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PELATIHAN PROSES KALIBRASI ALAT UKUR SEBAGAI PENUNJANG
DALAM PEMBELAJARAN PRAKTIK PEMESINAN BAGI GURU SMK
SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah: (1) untuk membantu
memecahkan permasalahan yang masih dihadapi oleh SMK di wilayah DIY
dalam kaitannya dengan proses kalibrasi alat ukur sebagai penunjang dalam
pembelajaran praktik, dengan prosedur yang benar dan efisien; (2) mengajarkan
jenis-jenis proses kalibrasi yang dapat diterapkan kepada peserta pelatihan yaitu
guru SMK se-wilayah DIY; (3) untuk meningkatkan kompetensi guru-guru praktik
dalam proses kalibrasi alat ukur dalam rangka meningkatkan kualitas PBM
praktik SMK di wilayah DIY.
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 31 jam dan menggunakan metode
ceramah untuk menyampaikan materi pelatihan, pembimbingan praktik kalibrasi
alat ukur, penugasan kalibrasi alat ukur ke sekolah masing-masing peserta, dan
evaluasi. Evaluasi yang dilakukan menggunakan teknik tes baik tes teori maupun
tes praktik. Hasil dari penugasan adalah laporan hasil kalibrasi terhadap alat ukur
yang ada di sekolah masing-masing peserta yang kemudian dijadikan sebagai
rekomendasi terhadap kondisi alat ukur yang ada di sekolah masing-masing
peserta. Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang guru dari 12 SMK yang ada di wilayah
DIY.
Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah (1) jenis-jenis proses kalibrasi
yang dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan SMK dan alat ukur yang
dimiliki pihak SMK adalah kalibrasi vernier caliper (jangka sorong), kalibrasi dial
indicator (jam ukur), serta kalibrasi mikrometer; (2) kompetensi guru-guru praktik
dalam mengkalibrasi alat ukur setelah mengikuti program pelatihan mengalami
peningkatan, hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil tes praktik bahwa 100%
peserta telah menguasai kompetensi kalibrasi alat ukur; (3) berdasarkan hasil
penugasan yang diberikan, didapat data bahwa kondisi kepresisian alat ukur
yang ada di SMK 40% sudah tidak presisi.
Kata kunci: kalibrasi alat ukur, guru SMK se-DIY
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A. PENDAHULUAN
1. Analisis Situasi
Pendidikan

memiliki

fungsi

yang

sangat

penting

dalam

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia yang
memiliki standar mutu profesional tertentu bergantung pada hasil pendidikan
dan latihan yang baik. Sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan jenis
pendidikan menengah kejuruan yang secara khusus mempersiapkan
lulusannya untuk menjadi tenaga kerja terampil dan terlatih. Selain itu,
mereka diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan
teknologi serta dapat mengembangkan diri dalam rangka memenuhi pasar
kerja di berbagai sektor yang selalu berkembang.
Usaha dalam mempersiapkan lulusannya untuk menjadi tenaga kerja
terampil

dan

terlatih

dilakukan

oleh

pihak

SMK

yaitu

dengan

menyelenggarakan pembelajaran praktik yang memiliki proporsi lebih besar
dari porsi pembelajaran teori.

Salah satu pembelajaran praktik yang

diajarkan di SMK bidang Teknologi dan Industri adalah Praktik Pemesinan,
yang mengajarkan keterampilan / kompetensi di bidang pemesinan.
Kompetensi tersebut berpegang pada prinsip-prinsip pemotongan logam
dengan mesin-mesin perkakas baik konvensional maupun non-konvensional,
sehingga memerlukan langkah-langkah kerja yang runtut dan jelas dalam
pelaksanaan

praktik

serta

membutuhkan

pengetahuan

perhitungan

parameter pemotongan. Dengan demikian mata pelajaran ini memiliki peran
strategis yang akan menentukan ciri khas bidang pemesinan. Oleh karena
itu, pembelajaran harus benar-benar mampu menanamkan dasar-dasar yang
kuat tentang praktik permesinan. Sebagai pendukung pembelajaran praktik
pemesinan adalah adanya alat ukur yang presisi, sebab usaha meningkatkan
kualitas pembelajaran praktik tidak akan berarti apapun kalau alat ukur yang
digunakan sudah tidak presisi. Dalam pembelajaran praktik pemesinan, alat
ukur adalah kebutuhan utama sejajar dengan kebutuhan akan kondisi mesin.
Dengan alat ukur yang presisi maka ukuran/dimensi benda kerja akan dapat
dicapai secara tepat. Seingga kepresisian berbagai alat ukur yang ada di
SMK harus selalu dijaga dan dirawat dengan baik.
Peningkatan kualitas pembelajaran tentunya harus mendapatkan
dukungan dari beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain motivasi peserta
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didik, media pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, motivasi
mengajar guru, serta metode mengajar yang digunakan oleh guru.
Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan di lima SMK di wilayah
DIY (SMK N 2 Pengasih, SMK Muh 1 Bantul, SMK Muh 1 Playen, SMK
Nasional, SMK PIRI 1 Yogyakarta) , ternyata masih banyak permasalahan
terkait

dengan

pembelajaran

praktik

yang

masih

mereka

temui.

Permasalahan tersebut diantaranya yaitu masih rendahnya motivasi peserta
didik dalam mengikuti proses pembelajaran, 60% kondisi alat dan mesin yang
ada sudah tidak normal akibat kesalahan dalam prosedur pemakaian,
mahalnya biaya perawatan mesin, metode mengajar yang digunakan guru
masih konvensional, serta 60% alat ukur yang ada di beberapa SMK tersebut
sudah tidak presisi. Hal ini disebabkan oleh karena pemakaian yang tidak
sesuai prosedur serta tidak adanya proses perawatan alat ukur yang
memadai, hal ini diperparah oleh kemampuan guru dalam mengkalibrasi alat
ukur masih sangat kurang. Sementara kelancaran dan keberhasilan
pelaksanaan pembelajaran Praktik tersebut sangat tergantung pada kondisi
fasilitas (alat, mesin dan alat ukur) dan kemampuan guru praktik dalam
mengajar. Untuk mendapatkan hasil praktik yang masimal maka selain alat
dan mesin, perlu didukung oleh adanya alat ukur yang presisi.
Permasalahan tersebut perlu segera untuk diatasi. Kami tim PPM dari
jurusan Pendidikan Teknik Mesin merasa terpanggil untuk dapat membantu
mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program yang kami
laksanakan dalam rangka membantu mengatasi permasalahan SMK tersebut
adalah dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan proses kalibrasi
alat ukur sebagai penunjang pembelajaran praktik pemesinan bagi guru SMK
se-wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pelatihan ini sangat
penting untuk dilaksanakan, karena dengan kemampuan mengkalibrasi alat
ukur yang digunakan dalam proses pembelajaran praktik, maka seorang guru
diharapkan mampu merawat dan menjaga kepresisian alat ukur yang mereka
miliki dan mengajarkannya kepada peserta didik dengan benar juga,
sehingga siswa juga akan memiliki kemampuan mengkalibrasi alat ukur yang
digunakan. Dengan alat ukur yang selalu terawat dan terjaga kepresisiannya,
diharapkan

mampu

menunjang

pelaksanaan

pembelajaran

praktik

pemesinan sehingga kompetensi yang akan diberikan dalam pembelajaran
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tersebut, benar-benar dapat dikuasai oleh siswa secara maksimal. Hal
tersebut juga akan berimbas dalam menghemat biaya pengadaan alat ukur
oleh pihak sekolah. Dengan didukung kondisi alat dan mesin yang prima
serta alat ukur yang presisi maka kualitas pembelajaran praktik dapat
ditingkatkan.

2. Tinjauan Pustaka
a. Berbagai Macam Alat Ukur dan Penggunaannya
Alat Pengukur Celah (feeler gauges)
Kaliper celah adalah alat ukur yang biasa digunakan untuk
memeriksa jarak-jarak yang kecil atau ukuran celah-celah diantara dua
permukaan. Karena daerah antara permukaan ini sangat sempit maka
diperlukan alat ukur tak berskala yang dapat digunakan untuk
menentukan ukuran tersebut. Alat ini dipakai secara luas dalam bidang
pemesinan, fitting dan otomotif. Contoh penggunaannya adalah untuk
menyetel pisau mesin frais atau memeriksa kelonggaran katup pada
mesin.

Gambar 1. a) Kaliper celah dan b) contoh penggunaan
Kaliper celah dibuat dari baja yang lentur dan berkualitas tinggi Tiap set
terdiri dari 10 buah kaliper atau lebih, dijepit pada penjepit baja dengan
pena yang berfungsi sebagai gantungan pada saat kaliper itu digunakan.
Sebuah Kaliper celah yang berisi 10 kaliper masingmasing kalipernya
mempunyai ukuran yang tertera pada tiap-tiap kaliper, dimulai dari ukuran
0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,70; dan 0,80 milimeter.
Ada juga kaliper celah dengan ukuran dalam inch. Ukuran terkecil dari
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kaliper celah adalah sekaligus menunjukkan tingkat ketelitian yang dapat
dicapai dari alat ukur tersebut. Sehingga kaliper celah dengan ukuran
kaliper terkecil 0,05 mm akan mempunyai ketelitian 0,05 mm. Kaliperkaliper ini mempunyai panjang tiap kaliper kira-kira 100 mm dengan
bentuk ujung yang bulat atau ada juga yang tirus pada sisi lebarnya.
Pengukuran celah dilakukan dengan memasukkan salah satu
kaliper yang sesuai dengan celah yang di ukur. Jangan coba untuk
memaksakan kaliper yang tidak sesuai atau terlalu sesak karena bisa
menyebabkan kaliper bengkok dan mungkin akan terjadi perubahan
bentuk yang tetap. Apabila kaliper terlalu tebal bisa dipilih kaliper lain
dengan ukuran di bawahnya. Ketelitian pengukuran dapat diperoleh
dengan menggabungkan beberapa kaliper. Apabila sebuah kaliper dapat
masuk dengan longgar, coba ditambahkan dengan kaliper yang dengan
ukuran terkecil. Kaliper-kaliper tersebut dapat ditambahkan sehingga
didapatkan ukuran yang pas. Sehingga ukuran celah adalah jumlah dari
ukuran kaliper yang dapat masuk dengan pas tersebut.
Jangka Sorong (vernier calliper)
Jangka Sorong (vernier calliper) merupakan alat ukur linear yang
mempunyai ketelitian cukup tinggi untuk mengukur panjang bagian luar,
panjang bagian dalam, maupun kedalaman ukuran dari suatu benda.
Jangka sorong type M terdiri dari 2 model yaitu type M1, tanpa pengisian
teliti (fine feeding device ), dan type M2 dengan alat pengisian teliti yang
meluncur. Gambar 2 adalah salah satu jangka sorong type M1 .
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a. Permukaan pengukur dalam
b. Baut pengunci final
c. Baut pengunci kasar
d. Pengukur kedalaman (depth probe)
e. Batang pengukur utama (main beam)

f. Ulir penyetelan halus
g. Skala Utama (main scale)
h. Skala Vernier
i. Permukaan pengukur luar
j. Muka pengukur step

Konstruksi jangka sorong tipe standar dijelaskan seperti di atas.
Rahang pengukur dalam (a) akan sesuai pada lubang dan digunakan
untuk mengukur dimensi dalam. Rahang pengunci luar (i) akan
mencekam pada bagian luar dari suatu benda, digunakan untuk
mengukur dimensi luar. Batang pengukur kedalaman (d) digunakan untuk
menentukan ukuran kedalaman dari bagian benda yang dilakukan
dengan menempelkan ujung batang pengukur utama pada permukaan
lubang, sedangkan ujung batang pengukur kedalaman menempel pada
dasar lubang. Batang pengukur kedalaman hanya dilengkapi pada jangka
sorong dengan daerah pengukuran sampai dengan 300 mm. Jangka
sorong dengan daerah pengukuran 600 mm dan 1000 mm tidak
dilengkapi dengan batang pengukur kedalaman.
Bagian alat pengukuran dalam letaknya terpisah dengan bagian
alat pengukur luar. Ketika but pengunci (b) dan (c) kendur, rahang bagian
bawah akan bergerak bebas. Kedua baut ini baru dikencangkan setelah
dilakukan pengukuran pada benda. Baut pengunci final digunakan untuk
mengunci rahang bagian bawah yang setelah dilakukan pengukuran,
sehingga jangka sorong dapat dilepas dari benda yang diukur dan dapat
dilihat hasilnya tanpa ukurannya berubah akibat pelepasan tersebut. Ulir
penyetelan halus (f) digunakan untuk mengunci rahang secara presisi
sehingga didapatkan hasil pengukuran dengan akurasi yang lebih tinggi.
Tingkat ketelitian dari jangka sorong tergantung pada banyaknya
pembagian pada skala vernier-nya. Pembagian ini umumnya sebanyak
10,50 atau 100 skala. Pembagian 10 skala akan menghasilkan 0,1 cm
dibagi 10 = 0,01 cm. Sehingga jangka sorong itu akan memiliki tingkat
ketelitian 0,01 cm.
Cara membaca ukuran pada jangka sorong terdiri dari dua
langkah, yaitu membaca skala utama dan membaca skala vernier. Angka
pada skala utama yang digunakan adalah yang terletak di sebelah kiri
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angka 0 (nol) pada skala vernier. Pada gambar 4, skala utama
menunjukkan jangka 3,1 cm. Pembacaan skala vernier dilakukan dengan
menentukan garis pada skala vernier yang paling tepat berimpit segaris
dengan
garis pada skala utama. Angka pada garis tersebut menunjukkan nilai
pada skala vernier. Pada gambar 4, garis yang berimpit dengan skala
utama adalah garis ke empat, yang menandakan nilai 0,4 mm atau 0,04
cm. Hasil pengukuran total adalah penjumlahan skala utama dan skala
vernier.
Ukuran benda pada gambar 3 adalah 3,1 + 0,04 cm = 3,14 cm.

Gambar 3. Pembacaan ukuran pada skala utama dan skala vernier

Jam Ukur (dial indicator)
Jam ukur merupakan alat pembanding yang banyak digunakan di
industri pemesinan maupun pada bagian pengukuran. Penggunaan jam
ukur

adalah

antara

lain

untuk

mengetes

penyimpangan-

penyimpanganyang kecil pada bidang datar, bulat atau permukaan
lengkung.Misalnya untuk memeriksa kesejajaran permukaan-permukaan,
menyetel kesentrisan benda kerja pada pencekam mesin bubut,
memeriksa penyimpangan eksentris, memeriksa kebulatan diameter
poros, menyetel plat siku, memeriksa penyimpangan putaran beberapa
bantalan

seperti

pada

poros

engkol

mesin

mobil,

penyimpangan aksial dari drum roda mobil, dan lain-lain.
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memeriksa

Gambar 4. Dial Indicator

Prinsip kerja jam ukur secara mekanis, dimana gerak linier sensor diubah
menjadi gerak rotasi oleh jarum penunjuk pada piringan dengan
perantaraan batang bergigi dan susunan roda gigi.

Gambar 5. Mekanisme dial indicator dan bagian bagiannya
Pegas koil berfungsi sebagai penekan batang bergigi hingga sensor
selalu menekan ke bawah. Sedangkan pegas spiral berfungsi sebagai
penekan sistem transmisi roda gigi sehingga permukaan gigi yang
berpasangan selalu menekan pada sisi yang sama untuk kedua arah
putaran (untuk menghindari backlash) yang mungkin terjadi karena profil
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gigi yang tidak sempurna atau sudah aus. Jam ukur juga dilengkapi
dengan jewel untuk mengurangi gesekan pada dudukan poros roda gigi.
Ketelitian dan kecermatan jam ukur berbeda – beda ada yang
kecermatannya 0,01 ; 0,02 ; 0,005 dan kapasitas ukurnya juga berbeda –
beda , misalnya : 20, 10, 5, 2, 1 mm . Untuk jam ukur dengan kapasitas
besar, terdapat jam kecil dalam piringan yang besar dimana satu putaran
jarum besar sama dengan tanda satu angka jam kecil. Pada piringan
terdapat skala yang dilengkapi dengan tanda batas atas dan tanda batas
bawah. Piringan skala dapat diputar untuk kalibrasi posisi nol.
Batang Sinus (sine bar)
Batang sinus berupa suatu batang dengan dua buah rol yang
diletakkan pada kedua ujung sisi bawah. Kedua rol mempunyai diameter
dan kesilindrisan dengan toleransi yang cukup sempit ( 0,003 mm ) dan
dipasangkan pada batang dengan ukuran jarak antar pusat rol tertentu (
100, 200, 250, 300 mm).

Gambar 6. Sine Bar dan blok ukur

Secara teoritis penggunaan batang sinus sangatlah mudah.
Prinsip

dasarnya

adalah

dengan

meletakkan

batang

sinus

dan

menempelkan pada sisi penahannya. Sebelumnya benda ukur diukur
terlebih dahulu dengan busur, lalu akan didapatkan tinggi h pendekatan
dengan rumus h = sin α . L
Selanjutnya h yang didapat digunakan untuk mengganjal batang sinus
dengan menggunakan blok ukur. Lalu dilakukan pemeriksaan kesejajaran
permukaan benda kerja dengan meja rata, untuk mengetahuinya dengan
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menggunakan jam ukur. Dan apabila jam berubah , maka akan timbul
penyimpangan dari jam ukur sebesar d (positif/negatif). Jika sudah
didapat harga penyimpangannya Y (positif / negatif) , maka tinggi h
sebenarnya dapat diukur dengan menambah atau mengurangi h
pendekatan, dari h sebenarnya akan didapat sudut α

sebenarnya.

Gambar 7. Perhitungan Sine Bar
Y=D – L/I
dimana :
Y
= penyimpangan ( + , - )
D
= Harga yang ditunjukkan oleh jam ukur ( + , - )
L
= Panjang antara senter rol
l
= Jarak pergeseran jam ukur

Micrometer
Micrometer
ketelitian/kecermatan

adalah
yang

alat
tinggi,

ukur
lebih

linier
presisi

yang

mempunyai

daripada

jangka

sorong.Komponen terpenting dari micrometer adalah ulir utama. Dengan
memutar silinder putar satu kali putaran, maka poros ukur akan bergerak
secara linier sepanjang satu kisar sesuai dengan kisar dari ulir utama
(umumnya memiliki kisar 0,5 mm). Pada micrometer umumnya jarak
gerak dari poros ukurannya dibuat sampai 25 mm, yang bertujuan untuk
membatasi kesalahan kumulatif kisar.
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Gambar 8. Micrometer dan bagian-bagiannya

Cara membaca micrometer (metris) adalah sebagai berikut. Tiap garis
diatas garis indeks pada sleeve melambangkan 1 mm. Tiap garis di
bawah garis indeks melambangkan pembagian tiap 0,5 mm. Pada thimble
terdapat 50 garis dan setiap garis melambangkan 0,01 mm. Sebagai
contoh pada gambar berikut, pembacaan ukuran adalah 8,90 mm.

Gambar 9. Pembacaan micrometer
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan micrometer
adalah :
1) Permukaan benda ukur dan mulut ukur harus dibersihkan lebih dahulu
dari kotoran yang mengganjal.
2) Sebelum dipakai kedudukan nol dari micrometer harus diperiksa.
3) Masukan benda ukur ke mulut ukur dengan perlahan - lahan.
4) Perhatikan cara pemegangannya pada gambar 10.
5) Pada saat mengukur penekanannya jangan terlalu keras , karena
dapat menyebabkan kesalahan ukur akibat adanya deformasi dari
benda ukur/ dari alat ukurnya.

Gambar 10. Contoh pemakaian Micrometer

Akurasi dari micrometer sangat tergantung pada perawatan dan
penggunaannya. Operator yang baik akan menyimpan micrometer pada
tempat yang bebas dari debu atau kontak dengan beram. Micrometer
hendaknya tidak disimpan pada laci atau pada kotak bersamaan dan
bertumpuk dengan alat lain yang lebih berat. Micrometer juga perlu
dilumasi dengan oli yang mempunyai grade untuk mencegah dari karat
dan korosi.
Keakuratan micrometer harus dicek secara berkala. Untuk
mengetahui akurasi dari micrometer dapat dilihat dari posisi garis nol
pada thimble dan garis indeks horizontal pada barrel. Ini dillakukan
dengan memutar thimble sehingga spindle merapat pada anvil. Jika garis
nol pada thimble segaris dengan garis index horizontal dari barrel, dapat
disimpulkan micrometer tersebut akurat. Apabila garis nol dengan garis
index horizontal tidak terletak segaris, maka micrometer tersebut
memerlukan penyetelan (adjustment).

13

Kalibrasi micrometer dapat dilakukan dengan menggunakan
gauge block dan dengan pengamatan secara optik menggunakan optical
flat dengan sinar monokromatis.

Gambar 11. a) Gauge block untuk kalibrasi b) Optical flat

Supaya didapatkan hasil pengukuran yang tepat, benda yang diukur
harus berada pada suhu kamar. Apabila benda kerja yang akan diukur
dalam keadaan panas karena proses pemesinan atau perlakuan panas,
harus ditunggu hingga temperaturnya turun sampai pada suhu kamar.
Apabila micrometer tidak sedang digunakan, spindle dan anvil hendaknya
tidak dibiarkan dalam keadaan kontak. Apabila kedua ujung ini dalam
keadaan kontak maka dapat mengakibatkan timbulnya karat pada masing
ujungnya.
b. Pengertian Kalibrasi
Kalibrasi pada dasarnya adalah suatu kegiatan untuk mencari
hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur dengan nilai-nilai
yang sudah diketahui, yang berkaitan dengan besaran yang diukur dalam
kondisi tertentu, atau bisa dikatakan kalibrasi sebagai suatu kegiatan
untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur
dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar yang
tertelusur.
Adapun tujuan dari kalibrasi adalah :
1) Menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional
ataupun internasional (presisi).
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2) Menetapkan

penyimpangan

dari

alat

ukur

tersebut

terhadap

kebenaran konvensional.
3) Dalam upaya pemenuhan pemenuhan persyaratan terhadap sistem
manajemen ISO 9001 : 2008 klausul 7.6 tentang pengendalian alat,
pemantauan dan pengukuran.
Istilah Dalam Kalibrasi alat ukur :
1) Standar nasional
Suatu standar yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah dan
digunakan secara nasional sebagai dasar menetapkan nilai dari semua
standar lain dari satuan yang bersangkutan.
2) Tertelusur
Suatu proses dimana penunjukan dari alat ukur dapat dibandingkan
dengan standar nasional untuk ukuran yang dicari dalam satu / lebih
tingkatan.
3) Ketidakpastian pengukuran.
Kesangsian yang muncul pada tiap hasil pengukuran. Pada dasarnya
suatu pengukuran adalah kegiatan membandingkan antara 1 besaran
dengan besaran lain yang sejenis, sehingga tidak ada istilah benar dalam
pengukuran, yang ada hanyalah taksiran-taksiran, sehingga hasil
pengukuran tersebut akan lengkap jika disertai dengan adanya
ketidakpastian.
4) Faktor cakupan
Dalam kalibrasi sering dilambangkan sebagai (K) adalah suatu faktor
yang dapat menjadikan ketidakpastian menjadi lebih logis. Pada dasarnya
faktor yang mempengaruhi akurasi pengukuran tidak sebatas reapitibility,
readability, dan standar tetapi juga ada faktor-faktor lain yang tidak
diperhitungkan pada pengukuran tersebut. Nah faktor cakupan ini
diharapkan dapat mewakili sumber-sumber ketidakpastian yang tidak
dihitung tersebut.
5) Resolusi
Nilai skala terkecil / suatu ekspresi kuantitatif dari kemampuan alat
penunjuk untuk perbedaan yang cukup berarti antara nilai yang terdekat
dari jumlah yang ditunjukkan.
6) Akurasi
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Kemampuan dari alat ukur untuk memberikan indikasi kedekatan
terhadap harga sebenarnya dari objek yang diukur.
7) Presisi
Berbeda dengan akurasi, kalau presisi adalah kecenderungan data
yang diperoleh dari perulangan mengindikasikan kecilnya simpangan
(deviasi)
8) Reapitibility
Ukuran variasi statistik data yang dihasilkan bila pengukuran
dilakukan oleh personel, perlengkapan, serata ruangan dengan kondisi
yang sama.
9) Readability
Kemampuan dari indra manusia dalam membaca data yang
dihasilkan oleh suatu instrumen. Readability ini dirumuskan dengan 1/2 x
resolusi untuk alat ukur digital.
10) Metrologi
Ilmu pengukuran dan aplikasinya yang menyangkut semua aspek
teoritis

dan

praktis

pengukuran,

berapapun

ketidakpastian

pengukurannya dan apapun bidang aplikasinya (termasuk perancangan
teknis, pelaksanaan pembuatan, pengendalian mutu, dan kalibrasi
sampai kondisi lingkungan)
3. Identifikasi dan Rumusan Masalah
Berdasarkan analisis situasi di atas, maka dapat diidentifikasi
beberapa permasalahan yang masih dialami oleh pihak SMK, yaitu:
a. Kondisi alat ukur yang digunakan dalam pembelajaran praktik 60%
sudah tidak presisi.
b. Kemampuan guru dalam mengkalibrasi

alat ukur masih sangat

kurang, sehingga belum mampu merawat dan menjaga kepresisian
alat ukur yang mereka miliki dengan baik.
c. Masih tingginya harga alat ukur yang dibutuhkan sebagai penunjang
pelaksanaan pembelajaran praktik pemesinan.
d. Sering terjadinya kesalahan prosedur pemakaian dan penyimpanan
alat ukur sehingga alat ukur mereka digunakan sering mengalami
kerusakan.
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e. Tuntutan globalisasi akan peningkatan kualitas lulusan SMK.
f.

Pemenuhan kebutuhan kompetensi sebagai prasyarat sertifikasi guru.
Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka permasalahan

yang akan diatasi dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
melalui Program PPM Reguler 2012 ini adalah:
a. Jenis-jenis proses kalibrasi apakah yang dapat diterapkan sesuai
dengan kemampuan SMK dan alat ukur yang dimiliki pihak SMK ?
b. Bagaimanakah peningkatan kompetensi guru-guru praktik dalam
mengkalibrasi alat ukur setelah mengikuti program pelatihan ?
c. Bagaimanakah kondisi kepresisian alat ukur yang ada di SMK
berdasarkan hasil penugasan ?
4. Tujuan Kegiatan PPM
Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah:
a. Untuk membantu memecahkan permasalahan yang masih dihadapi
oleh SMK di wilayah DIY dalam kaitannya dengan proses kalibrasi
alat ukur sebagai penunjang dalam pembelajaran praktik, dengan
prosedur yang benar dan efisien.
b. Mengajarkan jenis-jenis proses kalibrasi yang dapat diterapkan
kepada peserta pelatihan yaitu guru SMK se-wilayah DIY.
c. Untuk

meningkatkan kompetensi guru-guru praktik dalam proses

kalibrasi alat ukur dalam rangka meningkatkan kualitas PBM praktik
SMK di wilayah DIY.

5. Manfaat Kegiatan PPM
Manfaat dari dilaksanakanya kegiatan ini adalah:
a. Manfaat bagi guru peserta pelatihan:
1) Memiliki kemampuan dalam mengkalibrasi alat ukur sehingga
dapat meningkatkan profesionalitas guru.
2) Mampu mengajarkan proses kalibrasi alat ukur kepada peserta
didik dalam pembelajaran praktik, sehingga siswa juga akan ikut
menjaga dan merawat kepresisian alat ukur yang mereka
gunakan.
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3) Menambah

nilai

guru dibidang

pelatihan,

sehingga

dapat

digunakan untuk menunjang program sertifikasi guru.
b. Manfaat bagi SMK:
1) Profesionalitas staf pengajarnya/guru meningkat.
2) Peralatan

(alat

ukur)

yang

dimiliki

akan

lebih

terjaga

kepresisiannya, sehingga dapat menekan biaya pengadaan alat
ukur.
3) Peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar
sehinga kompetensi dapat dicapai secara maksimal
c. Manfaat bagi dosen anggota tim PPM:
1) Mendapatkan kesempatan yang berharga dalam melaksanakan
Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bidang Pengabdian kepada
Masyarakat.
2) Menjembatani
masyarakat

hubungan
sekolah

antara

sehingga

pihak

Universitas

masyarakat

sekolah

dengan
dapat

merasakan manfaat akan keberadaan sebuah lembaga Perguruan
Tinggi.
d. Manfaat bagi mahasiswa tim PPM:
1) Mendapatkan pengalaman nyata dalam program pengabdian
kepada masyarakat.
2) Mendapatkan pengalaman nyata dalam berkomunikasi dan
membangun hubungan sosial dengan berbagai pihak.
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B. METODE KEGIATAN PPM
1. Khalayak Sasaran Kegiatan PPM
Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah guru-guru SMK baik
negeri maupun swasta jurusan teknik pemesinan di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta. Hal ini mengingat bahwa sebagian besar SMK sering mengalami
permasalahan yang berkaitan dengan guru praktik. SMK di wilayah DIY yang
mengikuti kegiatan ini adalah SMK Muh 2 Wates, SMK N 2 Pengasih, SMK N
1 Nanggulan, SMK N 2 Wonosari, SMK Muh 1 Playen, SMK N 2 Depok, SMK
Nasional Berbah, SMK Muh 3 Yogyakarta , SMK PIRI 1 Yogyakarta, SMK N
3 Yogyakarta , dan SMK N 2 Yogyakarta.
2. Metode Kegiatan PPM
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode
survei, pelatihan, dan observasi. Survei berkaitan dengan analisis kebutuhan
dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal guru. Pelatihan dilakukan
dalam bentuk ceramah, tutorial, demonstrasi, praktik, penugasan dan
evaluasi, dilakukan untuk memberikan kompetensi kalibrasi alat ukur kepada
peserta pelatihan. Observasi untuk mengamati perkembangan kompetensi /
kemampuan / keterampilan guru setelah mengikuti program pelatihan.
3. Langkah-langkah Kegiatan PPM
Berdasarkan metode kegiatan yang telah ditetapkan, maka rincian
langkah-langkah pelaksanaan kegiatan PPM ini, mengikuti metode tersebut.
Langkah pertama adalah pelaksanaan survei, untuk mengetahui berbagai
permasalahan yang masih ditemui di SMK serta analisis kebutuhan kegiatan
pelatihan.

Kegiatan

kedua

pelaksanaan

pelatihan

dengan

langkah

menentukan materi pelatihan, menentukan jadwal pelatihan, menentukan
instruktur pelatihan, pelaksanaan pelatihan, serta evaluasi. Kegiatan ketiga
pelaksanaan observasi untuk mengamati perkembangan

kompetensi /

kemampuan / keterampilan guru setelah mengikuti program pelatihan,
dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi serta visitasi pada saat pengerjaan
tugas di SMK peserta pelatihan. Kegiatan terakhir adalah pelaporan, untuk
melaporkan keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan. Langkah-langkah
kegiatan PPM ini dapat dilihat dalam gambar 12.
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SURVEI

Permasalahan di SMK:
a. Kondisi alat ukur yang digunakan dalam pembelajaran praktik 60% sudah tidak presisi.
b. Kemampuan guru dalam mengkalibrasi alat ukur masih sangat kurang, sehingga belum
mampu merawat dan menjaga kepresisian alat ukur yang mereka miliki dengan baik.
c. Masih tingginya harga alat ukur yang dibutuhk an sebagai penunjang pelaksanaan

pembelajaran praktik pemesinan.
d.

Sering terjadinya kesalahan prosedur pemakaian dan penyimpanan alat ukur sehingga alat
ukur mereka digunakan sering mengalami kerusakan.

ANALISIS
KEBUTUHAN

PELATIHAN
PROSES KALIBRASI

Output:
1. Kemampuan guru dalam mengkalibrasi alat ukur dan mengajarkannya kepada siswa.
2. Kesalahan prosedur pemakaian dan penyimpanan alat ukur dapat diminimalisir.
3. Kerusakan alat ukur dapat dicegah, sehingga kepresisian alat ukur dapat selalu dijaga.
4. Biaya pengadaan alat ukur penunjang praktik pemesinan dapat ditekan.
5. Kualitas pembelajaran praktik dapat ditingkatkan.

PELAPORAN

Gambar 12. Langkah-langkah Kegiatan PPM

4. Faktor Pendukung dan Penghambat
Faktor Pendukung
1) Sarana dan prasarana yang dimiliki jurusan Pendidikan Teknik Mesin
FT UNY terkait dengan peralatan kalibrasi alat ukur cukup memadai,
sehingga sangat mendukung kegiatan PPM ini.
2) Motivasi dan semangat guru-guru peserta pelatihan sangat besar
sehingga mereka sangat antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian
acara pelatihan.
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3) Adanya sejumlah mahasiswa yang bersedia membantu selama
proses pelatihan, sehingga sangat mendukung pelaksanaan pelatihan
yang diselenggarakan.
Faktor Penghambat
1) Ada tiga sekolah yang tidak dapat mengirimkan utusan untuk
mengikuti pelatihan karena ada kegiatan di sekolah, sehingga jumlah
sekolah kurang dari yang ditargetkan.
2) Pada kegiatan penugasan ke sekolah masing-masing, ada beberapa
sekolah yang tidak memiliki peralatan kalibrasi, sehingga harus
dipinjami terlebih dahulu.
C. PELAKSANAAN KEGIATAN PPM
1. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM
Kegiatan PPM ini telah dilaksanakan dengan baik dan lancar pada
tanggal 14 hingga 21 September 2012, dengan total waktu selama 31 jam.
Kegiatan PPM ini diikuti oleh 25 guru yang berasal dari 12 SMK di wilayah
DIY. Secara rinci, pelaksanaan pelatihan dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Rincian Pelaksanaan Pelatihan Proses Kalibrasi Alat Ukur
No
1

2
3
4
5

Hari/tgl
Jum’at
14 September 2012
Jum’at
14 September 2012
Sabtu
15 September 2012
Sabtu
15 September 2012
Senin-Kamis
17-20 September
2012
Jum’at
21 September 2012

Jam

Tempat
/Ruang

Kegiatan

13.00-14.00
14.00-16.00
08.00-11.00
12.00-15.00

Regristrasi peserta
Penjelasan umum tentang
Proses Kalibrasi
Praktik Kalibrasi alat ukur
sesi 1
Praktik Kalibrasi alat ukur
sesi 2

07.00-12.00

Penugasan ke
masing-masing

08.00-11.00

Evaluasi

Lab. Metrologi
Lab. Metrologi
Lab. Metrologi
Lab. Metrologi

sekolah

SMK
Lab. Metrologi

Hasil dari kegiatan pelatihan proses kalibrasi alat ukur ini adalah
1) Materi proses kalibrasi alat ukur yang dapat diaplikasikan pada alat ukur
yang umum digunakan di SMK adalah kalibrasi vernier caliper (jangka
sorong), kalibrasi mikrometer, dan kalibrasi dial indicator (jam ukur).
2) Berdasarkan hasil tes teori, 96 % peserta telah memahami materi proses
kalibrasi alat ukur dengan skor hasil tes rata-rata 79,4 (Tabel 2).
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3) Berdasarkan hasil tes praktik kalibrasi, 100% peserta mampu melakukan
proses kalibrasi alat ukur dengan benar dengan skor hasil tes rata-rata
80.04 (Tabel 2).
4) Berdasarkan laporan hasil penugasan, diperoleh informasi bahwa kondisi
alat ukur yang ada di SMK, 40 % tidak presisi atau tingkat ketelitian
geometrisnya rendah.
5) Pelaksanaan kegiatan pelatihan sesuai dengan waktu yang telah
direncanakan.
Tabel 2. Hasil Penilaian Akhir
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nama Peserta
Hendra Triatmojo, S.Pd.T.
Hawin Mustofa, S.Pd.T.
Aris Setyawan, S.Pd.T.
Dwi Iskanto, S.Pd.
Andika Satya F, S.Pd.T.
Aditya Rusmawan, S.Pd.T.
Purnawan, S.Pd.T.
Ade Setiawan, S.T.
Drs. Sujarwo
Supanjang, S.Pd.
Sudadi, S.T.
Drs. Yohanes Suwarna
Maryadi, S.Pd.T.
Drs. M. Hasanuddin
Ristiana, S.Pd.
Nur Wahono, A.Md.
Banung Heru C, S.Pd.
M. Ridlo Hamidi, S.Pd.
Prasetyo Utomo, S.Pd.
Yon Fatkhunal Huda, S.Pd., M.Eng.
Eko Subagijo, S.Pd.
Ngatiran, S.Pd.
Sukaryanto, S.Pd.
Drs. Karim
Suwarno, S.Pd.
Rata-rata
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Teori
82
80
78
78
80
78
80
82
78
80
75
80
78
70
80
78
85
78
78
88
80
78
76
78
87
79.4

Praktik
78
78
80
78
80
78
75
76
82
80
80
78
78
80
80
78
88
82
78
86
80
80
80
82
86
80.04

Rata-rata
80
79
79
78
80
78
77.5
79
80
80
77.5
79
78
75
80
78
86.5
80
78
87
80
79
78
80
86.5
79.72

Predikat
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

2. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPM
Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dibahas
beberapa point dibawah ini,
1) Berdasarkan tes teori yang telah dilaksanakan memberikan data bahwa
dari 25 orang peserta pelatihan mendapatkan nilai dengan rata-rata 79,4.
Dari 28 peserta tersebut ada 1 orang yang mendapatkan nilai 70, dan
setelah diadakan wawancara dengan seorang guru tersebut, beliau
mengaku telah lupa akan materi yang telah disampaikan dengan alasan
usia sehingga mudah lupa. Sedangkan 24 orang peserta yang lain
merasa telah memahami materi yang telah disampaikan, sehingga
mereka mampu menjawab pertanyaan dalam tes teori. Sehingga bila
dilihat dari rata-rata skor yang didapatkan dalam tes teori ini maka dapat
disimpulkan bahwa peserta pelatihan telah memahami materi proses
kalibrasi alat ukur yang telah disampakan dalam pelatihan.
2) Berdasarkan tes praktik kalibrasi yang telah dilaksanakan memberikan
data bahwa keseluruhan peserta yaitu 25 orang guru telah mampu
melakukan proses kalibrasi secara mandiri dengan benar. Hal ini terlihat
pula pada saat penugasan kalibrasi alat ukur di sekolah masing-masing.
Berdasarkan data tersebut maka seluruh peserta pelatihan telah
menguasai kompetensi proses kalibrasi alat ukur dengan baik.
3) Penugasan proses kalibrasi alat ukur telah dilaksanakan oleh seluruh
peserta. Dari laporan hasil penugasan dapat dilihat bahwa secara
keseluruhan kondisi alat ukur yang ada di SMK peserta pelatihan 40 %
tidak presisi atau tingkat penyimpangannya melebihi batas yang diijinkan.
Dengan diketahui data tersebut, maka tentunya guru yang bersangkutan
juga menjelaskan kepada siswanya, sehingga dalam pemakaian alat ukur
yang sudah tidak presisi tersebut, siswa mampu menyesuaikan dengan
baik, sehingga pada ahirnya benda kerja yang dihasilkan siswa pada saat
praktik tidak mengalami penyimpangan ukuran.
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D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan, sebagai berikut:
a. Jenis-jenis proses kalibrasi yang dapat diterapkan sesuai dengan
kemampuan SMK dan alat ukur yang dimiliki pihak SMK adalah
kalibrasi vernier caliper (jangka sorong), kalibrasi dial indicator (jam
ukur), serta kalibrasi mikrometer
b. Kompetensi guru-guru praktik dalam mengkalibrasi alat ukur setelah
mengikuti

program

pelatihan

mengalami

peningkatan,

hal

ini

ditunjukkan berdasarkan hasil tes praktik bahwa 100% peserta telah
menguasai kompetensi kalibrasi alat ukur.
c. Berdasarkan hasil penugasan yang diberikan, didapat data bahwa
kondisi kepresisian alat ukur yang ada di SMK 40% sudah tidak
presisi.

2. Saran
a. Setelah mengikuti program pelatihan ini, hendaknya guru juga
mengajarkan proses kalibrasi kepada siswanya, sehingga siswa
mampu melakukan kalibrasi secara mendiri meskipun secara
sederhana,

yang

pada

akhirnya

akan

meminimalisir

kesalahan/penyimpangan dimensi benda kerja hasil praktik.
b. Alat ukur yang ada di SMK hendaknya secara berkala dilakukan
proses kalibrasi, sehingga kepresisian alat ukur yang dimiliki SMK
dapat terjaga dengan baik.
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Lampiran-1. Daftar Riwayat Hidup
Daftar Riwayat Hidup
Ketua Tim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nama Lengkap
:
NIP
:
Tempat/ tanggal Lahir :
Pangkat/Jab./Gol.
:
Agama
:
Jenis Kelamin
:
Alamat Kantor
:

8. Alamat Rumah

:

9. Riwayat Pendidikan

:

No

Nama PT

1

IKIP Yogyakarta

2

IKIP Yogyakarta

3

IKIP Jakarta

4

UNY

Prof. Dr. Th. Sukardi, M.Pd.
19531125 197803 1 002
Gunungkidul,25 Nopember 1953
Pembina Utama Madya/Guru Besar/IVd
Kristen Protestan
Laki-laki
Jurusan Pend. Teknik Mesin FT UNY
Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281
Tlp/Fax. (0274) 520327
Jl. Pinus 81, Gejayan Condongcatur,
Yogyakarta, 55283
Telp. 0274 –881222; HP. 081328174979

Gelar
Sarjana
Muda
Doktorandus
Master
Pendidikan

Tahun Lulus

Prodi

1976

Pend. Teknik Mesin

1977

Doktor

2007

Pend. Teknik Mesin
Pendidikan
Teknologi Kejuruan
Pendidikan
Teknologi Kejuruan

1989

10. Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat :
No.
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Judul
Pembuatan dan pemakaian Mesin
Pengasah Batu Mulia Sistem Cutting
Peningkatan Kemampuan Kalibrasi
Alat Ukur pada Guru STM Piri 1
Yogyakarta
Pembuatan dan Pemakaian Mesin
Pemecah dan Penghalus Batu
Gamping
Pelatihan Tenaga Teknisi/Laboran
Universitas Negeri Semarang
Pelatihan Tenaga Teknisi/Laboran
LPTK Seluruh Indonesia
Pelatihan Tenaga Teknisi/Laboran
UNTAN
Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi
Guru-guru SMK DIY dan Jateng
Penerapan Teknologi Pengujian Mesin
Perkakas Bagi Guru SMK Swasta se
Kabupaten Sleman
Pembelajaran Praktik (Pembelajaran
Produktif)
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Jenis

Tahun

Ket.

Vucer

1996

Ketua

Iptek

1997

Ketua

Vucer

1999

Ketua

-

2003

Penatar

-

2005

Penatar

-

2006

Penatar

Iptek

2006

Anggota

Iptek

2007

Penatar

Seminar

2007

Narasumber

10
11

12

13

Kurikulum Berbasis Produksi
(Production Base Education)
Pembimbing Dalam Kegiatan
Penelitian Tahun 2006
Pelatihan
Penyusunan
Work
Preparation (WP) dan Implementasinya
dalam
Pembelajaran
Praktik
Pemesinan Bagi Guru SMK se-Daerah
Istimewa Yogyakarta
Pelatihan
Teknologi
Pengujian
Geometrik Mesin Untuk Meningkatkan
Kompetensi
Pembelajaran
Praktik
Kerja
Mesin Bagi Guru SMK sewilayah DIY

Seminar

2007

Pemakalah

-

2007

Pembimbing

PPM Reg

2011

Ketua

PPM Reg

2011

Anggota

Dengan ini menyatakan bahwa informasi yang saya tulis ini menerangkan
keadaan, kualifikasi dan pengalaman saya dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 10 Desember 2012
Yang membuat,

Prof. Dr. Th. Sukardi, MPd
NIP. 19531125 197803 1 002
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Daftar Riwayat Hidup
Anggota Pelaksana

1. Nama lengkap
2. NIP
3. Tempat/tgl lahir
4. Pangkat/Jab./Gol.
5. Agama
6. Jenis Kelamin
7. Alamat Kantor

: Drs. Edy Purnomo, M.Pd.
: 19611127 199002 1 001
: Pemalang / 27 November 1961
: Penata/Lektor / IIIc
: Islam
: Laki-laki
: Jurusan Pend. Teknik Mesin FT UNY
Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281
Tlp/Fax. (0274) 520327
: Perum Griya Purw Asri Blok C234,
Purwomartani, Sleman
Telp. 0274-4395723 HP. 08562543018

8. Alamat Rumah

9. Riwayat Pendidikan
No
1
2

Nama PT
IKIP Bandung
UNY

:
Gelar
Doktorandus
Master
Pendidikan

Tahun Lulus
1988
2010

Prodi
Pend. Teknik Mesin
Pendidikan
Teknologi Kejuruan

10. Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat:
No.

Judul Program PPM

Jenis

Tahun

1

Mesin Produksi Kayu Multifungsi

Vucer

1996

Mesin Cetak Kerupuk ystem
Hydropneumatik

Vucer

2
3

Alat Pembuat Pelet Pakan Ikan

Vucer

1998

Anggota

Mesin Pengolah Tepung Tapioka

Vucer

1999

Anggota

4

Ket
Anggota
Ketua

1997

Vucer

Alat Pembuat Es Krim Produktif

6

Mesin Giling Tepung Serbaguna

7

Pelatihan Uji Geometrik Mesin

Iptek

2001

Anggota

8

Alat Pembriket Rumput P.Sapi

Vucer

2002

Ketua

9

Alat Pengering Kerupuk

Vucer

2002

Ketua

10

Alat Pahat Kayu Masinal

Vucer

2003

Ketua

11

Rancang Bangun Mesin Koter

Vucer

2004

Ketua

12

Modifikasi Mesin Bobok Kayu

Vucer

2004

Anggota

13

Mesin Giling Tepung Ikan

Vucer

2005

Anggota

14

Pelatihan Penel. Action
Research

PPM Reg

2008

Ketua

Vucer

28

2000

Ketua

5

2001

Ketua

15

16

Pelatihan Penyusunan Work
Preparation
(WP)
dan
Implementasinya
dalam
Pembelajaran Praktik Pemesinan
Bagi Guru SMK se-Daerah
Istimewa Yogyakarta
Pelatihan Teknologi Pengujian
Geometrik
Mesin
Untuk
Meningkatkan
Kompetensi
Pembelajaran
Praktik
Kerja
Mesin Bagi Guru SMK sewilayah DIY

PPM Reg

2011

Anggota

PPM Reg

2011

Ketua

Dengan ini menyatakan bahwa informasi yang saya tulis ini menerangkan
keadaan, kualifikasi dan pengalaman saya dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 10 Desember 2012
Yang membuat,

Drs. Edy Purnomo, M.Pd.
NIP. 19611127 199002 1 001
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Daftar Riwayat Hidup
Anggota Pelaksana

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nama
NIP
Tempat/tanggal Lahir
Pangkat/Jab./Gol.
Agama
Jenis kelamin
Alamat Kantor

8. Alamat Rumah

9. Riwayat Pendidikan
No

: Paryanto, M.Pd.
: 19780111 200501 1 001
: Yogyakarta, 11 Januari 1978
: Penata Muda Tk I / Lektor / IIIb
: Islam
: Laki-laki
: Jurusan Pend. Teknik Mesin FT UNY
Kampus Karangmalang Yogyakarta, 55281
Telp/Fax. (0274) 520327
: Perum. Candi Gebang Permai Blok M-8
Sleman, Telp. (0274) 880742
Hp. 081328846462
:

Nama PT

1

IKIP Yogyakarta

2

UNY

Gelar
Sarjana
Pendidikan
Master
Pendidikan

Tahun Lulus

Prodi

2002

Pend. Teknik Mesin

2009

Pendidikan
Teknologi Kejuruan

10. Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat:
No
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Judul Penelitian
Aplikasi Modifikasi Mesin Pengolah
Kayu Multi Fungsi
Pelatihan Proses Pemesinan Bagi
Pemuda Putus Sekolah
Dewan Yuri PKS SMK bidang
lomba Mesin Produksi
Pengembangan Usaha Perikanan
Air Tawar Melalui Penerapan
Teknik Pemijahan, Pembuatan
Pakan dan Manajemen Usaha
pada Kelompok Tani Ikan Mina
Lestari
Cangkringan
Sleman
Yogyakarta
Pelatihan
Teknologi Pengujian
Geometrik Mesin Bagi Guru SMK
Swasta
Untuk
Meningkatkan
Kualitas
Pembelajaran
Praktik
Kerja Mesin
IbM Pengrajin Kipas di Jipangan
Bantul
IbM Kerajinan Serat Agel di Sentolo
Kabupaten Kulon Progo
Pelatihan
Penyusunan
Work
Preparation
(WP)
dan
Implementasinya
dalam
Pembelajaran Praktik Pemesinan
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Jenis

Tahun

Ket.

Vucer

2005

Anggota

PPM
Fakultas

2007

Anggota

Fakultas

2007

Anggota

IbM Dikti

2009

Anggota

PPM
Reguler

2009

Anggota

IbM Dikti

2010

Anggota

IbM Dikti

2011

Ketua

PPM
Reguler

2011

Anggota

9.

Bagi
Guru
SMK
se-Daerah
Istimewa Yogyakarta
Pelatihan
Teknologi Pengujian
Geometrik
Mesin
Untuk
Meningkatkan
Kompetensi
Pembelajaran Praktik Kerja Mesin
Bagi Guru SMK se-wilayah DIY

PPM
Reguler

2011

Anggota

Dengan ini menyatakan bahwa informasi yang saya tulis ini menerangkan
keadaan, kualifikasi dan pengalaman saya dengan sesungguhnya.
Yogyakarta, 10 Desember 2012
Yang membuat,

Paryanto, M.Pd.
NIP. 19780111 200501 1 001
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