
A. Judul 

Pelatihan Aplikasi Program PSpice untuk Menganalisis Rangkaian Listrik bagi Guru 

Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Istimewa Yogyakarta 

B. Analisis Situasi 

Perkembangan teknologi komputer yang semakin pesat, baik perangkat keras 

(hardware) maupun perangkat lunak (software), menyebabkan komputer merupakan 

peralatan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Laju perkembangan perangkat keras pada 

komputer diikuti pula pesatnya pekembangan perangkat lunak. Kondisi ini ditunjukkan 

dengan adanya berbagai macam program aplikasi yang beredar di pasaran, mulai dari 

program aplikasi perkantoran hingga program aplikasi tercanggih untuk bidang keahlian 

tertentu. Seiring dengan perkembangan teknologi komputer tersebut diikuti pula 

perkembangan teknologi informasi global dengan hadirnya internet. Kehadiran internet ini 

membuat orang semakin mudah untuk mencari, mengakses, dan memperoleh program-

program aplikasi komputer sesuai dengan keperluannya. 

Program aplikasi komputer di bidang teknik elektro banyak pula ditemukan di 

pasaran untuk keperluan simulasi rangkaian listrik maupun elektronika, seperti program 

Electronic Workbench (EWB), Protel, Icap, PSpice,  Spice, Digital Simulator, Matlab, dan 

lain-lain. Untuk keperluan program simulasi rangkaian elektronika, program EWB lebih 

mudah untuk digunakan, karena secara langsung dapat memanfaatkan komponen-

komponen yang ada dan menghasilkan simulasi keluaran yang diinginkan. Sebaliknya, 

untuk keperluan simulasi sekaligus analisis rangkaian listrik maupun elekrtronika, 

program PSpice lebih populer dimanfaatkan, karena program Pspice memiliki struktur 

yang mudah dipahami dan memiliki masukan (input) dan luaran (output) berupa teks dan 

grafik. 

Program aplikasi Pspice masih jarang digunakan oleh para guru, khususnya guru 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Keahlian Teknik Elektro. Padahal, jika 

dilihat dari kegunaan dan manfaatnya, program aplikasi PSpice sangat tepat jika dikuasai 

oleh seorang guru SMK. Hasil survei telah diperoleh informasi bahwa  hampir sebagian 

besar SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memiliki beberapa perangkat komputer, 



namun belum digunakan secara optimal untuk membantu tugas-tugas guru sebagai media 

pengajran. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan akan kemampuan para guru terhadap 

pengggunaan aplikasi program komputer.  

Karena guru merupakan unsur utama di dalam penyelenggaraan proses belajar 

mengajar, maka perlu diupayakan peningkatan kemampuannya dalam memanfaatkan 

program aplikasi komputer untuk keperluan simulasi dan analisis rangkaian listrik 

maupun elektronika sebagai variasi dalam metode mengajar, khususnya guru SMK 

Bidang Keahlian Teknik Elektro. 

 

C. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan analisis situasi seperti diuraikan di atas, beberapa masalah dapat 

diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut : 

1. Komputer telah dikenal oleh para guru namun sebagian besar guru SMK pada Bidang 

Keahlian Teknik Elektro masih memerlukan bantuan dalam memahami dan 

mengoperasikan program aplikasi komputer khususnya program PSpice. 

2. Wawasan dan keterampilan menggunakan program Pspice diperlukan oleh para guru 

SMK pada Bidang Keahlian Teknik Elektro untuk membantu meningkatkan 

kelancaran tugasnya. 

3. Tenaga terlatih di bidang program Pspice diperlukan bagi para guru SMK pada Bidang 

Keahlian Teknik Elektro untuk membimbing dan melatih mengoperasikannya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah cara mengoperasikan program aplikasi PSpice untuk menganalisis 

rangkaian kelistrikan arus searah (DC) maupun arus bolak-balik (AC) ? 

2. Bagaimanakah cara memaknai hasil dari program aplikasi PSpice ? 

 

D. Tujuan Kegiatan 

Tujuan PPM ini adalah untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi 

para guru yang berkaitan dengan penguasaan program aplikasi PSpice, yakni: 



1. Dapat membuat program analisis rangkaian listrik dengan memanfaatkan program 

aplikasi Pspice. 

2. Dapat mengoperasikan program aplikasi Pspice untuk analisis rangkaian listrik arus 

searah (DC) maupun arus bolak-balik (AC). 

3. Dapat memaknai hasil dari pemrograman PSpice untuk analisis rangkaian listrik. 

 

E. Manfaat Kegiatan 

Kegiatan PPM ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi guru 

SMK Bidang Keahlian Teknik Elektro, yakni : 

1. Memberikan wawasan dan menambah bekal  kemampuan dalam menganalisis 

rangkaian listrik dengan memanfaatkan program aplikasi PSpice. 

2. Medorong meningkatkan kualitas metode mengajar dengan memanfaatkan program 

aplikasi komputer. 

 


