
ABSTRAK

PENGEMBANGAN MUATAN LOIGL ETEKTRONTKA DI SLTP 1 PEI{GASIH'

Oleh:
Totok Heru TM., Mutaqin, dan Yuwono Indro H.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkiln

muatan loi<al elektroriiLa Oi SLTP 1 Pengbsih. Adapun muatan lokal yang dikembangkiln

uOulan keterampilan pernasangan instalasi rumah tangga sgsuai dengan potensi

masyarakat sekitar dan untuk meningkatkan keterampilan hidup utamanya bagi sislva

yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke JenJang yang lebih.tinggi' selain itu

ilen6emOangan muatan lciicat ini dimaksudkan untuk memperkaya pelaksanaan kurikulum

muaian torJt Oi SLTp 1 pengasih yang pada kelas I diherikan keterampilan elektronika

Oasan kelas 2 keterampilai pemasanlan instalasi listrik dan kelas 3 keterampilan

komputer.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kerangka pemecahan. rnasalahnya

dituangkan kedalam iangkah-langkah sebagai berikut: (1) Mengadakan diskusi antara

pengetila sekolah yang terdiri daii fepala Sekolah, guru pengampu muatan lokal dan tim

bendabdi. (2) t'limbantu bahan dan peralatan untuk menunjang terlaksananya

pen6embangair muatan lokal yaitu berupa bahan-bahan instalasi listrik rumah tangga dan

peraiatan tingan. (3) Membantu guru menyiapkan perangkat pembelajaran berupa

materi pelajaran dan'lembar kerja yang tlapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan

praktek pemasangan instalasi listrik. (4) Memberikan pelatihan pada guru dan anak didik

SLTP 1 Pengasih tentang materi instalasi listrik.
nasii yang secaia langsung dapat dilihat dan diamati dari kegiatan pengabdian

pada masyarakat di SLTP 1 Pengasih ini berupa :

i. Oiperoleh suatu kesepakatan untuk mengembangkan muatan lokal eleKronika yang

berupa keterampilan pemasangan instalasi listrik rumah tangga untuk kelas 2, sebagai

ketaniutan darl' muaian lokal elektronika dasar yang diberikan pada kelas 1, dan

keterampilan komputer untuk kelas 3.
2. pemberian bantuan stimutan berupa bahan-bahan instalasi listrik, untuk pelaksanaan

praktek pemasangan instalasi listrik rumah tangga
3. Memberikan materi teorl pemasangan instalasi listrik dan lembar kerja yang sesuai

dengan bahan dan peralatan instalasi listrik yang ada'
4. Menyamakan persepsi materi teori dan pnkek dengan guru muatan lokal untuk

pelaksanaan muatan lokal pemasangan instalasi tistrik rumah hangga.

5. Memberikan materi keterampilan kepada sebagian sisrrya SLTP 1 Pengasih.

6. Dapat dilaksanakannya muatan lokal pemasangan instalasi listrik rumah tangga'


