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ABSTRAK 
 

PPM berbasis hasil penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan Guru SMK Teknik Pemesinan dalam: (1) memahami teori pahat bubuttipe 
orthogonal dan oblique, (2) memilih jenis pahat bubut yang sesuai dengan bahan yang 
dikerjakan, (3) melakukan penajaman/pengasahan pahat bubut tipe orthogonal dan 
oblique, dan (4) menghasilkan kualitas produk pemesinan bubut sesuai standar yang 
diminta.Kegiatan ini berbentuk pelatihan denganmemberikanteori, praktik 
mengasah pahat, dan praktik membubut. Pelatihan dilaksanakan pada hari Sabtu s.d. 
Minggu, 04 s.d. 05 Juni 2016 di Workshop Pemesinan Jurusan Pendidikan Teknik Mesin 
FT UNY. Pelatihan diikuti oleh 25 orang guru SMK di wilayah DIY. Setelah mengikuti 
pelatihan, diketahui bahwa: (1) tingkat pengetahuan Guru SMK Teknik Pemesinan 
mengenai pahat bubuttipe orthogonal dan obliquemencapai skor 3,94 sehingga termasuk 
kategori baik, (2) tingkatkemampuan Guru SMK Teknik Pemesinan dalam memilih jenis 
pahat bubut yang sesuai dengan bahan yang dikerjakanmencapai skor 3,88 sehingga 
termasuk kategori baik, (3) kemampuan Guru SMK Teknik Pemesinan dalam melakukan 
penajaman/pengasahan pahat bubut tipe orthogonal dan obliquesudah baik dan sesuai 
standar, (4) kualitas produk pemesinan bubutmenggunakan pahat bubut tipe oblique 
hasilnya lebih baik dan sesuai standar daripada menggunakan pahat tipe orthogonal. 

Kata kunci: tool grinding, orthogonal, oblique 
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BABI PENDAHULUAN 
 

 

A. Analisis Situasi 

Pembelajaran pemesinan bubut merupakan pembelajaran praktik yang mengajarkan 

seperangakat keterampilan atau yang disebut dengan kompetensi. Proses pembelajaran 

dilakukan di bengkel kerja praktik dengan kelengkapan fasilitas dan bahan yang memadai. 

Pembelajaran praktik menuntut berbagai persyaratan yang berbeda jika dibandingkan dengan 

pembelajaran teori. Perbedaan tersebut terutama pada sarana dan prasarana pembelajaran. 

Khusus untuk pemesinan bubut, secara spesifik memerlukan mesin perkakas beserta 

peralatan bantu mesin, berbagai jenis alat potong, peralatan ukur, bahan praktik, dan job 

sheet. 

Kualitas hasil kerja pemesinan bubut ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola 

proses pemesinan, yang merupakan kombinasi antara kecerdasan memilih pahat bubut, 

menentukan parameter proses pemesinan, menentukan langkah kerja, dan parameter-

parameter lain terkait dengan proses pemesinan bubut. Salah satu hal yang sangat 

menentukan kualitas hasil adalah kemampuan operator dalam mengelola peralatan potong 

atau pahat bubut. Kemampuan tersebut nampak dalam pemilihan jenis pahat bubut yang 

sesuai dengan bahan yang dikerjakan, tipe pahat bubut yang akan dipakai selama proses 

pemesinan, dan cara melakukan penajaman/pengasahan pahat bubut ketika mengalami 

kerusakan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa kemampuan mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Mesin FT UNY sebagai salah satu keluaran dari siswa SMK ternyata 

masih tidak/belum bisa memilih jenis maupun tipe pahat bubut yang digunakan, serta belum 

mampu melakukan pengasahan atau penajaman pahat sesuai kaidah yang diikuti. Fakta lain 

yang dapat diketahui adalah bahwa kualitas hasil kerja atau produk pemesinan bubut tidak 

sesuai standar yang diminta, baik dalam hal ketepatan dimensi ukur, toleransi, dan kekasaran 

permukaan yang dihasilkan. Temuan tersebut akan berpengaruh terhadap capaian prestasi 

kerja pemesinan bubut. 

Fakta sebagaimana disampaikan di atas dapat menjadi salah satu indikasi bahwa saat di 

SMK, siswa belum/tidak diajarkan cara memilih jenis maupun tipe pahat bubut yang 

digunakan, serta tidak/belum diajarkan pengasahan atau penajaman pahat sesuai kaidah oleh 

guru SMK. Berdasarkan kondisi tersebut, salah satu kendala pembelajaran pemesinan bubut, 

khususnya mengenai pahat bubut adalah kurangnya pengetahuan guru SMK mengenai pahat 

bubut. Selain itu, kemampuan guru dalam menjelaskan cara memilih jenis pahat bubut yang 



2
 

sesuai dengan bahan yang dikerjakan, tipe pahat bubut yang akan dipakai selama proses 

pemesinan, dan cara melakukan penajaman/pengasahan pahat bubut ketika mengalami 

kerusakan juga masih perlu dioptimalkan. Jika guru SMK sebagai ujung tombak 

pembelajaran pemesinan bubut menguasai pengetahuan terkini mengenai pahat bubut, serta 

mempu menjelaskan cara memilih jenis pahat bubut yang sesuai dengan bahan yang 

dikerjakan, tipe pahat bubut yang akan dipakai selama proses pemesinan, dan cara melakukan 

penajaman/pengasahan pahat bubut dengan baik, maka dipastikan mutu pembelajaran 

pemesinan bubut akan meningkat lebih baik.  

Hasil penelitian sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa tipe pahat yang cocok dan 

sesuai pada proses pemesinan bubut adalah pahat tipe oblique dibandingkan dengan tipe 

orthogonal. Kelebihan pahat tipe oblique adalah waktu pengerjaan benda kerja lebih pendek 

daripada pahat tipe orthogonal yaitu 27 menit. Selain itu, kualitas geometris hasil kerja 

praktik pemesinan bubut menggunakan pahat oblique mampu mencapai kualitas geometris 

aspek kekasaran yang baik yaitu 3,16  atau setara N8 menurut standar ISO. 

Berdasarkan temuan lapangan dan hasil penelitian tersebut, kegiatan pelatihan tool 

grinding pahat bubut tipe oblique ini sangat penting dilakukan. Pelatihan tool grinding pahat 

bubut tipe oblique bagi guru SMK ini diharapkan akan memberikan wawasan baru bagi guru 

SMK dalam upaya meningkatkan kompetensi mengajarnya. Penguasaan pengetahuan serta 

keterampilan guru SMK mengenai pahat bubut tipe oblique diharapkan dapat meningkatkan 

mutu pembelajaran dan kualitas hasil praktik pemesinan bubut. 

B. Kajian Pustaka 

1. Proses Pemesinan Bubut 
Proses pemesinan bubut sebagaimana proses pemesinan pada umumnya adalah suatu 

proses untuk membuat bentuk dan ukuran benda kerja dengan cara menyayat benda kerja 

yang berputar menggunakan alat potong yaitu pahatyang terpasang pada mesin bubut. 

Widarto (2008) menjelaskan bahwa bentuk dasar proses bubut dapat didefinisikan sebagai 

proses pemesinan permukaan luar benda silindris atau bubut rata dengan: 

1. Benda kerja yang berputar 

2. Satu pahat bermata potong tunggal (with a single-point cutting tool) 

3. Gerakan pahat sejajar terhadap sumbu benda kerja pada jarak tertentu sehingga akan 

membuang permukaan luar benda kerja. 

Pada proses pembubutan, hal penting yang harus diperhatikan adalah mengenai elemen 

dasar proses bubut. Taufiq Rochim (2007: 12) menjelaskan bahwa elemen dasar proses 

pemesinan bubut dapat ditentukan menggunakan rumus yang diturunkan berdasarkan 



Gambar 1 berikut ini. 

 
Gambar 1. Proses Bubut (Taufiq Rochim, 2007: 12) 

 

Dari Gambar 1 di atas, kondisi pemotongan ditentukan sebagai berikut: 

Benda kerja 

d0 = diameter awal (mm) 
dm = diameter akhir (mm) 
lt = panjang pemesinan (mm) 
 

Pahat 

Kr = sudut potong utama (°) 
γ0 = sudut geram (°) 
lt = panjang pemesinan (mm) 
 

Mesin bubut 

a = kedalaman potong (mm) 
f = gerak makan (mm/(r)) 
n = putaran spindel ((r)/min) 
 

Elemen dasar proses pemesinan bubut dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

(1) Kecepatan potong, . .  (m/min), di mana d = diameter awal  

(2) Kecepatan makan, vf = f.n (mm/min) 

(3) Waktu pemotongan tc = lt/vf (min) 

(4) Kecepatan penghasilan geram, Z = A.v atau Z = f.a.v 
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dengan plan angle 0o. 
• ISO 5 : Untuk pembubutan melintang menuju center dengan plan angle 0o. 
• ISO 6 : Untuk pembubutan memanjang dengan plan angle 90o. 
• ISO 7 : Untuk pembubutan melintang menuju center dengan plan angle 0o. 
• ISO 8 : Untuk pembesaran lubang tembus, plan angle 75o. 
• ISO 9 : Untuk pembesaran lubang tak tembus, plan angle 95o. 
 

Joko Santoso (2013: 33) menjelaskan bahwa sistem pemotongan diklasifikasikan 

menjadi 2 yaitu sistem pemotongan tegak (orthogonal cutting) dan sistem pemotongan 

miring (oblique cutting). 

 

 
Orthogonal cutting                              Oblique cutting 

Gambar 3. Sistem Pemotongan Tegak (Orthogonal Cutting) dan Sistem Pemotongan Miring 
(Oblique Cutting). 

 

Berdasarkan klasifikasi sistem pemotongan tersebut, maka pahat bubut pun dapat 

diklasifikasikan menjadi pahat bubut tipe orthogonal dan tipe oblique. 

 

 
Orthogonal cutting                              Oblique cutting 

Gambar 4. Pemotongan Menggunakan Pahat Tipe Orthogonaldan Tipe Oblique. 

3. Kualitas Geometris 
Kontrol kualitas hasil produk dalam pemesinan adalah pengotrolan mutu produk yang 

dibuat dan dianggap sudah memenuhi spesifikasi yang diminta. Sebagai contoh kualitas 
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produksi ialah, apabila seorang tukang bubut akan membuat produk mesin misalnya poros, 

maka tukang bubut itu akan membuat poros sampai ukuran tertentu sesuai dengan gambar 

teknik dengan mencantumkan karakteristik geometrinya, maka hasil dari pada poros tersebut 

mempunyai kualitas tertentu yang disebut kualitas produksi. Kualitas produksi ini dalam 

istilah suatu produk mesin mempunyai karakteristik geometri yang ideal apabila produk 

mesin tersebut sesuai dengan yang dikehendaki (direncanakan), yaitu:  

a. Ukuran dimensi yang tepat (presisi).  

b. Bentuk (form) yang sempurna (excellent).  

c. Permukaan yang halus (surface finish).  

 

C. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkanuraian sebelumnya dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Kurangnya pengetahuan guru SMK mengenai pahat bubut. 

2. Kemampuan guru dalam menjelaskan cara memilih jenis pahat bubut yang sesuai 

dengan bahan yang dikerjakan masih rendah. 

3. Kemampuan guru dalam menjelaskan tipe pahat bubut yang akan dipakai selama 

proses pemesinan masih rendah. 

4. Kemampuan guru dalam menjelaskan cara melakukan penajaman/pengasahan pahat 

bubut ketika mengalami kerusakan masih perlu dioptimalkan. 

5. Kualitas hasil kerja atau produk pemesinan bubut tidak sesuai standar yang diminta, 

baik dalam hal ketepatan dimensi ukur, toleransi, dan kekasaran permukaan yang 

dihasilkan. 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab 

terhadap kondisi tersebut dalam kegiatan PPM ini akan diadakan pelatihan yang dibatasi pada 

pelatihan tool grindingdengan rumusan masalah sebagaiberikut. 

1. Bagaimanakah pengetahuan Guru SMK Teknik Pemesinan mengenai pahat bubuttipe 

orthogonal dan oblique? 

2. Bagaimanakah kemampuan Guru SMK Teknik Pemesinan dalam memilih jenis pahat 

bubut yang sesuai dengan bahan yang dikerjakan? 

3. Bagaimanakah kemampuan Guru SMK Teknik Pemesinan dalam melakukan 

penajaman/pengasahan pahat bubut tipe orthogonal dan oblique? 

4. Bagaimanakah kemampuan Guru SMK Teknik Pemesinan dalam menghasilkan 

kualitas produk pemesinan bubut sesuai standar yang diminta? 
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D. Tujuan Kegiatan 

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah, maka tujuan kegiatan ini adalah untuk: 

1. Meningkatkan pengetahuan Guru SMK Teknik Pemesinan mengenai pahat bubut tipe 

orthogonal dan oblique. 

2. Meningkatkan kemampuan Guru SMK Teknik Pemesinan dalam memilih jenis pahat 

bubut yang sesuai dengan bahan yang dikerjakan. 

3. Meningkatkan kemampuan Guru SMK Teknik Pemesinan dalam melakukan 

penajaman/pengasahan pahat bubut tipe orthogonal dan oblique. 

4. Meningkatkan kemampuan Guru SMK Teknik Pemesinan dalam menghasilkan 

kualitas produk pemesinan bubut sesuai standar yang diminta. 

E. Manfaat Kegiatan 

Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini antara lain: 

1. Bagi guru SMK : meningkatkan kompetensi mengajar pemesinan 
bubut. 

2. Bagi sekolah : meningkatkan kualitas pembelajaran, 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia di 
sekolah, meningkatkan mutu lulusan, dan 
meningkatkan daya saing  sekolah. 

3. Bagi universitas : meningkatkan kualitas kegiatan PPM bagi 
dosen berbasis kebutuhan masyarakat, dan 
sebagai perwujudan tri dharma perguruan 
tinggi. 

4. Bagi ilmu pengetahuan : memberi dan menyebarluaskan alternatif solusi 
dalam meningkatkan kualitas produk 
pemesinan bubut sesuai standar yang diminta 
menggunakan pahat bubut tipe oblique 

 
   



BAB II METODE KEGIATAN PPM 
 

A. Kerangka Pemecahan Masalah 

Kerangka pemecahan masalah secara sistematis dijelaskan dalam bagan berikut ini. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efektifitas pelatihan diketahui dari: 
a. Meningkatnya pengetahuan Guru SMK Teknik Pemesinan 

mengenai pahat bubuttipe orthogonal dan oblique. 
b. Meningkatnya kemampuan Guru SMK Teknik Pemesinan dalam 

memilih jenis pahat bubut yang sesuai dengan bahan yang 
dikerjakan. 

c. Meningkatnya kemampuan Guru SMK Teknik Pemesinan dalam 
melakukan penajaman/pengasahan pahat bubut tipe orthogonal dan 
oblique. 

d. Meningkatnya kemampuan Guru SMK Teknik Pemesinan dalam 
menghasilkan kualitas produk pemesinan bubut sesuai standar yang 
diminta. 

Pelatihan tool grinding pahat bubut, 
yang terdiri dari: 
a. 30% teori 
b. 70% praktik 

Pendampingan implementasi di SMK 

1. Kurangnya pengetahuan guru SMK mengenai pahat bubut. 
2. Kemampuan guru dalam menjelaskan cara memilih jenis pahat bubut yang 

sesuai dengan bahan yang dikerjakan masih rendah. 
3. Kemampuan guru dalam menjelaskan tipe pahat bubut yang akan dipakai 

selama proses pemesinan masih rendah. 
4. Kemampuan guru dalam menjelaskan cara melakukan 

penajaman/pengasahan pahat bubut ketika mengalami kerusakan masih 
perlu dioptimalkan. 

5. Kualitas hasil kerja atau produk pemesinan bubut tidak sesuai standar yang 
diminta, baik dalam hal ketepatan dimensi ukur, toleransi, dan kekasaran 
permukaan yang dihasilkan. 

Gambar 5. Kerangka Pemecahan Masalah 
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B. Khalayak Sasaran 

Sasaran kegiatan ini adalah Guru SMK Teknik Pemesinan di wilayah Yogyakarta. 

Jumlah peserta pelatihan ini sebanyak 25 orang (Lampiran 1). Alasan dipilihnya Guru SMK 

di wilayah Yogyakarta ini karena guru merupakan ujung tombak pembelajaran yang 

diharapkan mempunyai kompetensi yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Yogyakarta sebagai kota pelajar hendaknya mampu memberi contoh yang 

baik, terutama mengenai kompetensi guru yang ada. Disamping itu, alasan dipilihnya guru 

SMK di wilayah Yogyakarta adalah karena kegiatan MGMP yang aktif, sehingga subjek 

sasaran PPM ini nantinya diharapkan dapat menyebarluaskan hasil kegiatan kepada pihak 

lain, baik siswa, sesama guru, maupun pemangku kepentingan lainnya. 

 

C. Metode Kegiatan 

Metode kegiatan PPM ini adalah dengan pelatihan yang terdiri dari komposisi teori 

30% dan praktik 70%. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Pemberian materi mengenai macam-macam jenis/tipe pahat bubut, cara memilih jenis 

pahat bubut yang sesuai dengan bahan yang dikerjakan, tipe pahat bubut yang akan 

dipakai selama proses pemesinan, dan cara melakukan penajaman/pengasahan pahat 

bubut ketika mengalami kerusakan, khususnya untuk pahat tipe orthogonal dan oblique. 

2. Praktik penajaman/pengasahan pahat bubut tipe orthogonal dan oblique. 

3. Praktik membubut benda kerja menggunakan pahat tipe orthogonal dan oblique. 

Selain itu, dilakukan pula pendampingan dalam implementasi hasil pelatihan di SMK. 

Hasil pelatihan disampaikan kepada guru lain untuk meningkatkan kompetensi guru dan 

diimplementasikan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi siswa dan perbaikan 

proses dan hasil belajar.Dalam kegiatan pelatihan, peserta juga diminta mengisi lembar 

evaluasi untuk mengetahui pencapaian pengetahuan dan kemampuannya menggunakan 

angket skala Likert. Skor penilaiandalam angketakan dikelompokkan dalam lima kategori 

dengan ketentuan sebagai berikut. 

 
Tabel1. Kategori Penilaian Teoritis 

Interval Kategori 
 1,8  < X≤  3  Sangat Baik 
 0,6  < X ≤  1,8 Baik 
 0,6  <X ≤  0,6 Kurang Baik 
  1,8 < X ≤  0,6 Tidak Baik 

3  ≤X ≤  1,8 Sangat Tidak Baik
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Keterangan: 

  = Rerata ideal = 1  (skor tertinggi + skor terendah)  /2
 = Simpangan baku ideal = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) 

X = Skor aktual 
Skor tertinggi   = skor alternatif jawaban tertinggi (5) 
Skor terendah    = skor alternatif jawaban terendah (1)  

 

Sesuai keterangan di atas, maka kriteria interpretasi data disampaikan sebagaimana Tabel 2 
berikut ini. 
 

Tabel 2. Kriteria Interpretasi Data 

Interval Kategori 
4,2 < X ≤ 5 Sangat Baik 
3,4 < X ≤ 4,2 Baik 
2,6 < X ≤ 3,4 Kurang Baik 
1,8 < X ≤ 2,6 Tidak Baik 

1 ≤ X ≤ 1,8 Sangat Tidak Baik
 
Selain data yang bersifat kuantitatif, dalam instrumen evaluasi juga menjaring pendapat/saran 
dari peserta. Pendapat/saran tersebut dapat digunakan sebagai acuan perbaikan kegiatan 
serupa di masa mendatang.  
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BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PPM 
 
 

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan 

Kegiatan PPM berbasis hasil penelitian ini dilaksanakan pada Sabtu s.d. Minggu, 04 

s.d. 05 Juni 2016 di Workshop Pemesinan Jurusan Pendidikan Teknik Mesin FT UNY. 

Kegiatan diikuti oleh 25 orang guru SMK teknik pemesinan dari SMK di DIY (Lampiran 1). 

Kegiatan dilaksanakan dengan susunan sebagai berikut. 

 

Sabtu 4 Juni 2016 

No. Waktu Kegiatan Fasilitator 
1.  08.00 s.d. 08.20 Registrasi Peserta Surono, M.Pd. 

Mahasiswa 
2.  08.20 s.d. 08.45 Pembukaan Edy Purnomo, 

M.Pd. 
Prof. Dr. Thomas 
Sukardi, M.Pd. 

3.  08.45 s.d. 09.00 Coffee Break  
4.  09.00 s.d. 10.00 Materi 1:  

Macam-macam jenis/tipe pahat bubut 
Edy Purnomo, 
M.Pd. 

5.  10.00 s.d. 11.00 Materi 2 
Pemilihan jenis pahat bubut yang sesuai 
dengan bahan yang dikerjakan dan proses 
pembubutan yang dilakukan 

Edy Purnomo, 
M.Pd. 

6.  11.00 s.d. 12.00 Materi 3: 
Optimalisasi proses pemesinan bubut 

Prof. Dr. Thomas 
Sukardi, M.Pd. 

7.  12.00 s.d. 12.45 ISHOMA  
8.  12.45 s.d. 13.00 Pengkondisian Peserta  
9.  13.00 s.d. 14.00 Materi 4: 

Pemaparan hasil penelitian mengenai pengaruh 
tipe pahat terhadap kualitas hasil praktik 
pemesinan bubut 

Prof. Dr. Thomas 
Sukardi, M.Pd. 

10. 14.00 s.d. 15.00 Materi 5: 
Penajaman/pengasahan pahat bubut 

Prof. Dr. Thomas 
Sukardi, M.Pd. 

11. 15.00 s.d. 16.00 Praktik penajaman/pengasahan pahat bubut Semua tim PPM 
dan teknisi 

 

Minggu 5 Juni 2016 

No. Waktu Kegiatan Fasilitator 
1.  08.00 s.d. 08.15 Pengkondisian Peserta Surono, M.Pd. 

Mahasiswa 
2.  08.15 s.d. 11.45 Praktik: 

1. Penajaman/pengasahan pahat bubut 
2. Pembubutan benda kerja 

Semua tim PPM 
dan teknisi 

3.  11.45 s.d. 12.45 ISHOMA  
4.  12.45 s.d. 13.00 Pengkondisian Peserta  
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No. Waktu Kegiatan Fasilitator 
5.  13.00 s.d 15.00 Praktik pembubutan benda kerja Semua tim PPM 

dan teknisi 
6.  15.00 s.d. selesai Penutupan Edy Purnomo, 

M.Pd. 
Prof. Dr. Thomas 
Sukardi, M.Pd. 

 

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti dengan antusias oleh para 

peserta yang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Pada sesi penyampaian materi, para 

peserta mendengarkan dengan cermat dan bertanya jika ada sesuatu hal yang tidak atau 

belum dipahami.Untuk meningkatkan pengetahuan guru SMK mengenai pahat bubut, maka 

dalam pelatihan ini disampaikan materi mengenai macam-macam jenis/tipe pahat bubut. 

Materi disampaikan oleh Edy Purnomo, M.Pd. selama kurang lebih satu jam. Dalam 

pemaparan tersebut disampaikan klasifikasi jenis pahat bubut dan jenis pembubutan. Para 

peserta mengikuti dengan antusias dan bertanya beberapa hal terkait dengan materi yang 

disampaikan. 

Materi selanjutnya yang disampaikan oleh Edy Purnomo, M.Pd adalah mengenai 

pemilihan jenis pahat bubut yang sesuai dengan bahan yang dikerjakan dan proses 

pembubutan yang dilakukan. Dalam proses pembubutan, terdapat berbagai jenis proses dan 

bahan benda kerja yang dibubut. Setiap jenis proses dan jenis bahan yang dikerjakan 

memerlukan jenis pahat yang spesifik. Pemilihan jenis pahat menyesuaikan jenis proses dan 

jenis bahan yang tepat akan menghasilkan kualitas hasil pembubutan yang optimal dan presisi 

sesuai standar yang ditentukan. Kepresisian dan kesesuaian dengan standar atau tuntutan 

adalah hal penting yang harus dipenuhi dalam pengerjaan proses pemesinan, dalam hal ini 

pemesinan bubut.  

Untuk memperkaya pengetahuan para peserta, diberikan pula materi mengenai 

optimalisasi proses pemesinan bubut oleh Prof. Dr. Thomas Sukardi. Dalam pemaparan 

tersebut, disampaikan mengenai kondisi pemotongan optimum, prosedur perencanaan kondisi 

pemotongan yang optimum, dan contoh perencanaan proses bubut. Telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa PPM ini berbasis hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Thomas 

Sukardi, oleh karena itu disampaikan pula pemaparan hasil penelitian mengenai pengaruh 

tipe pahat terhadap kualitas hasil praktik pemesinan bubut. Pemaparan hasil penelitian ini 

diakui para peserta sangat bermanfaat untuk pengetahuan guru.  

Selain diberikan materi, dalam pelatihan ini para peserta juga melakukan praktik. 

Kegiatan praktik yang dilakukan adalah penajaman/pengasahan pahat bubut dan praktik 

pembubutan benda kerja menggunakan pahat hasil asahan masing-masing peserta. Untuk 
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mengawali praktik, disampaikan pula materi mengenai pengasahan pahat bubut oleh Prof, Dr. 

Thomas Sukardi. Penyampaian materi dalam pelatihan ini dinilai berhasil meningkatkan 

pengetahuan peserta karena berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, peserta mengaku bahwa 

pengetahuan mereka meningkat setelah mengikuti sesi penyampaian materi ini. Pengetahuan 

Guru SMK Teknik Pemesinan mengenai pahat bubuttipe orthogonal dan obliquememperoleh 

skor 3,94 yang termasuk dalam kategori baik. Sedangkan kemampuan memilih jenis pahat 

bubut yang sesuai dengan bahan yang dikerjakan memperoleh skor 3,88 dan termasuk dalam 

kategori baik. 

Pada pelaksanaan praktik pengasahan pahat bubut, peserta dibagi menjadi 3 grup 

menyesuaikan dengan ketersediaan mesin gerinda pahat yang ada. Jumlah peserta 

dibandingkan dengan kapasitas mesin/alat di bengkel dalam satu kelompok pelatihan 

memang terlalu besar, sehingga proses penajaman berlangsung lama karena peserta harus 

antre menunggu giliran.Dengan jumlah peserta yang banyak ini pula, instruktur pun kurang 

sehingga teknisi ikut berpartisipasi menjalankan peran sebagai instruktur yang membimbing 

peserta pelatihan. Para peserta pada mulanya masih kesulitan untuk mengasah pahat tipe 

orthogonal dan oblique, namun dengan pembimbingan yang intensif, hasil pengasahan pahat 

oleh peserta baik dan sesuai dengan standar. 

Kegiatan selanjutnya adalah praktik membubut benda kerja menggunakan pahat hasil 

asahan oleh masing-masing peserta. Jumlah peserta yang banyak tidak sebanding dengan 

jumlah mesin bubut yang tersedia, oleh karena itu dilakukan model praktik secara 

berpasangan. Selain itu, benda kerja yang dibubut pun hanya pendek, agar waktunya cukup 

untuk praktik 25 peserta. Sebelum melakukan pembubutan, para peserta menyetting mesin 

sesuai kebutuhan dan arahan dari instruktur. Proses pembubutan dilakukan pada dua sisi 

untuk mengetahui dan membandingkan hasil pembubutan menggunakan pahat tipe 

orthogonal dan oblique. Hasil pembubutan disampaikan sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Hasil Pembubutan 

No. Kekasaran (µm) Waktu (detik) 
Oblique Orthogonal Oblique Orthogonal

1 10 15 6,42 5,5 
2 6 5 6,5 6,3 
3 15 10 6,23 6,56 
4 10 15 4 4 
5 10 15 5,41 5,72 
6 10 10 5 6 
7 10 6 4 5 
8 3,2 3,2 3,76 3,58 
9 12,5 12,5 2,61 2,07 
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No. Kekasaran (µm) Waktu (detik) 
Oblique Orthogonal Oblique Orthogonal

10 25 40 6 19,75 
11 6 6 6,29 6,25 

Rerata 10,7 12,52 5,11 6,43 
 

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa hasil pembubutan dengan pahat oblique lebih 

baik daripada pahat orthogonal dan waktunya pun lebih pendek. Setelah pelatihan selesai, tim 

pun kemudian melakukan pendampingan ke SMK para peserta. Hal ini dimaksudkan untuk 

membimbing para guru dalam mengimplementasikan hasil pelatihan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru lain dan para siswa. 

B. Evaluasi Kegiatan 

Untuk mengetahui pencapaian kegiatan pelatihan ini, pada akhir kegiatan para peserta 

diminta mengisi instrumen angket yang hasilnya disampaikan sebagai berikut. 

 
Tabel 4. Skor Pencapaian dalam Pelatihan 

No. Aspek Skor Interpretasi
Peserta Pelatihan 
1 Pemahaman materi pelatihan 3,94 Baik 
2 Kemampuan setelah mengikuti pelatihan 3,88 Baik 
3 Manfaat pelatihan untuk mendukung pekerjaan 4,65 Sangat Baik 
Materi dan Program 
4 Penyajian materi pelatihan 4,35 Sangat Baik 
5 Kesesuaian materi pelatihan dengan yang diharapkan 4,24 Sangat Baik 
6 Fasilitas sarana dan prasarana 4,35 Sangat Baik 
Instruktur 
7 Pemahaman dan penguasaan materi dari instruktur 4,18 Baik 
8 Kejelasan dan sistematika  dalam menyampaikan materi 4,53 Sangat Baik 
9 Kemampuan Instruktur Memahami dan Menjawab Pertanyaan 4,47 Sangat Baik 
10 Sikap dan antusiasme instruktur dalam kegiatan pelatihan 4,24 Sangat Baik 
11 Penguasaan instruktur dengan media pembelajaran 4,47 Sangat Baik 
12 Interaksi instruktur dengan peserta 4,24 Sangat Baik 
13 Pemanfaatan waktu pelatihan 4,06 Baik 
 

Selain hasil di atas, diperoleh pula komentar dari peserta yaitu sebagai berikut. 

 

Tabel 5. Komentar dari Peserta Mengenai Keseluruhan Pelaksanaan Pelatihan 

No. Berikan pendapat singkat Anda mengenai keseluruhan pelaksanaan pelatihan ini 

1 Sangat berguna bagi para guru untuk dapat ditransfer kepada murid-murid di sekolah 
2 Waktu sangat singkat materi sedikit banyak bisa dipahami 
3 Untuk pelaksanaan Diklat pada hari ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran ke 

depan di sekolah khususnya alat potong 
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No. Berikan pendapat singkat Anda mengenai keseluruhan pelaksanaan pelatihan ini 

4 Pelaksanaan sudah cukup baik 
5 Baik. Sebaiknya diberikan materi dalam bentuk hard copy dan soft copy 
6 Sangat bagus sekali 
7 Adanya kerutinan & berlanjut dari pelatihan ini 
8 Cukup baik dan sebaiknya diadakan setiap tahun 
9 Waktu pelatihan yang terlalu singkat sehingga kami sebagai peserta masih kurang 

memahami 
10 Sangat baik dan bermanfaat. Untuk yang akan datang kalau bisa tentang asah endmill 
11 Berjalan lancar, ada interakksi yang baik, ilmu yang disampaikan masuk 
12 Setelah pelatihan menambah wawasan praktis dalam pembelajaran menggerinda 
13 Baik 
14 Baik, memuaskan 
15 Baik dan menambah pengetahuan 
16 Pelatihan ini sangat baik karena bisa menambah ilmu dan berbagi ilmu dan bisa 

diteruskan ke siswa SMK 
17 Pelaksanaan pelatihan mengikuti jadwal yang sudah direncanakan dan terjadwal 

dengan baik, dan terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan 
 

Tabel 6. Komentar Peserta Mengenai Kondisi yang Ada di Operasional Terkait Product 
Knowledge yang Saat Ini Dilaksanakan Pelatihan 

No. Berikan pendapat singkat Anda mengenai kondisi yang ada di operasional terkait 
product knowledge yang saat ini dilaksanakan pelatihan 

1 Kondisi baik jumlah peserta dan jumlah alat sudah sesuai 
2 Sangat mendukung dalam pelatihan ini 
3 Bagus 
4 Untuk feeding terlalu cepat 
5 Baik 
6 Baik 
7 Adanya penambahan dan kelengkapan 
8 Perlu ada pelatihan melibatkan pihak sekolah dan industri 
9 Terkait mesin gerinda untuk mengasah pahat dan metode pengasahan pahat yang 

masih perlu dikembangkan 
10 Semua baik dan sangat bermanfaat untuk dikembangkan di SMK nantinya 
11 Baik dan bagus 
13 Sangat menunjang PBM teknik gerinda 
14 Baik 
15 Baik dan mendukung 
16 Kondisi perlengkapan lengkap, sangat mendukung untuk proses KBM yang 

berkualitas 
17 Kondisi tempat praktikum sangat memadai dan lengkap 
18 Perangkat peralatan untuk menggerinda secara praktik kurang sehingga peserta terlalu 

lama menunggu giliran untuk melakukan penggerindaan 



16
 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan 

Faktor pendukung dan penghambat serta solusinya disampaikan sebagai berikut. 
 
Tabel 7. Faktor Pendukung Dan Penghambat Serta Solusinya 

No. Faktor 
Pendukung 

Faktor Penghambat Solusi 

1.  Jumlah peserta 
banyak 

Jumlah peserta dibandingkan dengan 
kapasitas mesin/alat di bengkel 
dalam 1 rombel terlalu besar 

Menerapkan model praktik 
secara berpasangan 

2.  Instruktur 
kompeten di 
bidangnya 

Jumlah instruktur kurang 2 orang teknisi membantu 
menjalankan tugas sebagai 
instruktur 

3.  Mesin/alat 
memiliki kualitas 
standar 

Jumlah mesin gerinda di bengkel 
pemesinan terbatas 

Memanfaatkan mesin 
gerinda yang ada di ruang 
maintenance 

4.  Antusiasme 
peserta yang 
hadir sangat 
tinggi 

Beberapa peserta yang awalnya 
bersedia hadir, mendadak 
mengundurkan diri karena ada tugas 
sekolah yang tidak bisa ditinggalkan 

Mencari pengganti, yaitu 
guru-guru muda yang 
mengajar di SMK sekitar 
kampus 
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BAB IV PENUTUP 
 
 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil PPM ini adalah sebagai berikut. 

1. Tingkat pengetahuan Guru SMK Teknik Pemesinan mengenai pahat bubut tipe 

orthogonal dan obliquemencapai skor 3,94. Skor tersebut termasuk kategori baik. 

2. Tingkat kemampuan Guru SMK Teknik Pemesinan dalam memilih jenis pahat bubut 

yang sesuai dengan bahan yang dikerjakan mencapai skor 3,88. Skor tersebut 

termasuk kategori baik. 

3. Kemampuan Guru SMK Teknik Pemesinan dalam melakukan penajaman/pengasahan 

pahat bubut tipe orthogonal dan obliquesudah baik dan sesuai standar. 

4. Kualitas produk pemesinan bubutmenggunakan pahat bubut tipe obliquehasilnya lebih 

baik dan sesuai standar daripada menggunakan pahat tipe orthogonal. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pelaksanaan PPM ini adalah sebagai berikut. 

1. Hendaknya hasil pelatihan dapat disebarluaskan kepada guru lain untuk meningkatkan 

kompetensi mengajar dan kepada para siswa untuk meningkatkan kompetensi peserta 

didik yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar 

mengajar. 

2. Ke depan diharapkan untuk kegiatan pelatihan seperti ini jumlah peserta dibatasi 

menyesuaikan dengan ketersediaan mesin/peralatan sehingga pelatihan lebih efektif 

dan efisien. 
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