
  



  



I. PENDAHULUAN 
 
A. Analisis Situasi 

 
Sebagaimana bidang-bidang yang lain, bidang otomotif juga 

mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat cepat. Perkembangan 

dunia otomotif terjadi karenakan antara lain oleh: (1)  tuntutan masyarakat 

dunia terkait isu lingkungan hidup, dimana penyebab 75 % lebih polusi udara 

disebabkan kendaraan bermotor, kendaraan bermotor; dan (2) konsumen 

semakin kritis dan selektif dalam memilih kendaraan, beberapa keiteria yang 

diinginkan konsumen terhadap kendaraan antara lain performa tinggi, bahan 

bakar ekonomis, nyaman, aman, serbaguna, harga beli murah, perawatan 

mudah, dan harga jual kembali tinggi. 

Berbagai tuntutan di atas menyebabkan produsen kendaraan bermotor 

berlomba-lomba mengembangkan inovasi-inovasi teknologi dalam rangka memenuhi 

untuk menciptakan kendaraan yang nyaman, ekonomis, tinggi performanya, dan 

ramah lingkungan. Inovasi-inovasi tersebut terjadi pada semua sistem pada kendaraan 

bermotor, mulai dari mesin, interior, eksterior, kaki-kaki, maupun aksesoris. Salah 

satu teknologi yang beberapa tahun belakangan ini berkembang dan telah 

diaplikasikan pada kendaraan bermotor di Indonesia adalah sistem injeksi bahan 

bakar secara elektonik (Electronic Fuel Injection). 

SMK bidang otomotif sebagai lembaga yang menghasilkan lulusan 

yang akan bekerja di bidang otomotif dihadapkan pada permasalahan untuk 

selalu menjaga kurikulum dan fasilitasnya up-to-date dengan perkembangan 

dunia usaha dan dunia industri (DUDI).  

Untuk menjawab tuntutan di atas, Dinas Pendidikan Nasional telah 

mengadakan program revitalisasi peralatan praktik dengan memberikan dana 

kepada sekolah-sekolah untuk pengadaan fasilitas praktik sesuai dengan 

perkembangan teknologi DUDI. Salah satu fasilitas praktik yang banyak dibeli 

oleh SMK khususnya bidang otomotif adalah mesin/mobil yang menggunakan 

sistem bahan bakar injeksi (Electronic Fuel Injection/EFI).  



Pengadaan fasilitas praktik tersebut bertujuan untuk membekali siswa 

SMK kompetensi di bidang EFI. Hal ini dikarenakan beberapa tahun 

belakangan semua produk-produk kendaraan bermotor terutama mobil di 

Indonesia telah mengaplikasikan sistem EFI. Sementara untuk sepeda motor 

beberapa produk juga telah mengaplikasinya. Namun demikian, hasil Lomba 

Ketrampilan Siswa (LKS) yang diselenggarakan di Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY menunjukkan bahwa penguasaan siswa tentang sistem EFI 

masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan perolehan skor tertinggi peserta LKS 

adalah 450 dari nilai maksimal 700. Rata-rata perolehan skor peserta LKS 

adalah 325.  

Meskipun mutu lulusan pendidikan sangat erat kaitannya dengan 

proses pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara 

lain kurikulum, tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, 

alat bantu dan bahan, manajemen, sekolah, lingkungan sekolah dan lapangan 

latihan kerja siswa. Namun demikian, dari berbagai faktor tersebut, guru 

merupakan faktor kunci yang sangat menentukan mutu pendidikan. 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.  

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 berturut-turut adalah guru, siswa, lingkungan belajar, dan proses 



pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa guru 

merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas lulusan SMK. 

Dengan demikian, rendahnya skor yang diperoleh oleh peserta LKS pada 

bidang uji EFI terkait erat dengan penguasaan guru terhadap materi/bidang 

tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Wibowo (2008) yang menyatakan 

bahwa banyak guru SMK yang ketinggalan dalam meng-update keahlian agar 

sesuai dengan perkembangan DUDI.  

Lembaga/sekolah yang menjadi mitra kegiatan ini adalah SMK Negeri 

2 Gedangsari. Sekolah ini 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. 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru dan teknisi otomotif 

SMKN 2 Gedangsari tahun lalu terungkap bahwa mereka masih mengalami 

berbagai kendala dalam proses belajar mengajar (PBM). Permasalahan 

tersebut antara lain: (1) fasilitas dan peralatan praktik yang terbatas baik dari 

sisi jumlah dan jenisnya, (2)  semua guru merupakan guru tidak tetap (GTT) 

yang berlatar belakang pendidikan teknik mesin, (3) belum pernah 

memperoleh pelatihan Engine Tune Up baik kendaraan konvensional 

(karburator) maupun EFI. Oleh karena itu, pihak sekolah sangat berharap 

dapat menjalin hubungan dengan perguruan tinggi agar dapat memberikan 

bantuan baik berupa pelatihan, peralatan, maupun manajemen sehingga dapat 

meningkatkan kualitas PBM di sekolahnya. 

Kegiatan PPM kali ini merupakan kelanjutan dari program PPM yang 

telah tim pengabdi lakukan pada kesempatan tahun yang lalu. Pada 

kesempatan tahun lalu kami telah memberikan pelatiha engine tune up mesin 

konvensional bagi guru dan teknisi otomotif. Untuk kesempatan tahun ini, 

kami bermaksud mengadakan pelatihan Sistem EFI bagi guru SMK N 2 

Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan 

guru-guru tersebut mampu menguasai kompetensi EFI sehingga dapat 

membimbing siswanya menguasai kompetensi tersebut. 
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1. Komposisi campuran bahan bakar-udara yang kurang akurat karena dikontrol 

secara mekanis (hanya diatur oleh  kevakuman di venturi). Pada saat putaran 

stationer, putaran rendah ataupun pada saat deselerasi komposisi campuran 

cenderung kaya sehingga emisi HC dan CO yang dihasilkan cenderung tinggi. 

2. Posisi karburator terlalu jauh dari ruang bakar sedangkan uap bahan bakar 

lebih berat daripada udara, akan mengalami kesulitan ketika mengalir melalui 

belokan dan sudut-sudut tajam dari saluran isap (intake manifold) sehingga 

homogenitas campuran akan terganggu.  

3. Karburator tidak mampu mengalirkan campuran udara-bahan bakar dengan 

perbandingan yang sama untuk setiap silinder (untuk motor bensin dengan 

multi silinder). Akibatnya tenaga yang dikeluarkan pun tidak optimal. 

4. Sulit mendeteksi kerusakan yang terjadi. 

Sistem injeksi bahan bakar elektronik dikembangkan untuk meningkatkan 

kinerja sistem bahan bakar pada motor bensin. Sistem injeksi bahan bakar 

elektronik adalah seperangkat alat untuk mensuplay bahan bakar yang diperlukan 

untuk pembakaran pada motor bensin. Sistim ini menggunakan beberapa sensor 

untuk mendeteksi kondisi mesin dan unit pengontrol (rangkaian elektronik). 

Berdasarkan sinyal dari sensor-sensor yang ada, unit pengontrol akan mengatur 

jumlah bahan bakar yang akan di injeksikan ke dalam ruang bakar dengan 

komposisi perbandingan udara dan bahan bakar yang disesuaikan dengan kondisi 

kerja mesin. Jumlah bahan bakar yang dikabutkan merupakan fungsi dari kondisi 

operasi mesin yang dideteksi oleh berbagai sensor.  

Sistem injeksi bahan bakar elektronik memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan sistem bahan bakar karburator, diantaranya : 

a. Lebih presisi dalam mengatur jumlah bahan bakar yang dikabutkan sebagai 

fungsi dari kondisi operasi mesin yang dideteksi oleh berbagai sensor. 

Komposisi campuran bahan bakar-udara akan lebih akurat terhadap kondisi 

kerja mesin. 

b. Bahan bakar dapat dikabutkan langsung ke dalam saluran hisap, dekat dengan 

katup masuk. Hal ini meningkatkan homogenitas campuran dan efisiensi 

bahan bakar. 



Berdasarkan proses kerjanya, secara umum sistem injeksi bahan bakar 

elektronik dikelompokkan menjadi dua, yaitu : (1) L-Jetronik, dan (2) D-Jetronik. 

L-Jetronik melakukan kontrol injeksi secara elektronik pada Electronic Control 

Unit (ECU) berdasarkan jumlah udara yang masuk menggunakan sensor Air Flow 

Meter. Pada D-Jetronik, kontrol injeksi dilakukan secara elektronik oleh ECU 

berdasarkan tekanan udara (kevakuman) di intake manifold menggunakan 

Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor. 

 

2. 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.  

 

 

a. 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.  

 

b. 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. 

1). 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.   

2). 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. 

3). 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. 

4). 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: 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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) 

 

 

5). 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 uraian di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang 

terkait dengan mutu pendidikan di SMK, yaitu antara lain: 

1. Rendahnya penguasaan kompetensi pada materi/bidang EFI oleh siswa 

SMK.  

2. Fasilitas dan peralatan praktik yang dimiliki SMK N 2 Gedangsari kurang 

memadai untuk mendukung penguasaan kompetensi siswa. 

3. Latar belakang guru di SMK N 2 Gedangsari tidak sesuai dengan bidang 

yang diajarkan (missmatch). 

4. Guru dan teknisi otomotif SMK N 2 Gedangsari belum menguasai sistem 

EFI 

Permasalahan yang akan diatasi dalam kegiatan PPM ini dibatasi pada 

upaya mengatasi permasalahan penguasaan materi EFI yang rendah oleh guru 

SMK N 2 Gedangsari.  

 
D. Tujuan Kegiatan 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan Engine Tune Up EFI guru dan teknisi otomotif 

SMK N 2 Gedangsari. 

 



E. Manfaat Kegiatan 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan 

kompetensi Engine Tune Up EFI guru dan teknisi otomotif SMK N 2 

Gedangsari. 

 

II. METODE KEGIATAN PPM 

A. Khalayak Sasaran Antara yang Strategis 

Kegiatan pelatihan Sistem EFI ini diperuntukkan bagi guru dan teknisi 

otomotif SMK N 2 Gedangsari.   

 

B. Metode Kegiatan PPM 

Metode  kegiatan yang digunakan dalam pelatihan ini  adalah sebagai berikut: 

1. Ceramah 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 

pekerjaan yang dilakukan di bengkel otmotif, yaitu: 

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 management sistem kendaraan EFI dengan diawasi 

atau bawah petunjuk para nara sumber/instruktur. 

 

C. Langkah-langkah Kegiatan PPM 

Berdasarkan orientasi lapangan diperoleh gambaran bahwa Guru dan 

Teknisi Otomotif di SMK N 2 Gedangsari masih mengalami kesulitan dalam 



memahami sistem EFI pada kendaraan bermotor. Kondisi ini apabila tidak 

diatasi maka akan berdampak kepada proses pembelajaran yang muaranya 

akan mempengaruhi kompetensi siswanya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka pemecahan masalah yang diajukan 

secara operasional adalah sebagai berikut : 

1. Diskusi  secara intensif tentang ; 

a. Sistem Bahan Bakar EFI 

b. Sistem Kontrol Elektronik 

c. Sistem Induksi Udara  

d. Engine Management System 

2. Praktik 

Praktik yang dilakukan pada pelatihan ini mengacu kepada uji 

kompetensi Engine Tune Up EFI yang dikeluarkan oleh Lembaga 

Sertifikasi Profesi Teknisi Otomotif Indonesia (LSP-TO Indonesia) bagi 

Teknisi Junior. 

 
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 

A. Hasil Kegiatan PPM  

Kegiatan PPM dilaksanakan pada tanggal 4, 12, 19, 26 September, dan 

3 Oktober 2010. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan PPM 

Hari/Tgl Pelaksana Materi Keterangan 
5 -9-2010 Tim PPM Sistem Bahan 

Bakar dan Sistem 
Kontrol Elektronik 

Ceramah dan tanya 
jawab 

12-9-2010 Tim PPM Sistem Induksi 
Udara 

Ceramah dan tanya 
jawab 

19-9-2010 Tim PPM Engine 
Management 
System 

Ceramah dan tanya 
jawab 

26-9-2010 Tim PPM Praktik Demonstrasi, 
diskusi, dan 
Pembimbingan 

3/10/2010 Tim PPM Praktik Demonstrasi, 
diskusi, dan 
Pembimbingan 

 

B. Pembahasan  Hasil Pelaksanaan  Kegiatan PPM  

Tujuan dari kegiatan PPM ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan 

dan ketrampilan guru dan teknisi otomotif dalam melaksanakan Engine Tune Up 

Mesin EFI sesuai dengan standar yang telah dikembangkan oleh LSPTO 

Indonesia. Berdasarkan pemantauan yang dilaksanakan selama pelatihan diketahui 

bahwa pengetahuan dan ketrampilan peserta pelatihan meningkat. Hal ini 

dikarenakan sebelum pelatihan pengetahuan mereka tentang EFI sangat minim.  

 

IV. PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil kegiatan PPM dapat disimpulkan bahwa kegiatan PPM 

yang telah dilaksanakan berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

guru dan teknisi otomotif SMK N 2 Gedangsari dalam pekerjaan Engine Tune Up 



Mesin EFI. Faktor utama keberhasilan kegiatan PPM ini adalah pada sarana yang 

digunakan untuk latihan cukup memadai karena peralatan yang dipakai adalah 

mobil bukan engine stand. Pemakaian mobil akan memudahkan peserta 

mengidentifikasi letak sensor maupun aktuator dengan mudah.  

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. 

 

B. 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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