatan PPM 

yang telah dilaksanakan berhasil meningkatkan keterampilan guru dan teknisi 

otomotif SMK N 2 Gedangsari dalam pekerjaan Engine Tune Up Mesin Bensin 

Konvensional. Faktor utama keberhasilan kegiatan PPM ini adalah pada sarana 

yang digunakan untuk latihan memiliki spesifikasi yang sesuai dengan yang 

digunakan oleh LSPTO dalam uji kompetensi engine tune up mesin bensin 

konvensional.  

Kelemahan utama yang dimiliki oleh SMK adalah sarana praktik yang 

digunakan kebanyakan adalah berupa engine stand sehingga ketika dihadapkan 

pada kendaraan yang sesungguhnya mereka kesulitan dalam mengidentifikasi 

letak komponen yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, dalam kegiatan PPM ini 

kendaraan yang digunakan untuk pelatihan disesuaikan dengan jenis kendaraan 

yang digunakan oleh LSPTO. 

 

D. Saran  

1. Bagi Sekolah 

a. Sebagai institusi yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang 

memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja, 

hendaknya sekolah mengusahakan sarana dan prasarana praktik yang 

sesuai dengan objek pekerjaan di dunia kerja. 

b. Merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan 

profesional bagi guru dan teknisi. 

c. Menjalin kerjasama dengan dunia kerja dan perguruan tinggi dalam 

mengembangkan kompetensi guru dan teknisi otomotif. 

 

 



2. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta  

 UNY, khususnya Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif sebagai salah satu 

perguruan tinggi yang menghasilkan guru bidang otomotif hendaknya lebih 

mengarahkan program-program pengabdiannya untuk mengembangkan 

kualitas SMK. Program-program tersebut dapat berupa pelatihan kepada guru 

dan teknisi mengenai teknologi terbaru bidang otomotif, metode 

pembelajaran, dan lainnya. 
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