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KATA  PENGANTAR 
 

Dalam peningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan, 

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan melaksanakan secara bertahap dan 

berkesinambungan pada berbagai komponen pendidikan. Bagian komponen 

pendidikan yang dikembangkan saat ini diantaranya adalah kurikulum. 

Kurikulum SMK edisi 1999, telah disempurnakan menjadi Kurikulum 

edisi 2004 yang mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 

berbasiskan kompetensi. 

Pada kurikulum tersebut setiap satu kompetensi menjadi satu mata diktat, 

sehingga untuk menunjang pembelajarannya setiap satu kompetensi 

memerlukan paling sedikit satu modul pembelajaran. 

 Modul ini merupakan bagian dari satu paket pembelajaran kepada siswa 

untuk dapat memahami dan terampil melaksanakan pekerjaan yang telah 

dipelajari dalam modul ini serta siap untuk mempelajari paket modul 

berikutnya, dengan kata lain siswa didik telah memiliki satu kompetensi 

sebagai hasil pembelajaran dari modul ini. 

 Segala masukan, kritik dan saran akan kami terima dengan tangan 

terbuka, guna penyempurnaan secara terus menerus modul ini, untuk 

pemperoleh hasil yang maksimal bagi siswa didik kita selanjutnya. 

 

 

 

 Jakarta, 

 An. Direktur Jenderal 
 Pendidikan Dasar dan Menengah Kejuruan, 
 
 
 
 
 
 Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto 
 NIP. 130 675 814 
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PETA KEDUDUKAN MODUL 

 
Unit Kompetensi Kode  Modul 

No 
Kode Nama dan Durasi 

A.20.01 
8 jam 

A.20.02 
8 jam 

A.20.03 
10 jam 

A.20.04 
12 jam 

A.20.05 
10 jam 

1 
s/d 
8 

A. Menggambar 
Teknik Dasar 

A.20.06 
12 jam 

A.20.07 
10 jam 

A.20.08 
14 jam 

  

  
B.20.01 
8 jam 

B.20.02 
30 jam 

B.20.03 
30 jam 

B.20.04 
20 jam 

B.20.05 
36 jam 

B.20.06 
40 jam 

B.20.07 
40 jam 

B.20.08 
30 jam 

B.20.09 
24 jam 

B.20.10 
20 jam 

09 
s/d 
19 

B. Menguasai kerja 
bangku 

B.20.11 
30 jam 

    

        
C.20.01 
25 jam 

C.20.02 
42 jam 

C.20.03 
32 jam 

C.20.04 
48 jam 

C.20.05 
30 jam 

20 
s/d 
26 

C. Konsep dasar 
perkapalan 

C.20.06 
30 jam 

C.20.07 
25 jam 

   

        
27 

s/d 
30 

D. Memotong dng 
menggunakan 
Pembakar potong 
oksigen-asetilin 

D.20.01 
24 jam 

D.20.02 
32 jam 

D.20.03 
24 jam 

D.20.04 
24 jam 

 

  
31 
s/d 
34 

E. Melakukan dasar-
dasar pengelasan 

E.20.01 
24 jam 

E.20.02 
48 jam 

E.20.03 
32 jam 

E.20.04 
32 jam 

 

  
F.20.01 
17 jam 

F.20.02 
24 jam 

F.20.03 
24 jam 

F.20.04 
24 jam 

F.20.05 
8 jam 

35 
s/d 
39 

F. Menguasai dasar-
dasar listrik 

F.20.06 
8 jam 

F.20.07 
32 jam 

F.20.08 
8 jam 

F.20.09 
16 jam 

 

  
G.20.01 
60 jam 

G.20.02 
20 jam 

G.20.03 
30 jam 

G.20.04 
10 jam 

G.20.05 
30 jam 

40 
s/d 
48 

G. Menguasai  
perhitungan dan 
gambar konstruksi 
bangunan kapal 

G.20.06 
80 jam 

G.20.07 
80 jam 

G.20.08 
80 jam 

G.20.09 
80 jam 

 

  
49 
s/d 
53 

H. Menguasai 
perlengkapan kapal 

H.20.01 
10 jam 

H.20.02 
10 jam 

H.20.03 
32 jam 

H.20.04 
32 jam 

H.20.05 
64 jam 
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54 I.30.01 Pengelasan SMAW posisi 1 G 32 jam 
55 I.30.02 Pengelasan SMAW posisi 2 G 40 jam 
56 I.30.03 Pengelasan SMAW posisi 3 G 32 jam 
57 I.30.04 Pengelasan SMAW posisi 4 G 40 jam 
58 I.30.05 Pengelasan SMAW posisi 1 F 32 jam 
59 I.30.06 Pengelasan SMAW posisi 2 F 32 jam 
60 I.30.07 Pengelasan SMAW posisi 3 F 40 jam 
61 I.30.08 Pengelasan SMAW posisi 4 F 40 jam 
62 I.30.09 Pengelasan SMAW posisi 2 G 

pipa 
56 jam 

63 

I. Mengerjakan 
pengelasan 
SMAW 

I.30.10 Pengelasan SMAW posisi 3 G 
pipa 

56 jam 

  
J.30.01 
8 jam 

J.30.02 
32 jam 

J.30.03 
40 jam 

J.30.04 
40 jam 

J.30.05 
32 jam 

64 
s/d 
70 

J. Mengerjakan 
pengelasan GMAW 
pelat pada posisi 
1G, 2G, 3G, 1F, 2F 
dan 3F 

J.30.06 
32 jam 

J.30.07 
40 jam 

   

  
K.30.01 
8 jam 

K.30.02 
32 jam 

K.30.03 
40 jam 

K.30.04 
32 jam 

K.30.05 
32 jam 

71 
s/d 
76 

K. Mengerjakan 
pengelasan GTAW 
pelat pada posisi 
1G, 2G, 3G, 1F, 
2F dan 3F 

K.30.06 
32 jam 

    

  
L.30.01 
32 jam 

L.30.02 
32 jam 

L.30.03 
32 jam 

L.30.04 
32 jam 

L.30.05 
40 jam 

77 
s/d 
81 

L. Mengerjakan 
pengelasan gas 
pada pelat posisi 
Fillet,pembrazingan 
pd pelat &pipa 

     

  
M.30.01 
32 jam 

M.30.02 
32 jam 

M.30.03 
56 jam 

M.30.04 
56 jam 

M.30.05 
56 jam 

82 
s/d 
86 

M. Mengerjakan 
pengelasan SAW 
pada pelat posisi 
1G, dan bentuk  
Kampuh I, V, X dan 
pipa 

     

  
N.30.01 
56 jam 

N.30.02 
56 jam 

N.30.03 
56 jam 

N.30.04 
56 jam 

N.30.05 
56 jam 

87 
s/d 
93 

  N. Perakitan bangunan 
kapal 

N.30.06 
56 jam 

N.30.07 
56 jam 
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PERISTILAHAN / GLOSARIUM 

 

Base metal  : Logam induk / bahan utama yang di las. 

Elektrode : Bahan tambah las-lasan yang mencair menutupi alur 

lubang pada material yang akan dilas. 

Flux  : Lapisan pembungkus elektrode, yang berfungsi sebagai 

pembentuk gas yang melindungi cairan logam dari 

kontaminasi udara sekelilingnya. 

Bevel : Kemiringan yang dipersiapkan untuk kampuh las. 

Bud Joint : Posisi sambungan pengelasan yang berbentuk garis 

lurus.atau sebidang 

Gogle : Kaca mata pelindung. 

Las  DCSP : Las Polaritas Lurus 

Las AC  : Las Arus bolak balik 

Finishing : Proses akhir pengisian las-lasan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. DESKRIPSI 

Pengelasan Posisi 1G adalah pengelasan yang paling dasar yang 

harus dikuasai oleh seorang siswa. Apabila seorang siswa akan belajar 

pengelasan selanjutnya mereka harus lebih dahulu menguasai pengelasan 

1G baru kemudian belajar pengelasan pada posisi yang yang lebih sulit. 

Modul ini mencakup penjelasan tentang metode dan tata cara untuk 

melakukan pekerjaan pengelasan pada posisi 1G, posisi datar atau 

dibawah tangan. Isi dari modul ini adalah serangkaian kegiatan secara 

sistematis tentang bagaimana cara belajar melakukan pengelasan 1G. 

Pekerjaan dimulai dari meghidupkan dan memasang peralatan mesin las, 

menyalakan busur las dan menjaganya agar tetap menyala, menjalankan 

busur dan mengayunkannya serta mengelas untuk menyambung dua buah 

pelat pada posisi 1G. Oleh karena modul  1G ini adalah modul yang paling 

awal dan mendasari modul modul pengelasan selanjutnya seperti modul 

2G, 3G, dan 4G, maka siswa tidak akan diperbolehkan melakukan 

pengelasan 2G atau pengelasan lainnya yang lebih sulit apabila 1G tidak 

ditempuh  lebih dahulu. 

Hasil yang akan diperoleh para siswa apabila menguasai  modul ini 

adalah,  dapat melakukan dan menguasai pengelasan 1G berikut 

memahami permasalahan yang ada  pada pengelasan 1 G.  

Manfaat yang akan didapat apabila siswa mempunyai kompetensi 

pengelasan 1G di dunia kerja adalah : 

1. Dapat membantu tukang las dalam penyiapan mesin las untuk 

operasi pengelasan. 

2. Dapat lelakukan pengerjaan las ikat pada posisi datar sebagai 

kompetensi awal untuk meningkatkan konpetensi bidang pekerjaan 

las yang lebih tinggi. 

3. Melakukan pengelasan sambungan struktur pada posisi 1G. 
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B. PRASYARAT 

Sebetulnya prasyarat untuk mempelajari modul ini tidak ada, hanya 

saja berdasarkan instructional obyektip maka persyaratan untuk mempe-

lajari modul ini adalah: 

1. Siswa harus memiliki badan yang sehat dan mempunyai penglihatan 

yang baik. 

2. Dapat memahami dan membaca gambar gambar teknik. 

3. Telah menjalani kerja bangku yang tidak menggunakan peralatan 

yang berbahaya seperti menggergaji, mengikir dan lain-lain untuk 

memberikan pemahaman disiplin kerja yang baik. 
 

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

Untuk mempelajari modul ini secara efektip maka peserta didik perlu 

memperhatikan langkah langkah sbb: 

1. Bacalah tujuan antara dan tujuan akhir secara saksama. 

2. Bacalah lembar informasi pada setiap kegiatan belajar dengan 

seksama sebagai dasar teori penunjang yang harus dilakukan untuk 

mempelajari modul ini. 

3. Baca dan ikuti langkah kerja yang ada pada modul ini pada tiap 

proses pembelajaran sebelum melakukan atau mempraktekan tugas 

lembar kerja. 

4. Persiapkan peralatan dan bahan yang digunakan pada setiap 

kegiatan  lembar kerja  dengan benar dan sesuai. 

5. Lakukan pekerjaan secara berurutan sesuai dengan apa yang 

diperintahkan oleh lembar kerja atau tugas. 

6. Jawablah setiap pertanyaan pada Tes formatip untuk setiap kegiatan 

belajar lebih dahulu, baru cocokan dengan kunci jawabannya.  

D. TUJUAN  

1. Tujuan Antara 

a. Mengetahui kegunaan dan sanggup memasang serta dapat   

menghidupkan peralatan untuk las listrik. 
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b. Dapat menjelaskan dasar dasar teori las listrik. 

c. Mengetahui enam syarat aturan keselamatan kerja pada las listrik. 

d. Dapat menerangkan dasar-dasar pengelasan listrik dan penyalaan 

busur listrik. 

e. Dapat menjelaskan mengapa pengelasan menghasilkan las yang 

jelek penampilannya dan penetrasi kurang. 

f. Dapat menyalakan busur listrik dan menjaga kestabilan busur 

menggunakan mesin las arus AC standar dan elektrode E 6013. 

g. Dapat mengidentifikasi 4 jenis elektrode menurut klasifikasi AWS dan 

menjelaskan kegunaan serta ciri ciri elektrode tersebut. 

h. Dapat mengelas dengan baik menggunakan elektrode E 6011. 

i. Dapat mengelas dengan baik menggunakan elektrode E 6013 

j. Dapat mengamati proses ayunan las. 

k. Dapat menceritakan alasan di gunakan ayunan las. 

l. Dapat menceriterakan cara melakukan ayunan las. 

m. Dapat mengerjakan ayunan las posisi datar. 

n. Dapat menjelaskan dua macam persiapan sisi pengelasan las 

tumpul. 

o. Dapat mengelas sambungan tumpul posisi datar. 

2. Tujuan Akhir. 

Setelah menyelesaikan Modul ini peserta didik akan dapat melakukan: 

a. Memasang peralatan las listrik. 

b. Menyalakan busur las Listrik dan menjaganya. 

c. Memilih tipe elektrode untuk pengelasan. 

d. Mengelas dengan menggunakan ayunan poaisi 1G 

e. Mengelas pelat dengan  las tumpul posisi datar 1G 

 

E. KOMPETENSI 

Dengan menguasai modul ini maka peserta didik  diharapkan dapat 

melakukan pengelasan datar 1G yang dimulai dari pekerjaan memasang 

peralatan las listrik, menyalakan busur listrik, memilih elektrode yang sesuai 

dengan pengelasan, mengelas posisis 1G dengan ayunan dan terakhir 
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dapat melaksanakan pengelasan sambungan dua buah pelat pada posisi 

IG yaitu sambungan tumpul. 

 

F. CEK KEMAMPUAN 

Pada awal pembelajaran siswa didik diberi kesempatan untuk mengikuti 

test kemampuan dengan cara melaksanakan seluruh kegiatan modul ini 

yang isinya : 

a. Memasang peralatan las listrik. 

b. Menyalakan busur las Listrik. 

c. Memilih elektrode untuk pengelasan. 

d. Mengelas dengan menggunakan ayunan  

e. Mengelas las tumpul posisi datar 

Apabila peserta didik  sudah dapat melakukan pekerjaan tersebut 

diatas secara baik dan benar  maka peserta didik tidak perlu lagi mengikuti 

modul ini akan tetapi diharuskan memperdalam masalah teori pada modul 

ini dan dapat terus langsung ujian untuk mendapatkan Sertifikat. 
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BAB II 

PEMBELAJARAN 

 
A. RENCANA BELAJAR SISWA / PESERTA DIDIK. 
 

Untuk membuat pelatihan menjadi efisen maka perlu di susun 

rencana belajar yang dapat di setujuhi oleh para guru dan tidak 

mengganggu jadwal pelatihan yang lain. Untuk itu jadwal dibawah ini agar 

dibuat terlebih dahulu sebagai pedoman pelaksanaan menjalankan modul 

ini , adapun susunan adalah sbb :  

 

Kompetensi     :  Pengelasan SMAW 

Sub Kompetensi :  Pengelasan posisi datar 1G. 
 
No Jenis kegiatan Tgl Waktu Tempat Alasan  

perubahan 
T. T. 
guru 

1 Memasang 
peralatan las listrik  

 4 Jam Bengkel 
Las 

  

2 Test kemampuan  1  1 Jam Kelas   
3  Menyalakan busur 

las Listrik. 
 4 Jam Bengkel 

Las 
  

4 Test kemampuan 1  1 Jam Kelas   
5 Memilih elektroode 

untuk pengelasan. 
 4 Jam Bengkel 

Las 
  

6 Test kemampuan 2  1 Jam Kelas   
7 Mengelas dengan 

menggunakan 
ayunan  

 5 Jam Bengkel 
Las 

  

8 Test kemampuan 3  1 Jam Kelas   
9 Mengelas las 

tumpul posisi datar 
 6 Jam Bengkel 

Las 
  

10 Test formatip 4  1 Jam Kelas   
11 Evaluasi Akhir  4 Jam Bengkel 

Las 
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B. KEGIATAN BELAJAR 

1. KEGIATAN BELAJAR 1:  MEMASANG PERALATAN LAS LISTRIK 

Tujuan Kegiatan Pembelajaran 1: 

Setelah menyelesaikan bagian ini peserta didik diharapkan mampu 

untuk: melakukan kegiatan dibawah ini: 

1. Mengetahui kegunaan dan sanggup memasang serta dapat 

menghidupkan  peralatan untuk las listrik. 

2. Menjelaskan dasar dasar teori las listrik. 

3. Mengetahui enam syarat aturan keselamatan kerja pada las listrik. 

 

Uraian Materi: 

Proses las listrik 

Las listrik menggunakan panas untuk mencairkan material dasar dan 

electrode. Sedangkan panas tersebut ditimbulkan oleh lompatan ion listrik 

yang terjadi diantara katoda dan anoda. ( Ujung elektroda dan permukaan 

plat yang akan dilas ). Panas yang timbul dari lompatan ion listrik ini 

besarnya dapat mencapai 4000? sampai 4500? Celcius.. Las listrik yang 

digunakan ada dua macam yaitu listrik AC ( Arus bolak balik ) dan listrik DC 

( Arus searah ).  

Proses terjadinya pengelasan dimulai dari digoreskannya elektrode 

ke material dasar sehingga terjadi hubungan pendek dan saat terjadi 

hubungan pendek tersebut tukang las harus menarik elektrode sehingga 

terbentuk busur listrik yaitu lompatan ion yang menimbulkan panas. 

Selanjutnya panas akan mencairkan elektrode dan material dasar sehingga 

cairan elektrode dan cairan material dasar akan menyatu membentuk lasan. 

 

Mesin Las listrik 

Mesin listrik diklasifikasikan mesin las AC dan mesin las  DC, mesin 

las AC biasanya berupa trafo las, sedangkam mesin las DC selain trafo 

yang dilengkapi dengan rectifier atau diode ( Perubah arus bolak balik 

menjadi  arus searah ) biasanya menggunakan motor penggerak  baik 

mesin disel atau motor bensin dan motor listrik.  Gambar  ( 1.1 ) adalah  
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mesin las AC yang menggunakan transformator atau trafo las sedangkan 

Gambar ( 1.2 ) adalah mesin las yang digerakan oleh motor 

Saat ini banyak digunakan mesin las DC karena DC mempunyai 

beberapa kelebihan dari pada mesin las AC, seperti misalnya busur  stabil, 

polaritas dapat diatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar ( 1.1 ):  Mesin las listrik AC jenis tranformator 

 

Las  DCSP ( Direct Current Straight Polarity ) atau Las Polaritas Lurus. 

Apabila material 

dasar atau material yang 

akan dilas disambung 

kan dengan kutup positip 

( + ) dan elektrodenya 

disambungkan dengan 

kutup negatip ( - ) pada 

mesin las DC maka cara 

ini  disebut   pengelasan  

polaritas lurus atau DCSP.  Gambar ( 1.2 ):  Mesin las listrik DC 
 digerakan oleh  motor  
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Dengan cara ini busur  listrik bergerak dari elektrode ke material 

dasar sehingga tumbukan elektron berada di material dasar yang berakibat 

2/3 panas berada di material dasar dan 1/3 panas berada di elektroda. Cara 

ini akan menghasilkan pencairan material dasar lebih banyak dibanding 

elektrodenya sehingga hasil las mempunyai penetrasi yang dalam, 

sehingga baik digunakan pada pengelasan yang lambat  serta manik las 

yang sempit dan untuk  pelat yang tebal. 

 

Las  DCRP ( Direct Current Reversed Polarity) atau Las Polaritas balik. 

Dengan  proses pengelasan cara ini material dasar disambungkan 

dengan kutup negatip ( - ) dan elektrodenya disambungkan dengan kutup 

positip   ( + ) dari mesin las DC, dan disebut DCRP sehingga  busur listrik 

bergerak dari material dasar ke elektrode dan tumbukan elektron berada di 

elektrode yang berakibat 2/3 panas berada di elektroda dan 1/3 panas 

berada di material dasar.  

Cara ini akan menghasilkan pencairan elektrode lebih banyak 

sehingga hasil las mempunyai penetrasi dangkal, serta baik  digunakan 

pada pengelasan pelat tipis dengan  manik las yang lebar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DCSP     DCRP 
 

Gambar ( 1.3 ):  Diagram hubungan DCRP dan DCSP 
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Pengelasan Las AC ( Alternating current ) atau Las Arus bolak balik 

Las listrik arus bolak balik tidak ada kutup positip dan negatip ( dua 

duanya sama ) oleh sebab itu maka penyambungannya dibolak balik 

hasilnya tetap sama. Masing masing kutup akan menerima panas 50 %  

dan akibatnya terjadi penetrasi normal . 

 

Elektrode las 

Sebagian besar elektrode las SMAW dilapisi oleh lapisan flux, yang 

berfungsi sebagai pembentuk gas yang melindungi cairan logam dari 

kontaminasi udara sekelilingnya. Selain itu fluk berguna juga untuk 

membentuk terak las yang juga berfungsi melindungi cairan las dari udara 

sekelilingnya. Lapisan elektrode ini merupakan campuran kimia yang 

komposisisnya sesuai dengan kebutuhan pengelasan. Menurut AWS 

(American Welding Society ) elektrode diklasifikasikan dengan huruf E dan 

diikuti empat atau lima digit sebagai berikut E xxxx (x) . Dua digit yang 

pertama atau tiga digit menunjukan kuat tarik hasil las tiga digit menunjukan 

kuat tarik lebih dari 100.000 psi sedangkan dua digit menunjukan kuat tarik 

hasil lasan kurang dari 100.000 psi.  

Sebagai contoh elektrode E 6013 mempunyai kuat tarik 60.000 psi ( 

42 Kg/mm2 ). Sedangkan angka digit ketiga atau keempat bagi yang kuat 

tariknya  lebih besar 100.000 psi ( 70 Kg/mm2 ) digit selanjutnya menujukan 

posisi pengelasan, apabila angkanya 1 berarti untuk segala 

posisi.pengelasan, angka 2 berarti las datar atau horizonta l dan angka 3 

menunjukan untuk pengelasan datar saja. Digit yang terakhir menunjukan 

jenis dari campuran kimia dari lapisan elektrode .  

 

Kabel masa dan kabel elektrode 

Kabel masa atau kabel ground dan kabel elektrode berfungsi 

menyalurkan aliran listrik dari mesin las ke material las dan kembali lagi ke 

mesin las. Ukuran kabel masa dan kabel elektrode ini harus cukup besar 

untuk mengalirkan arus listrik, apabila kurang besar akan menimbulkan 
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panas pada kabel dan merusak isolasi kabel yang akhirnya membahayakan 

pengelasan. 

 

Penjepit elektrode atau tang elektrode 

Tang elektrode berguna untuk mengalirkan listrik dari kabel elektrode 

ke elektrode serta untuk memegangi elektrode sehingga tukang las tidak 

merasa panas pada saat mengelas. Gambar ( 1.4 )   

 

Klem masa  

Kabel masa dari mesin las dihubungkan dengan material biasanya 

menggunakan klem masa ( arde ) yang mempunyai pir untuk penjepitnya. 

Klem ini sangat penting karena apabila klem longgar pengelasan tidak 

dapat berjalan dengan baik. Gambar ( 1.5 ) 

 

Helm las  

Helm las terbuat dari fiber dan bagian muka dilengkapi dengan kaca 

gelap sebagai pelindung mata dan kaca biasa sebagai pelindung percikan 

api las. Bagian ini dapat dibuka dan ditutup dengan cara membuka jendela 

penglihatan. Apabila  helm las tidak tersedia biasanya digunakan tameng 

las.untuk menutupi muka dari tukang las dari percikan api dan melindungi 

mata dari nyala busur las. Gambar (1.6 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar ( 1.4; 1.5;1.6. ): Perlengkapan las 

 

1.5 

1.4 

1.6 
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Selain perlengkapan tersebut diatas maka perlu peralatan tambahan sbb: 

1. Sarung tangan kulit atau terpal. 

2. Penutup dada dari terpal atau kulit. 

3. Kaca mata pengaman ( gogle ). 

4. Sepatu kulit atau yang tidak tembus spater. 

5. Palu ketok las. 

6. Sikat baja. 

 

Keselamatan kerja pada las listrik. 

Busur listrik bukan merupakan barang yang berbahaya asal aturan 

keamanannya di taati. Berikut ini aturan yang harus diketahui dan ditaati 

oleh praktikan : 

1. Radiasi dari busur sangat berbahaya terhadap mata, busur 

mengeluarkan sinar infra merah dan ultra violet yang dapat merusak 

mata dan kulit. Helm las yang dilengkapi dengan kaca gelap dapat 

melindungi mata dan Apron melindungi  kulit dari sengatan sinar. 

2. Percikan las yang panas akan berbahaya bila kena tangan dan kaki 

terbuka begitu juga dengan sepatu yang mudah terbakar. Oleh 

sebab itu sarung tangan dari kulit, dan penutup dada dari kulit serta 

sepatu dari kulit dianjurkan dipakai pada waktu mengelas. 

3. Hindari menggoreskan elektrode pada material yang akan dilas 

apabila didekat kita ada orang lain yang tidak menggunakan 

penutup mata  penahan sinar busur listrik. 

4. Asap pengelasan dapat membahayakan orang yang menghirupnya 

oleh sebab itu ventilasai pada waktu mengelas harus terbuka . 

5. Tersengat listrik kemungkinan dapat terjadi, hati hati jangan sampai 

lantai, sarung tangan  basah dan gunakan peralatan yang terisolasi. 

6. Bahaya tersengat panas juga merupakan hal yang harus dihindari 

oleh karena itu hindari memegang benda yang dilas dengan tangan 

tanpa sarung tangan. 

 

 



                                                                                                                                         Pengelasan SMAW Posisi 1G 
 

SMK Bidang Tehnik Perkapalan Program Keahlian Las Kapal 12 

Rangkuman 1:  

Proses las listrik ialah menggunakan panas untuk mencairkan material 

dasar dan electrode. 

Mesin listrik diklasifikasikan mesin las AC dan mesin las  DC, mesin las 

AC biasanya berupa trafo las, sedangkam mesin las DC selain trafo yang 

dilengkapi dengan rectifier atau diode. 

Las  DCSP ( Direct Current Straight Polarity ) atau Las Polaritas Lurus. 

Adalah pengelasan yang material dasar atau material yang akan dilas 

disambung kan dengan kutup positip ( + ) dan elektrodenya disambungkan 

dengan kutup negatip ( - ) pada mesin las DC. 

Las  DCRP ( Direct Current Reversed Polarity) atau Las Polaritas balik. 

Adalah proses pengelasan yang material dasar disambungkan dengan 

kutup negatip ( - ) dan elektrodenya  disambungkan  dengan  kutup  positip 

( + ) dari mesin las DC. 

Pengelasan Las AC ( Alternating current ) atau Las Arus bolak balik 

Dalam pengelasan ini tidak ada kutup positip dan negatip ( dua duanya 

sama ) oleh sebab itu maka penyambungannya dibolak balik hasilnya tetap 

sama. 

Elektrode las sebagian besar elektrode las SMAW dilapisi oleh lapisan 

flux, yang berfungsi sebagai pembentuk gas yang melindungi cairan logam 

dari kontaminasi udara sekelilingnya. 

Kabel masa dan kabel electrode berfungsi menyalurkan aliran listrik dari 

mesin las ke material las dan kembali lagi ke mesin las. 

Peralatan las terdiri dari: Tang las, Penjepit masa, Helm las, Palu ketok las 

dan Sikat baja. 

Peralatan Keselamatan terdiri dari: Sarung tangan kulit atau terpal, 

Penutup dada dari terpal atau kulit, Kaca mata pengaman ( gogle ) dan 

Sepatu kulit atau yang tidak tembus spatter. 
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Tugas 1: 

1. Pahami uraian materi yang ada pada kegiatan belajar 1 modul ini. 

2. Pahami langkah kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. 

3. Kenalilah jenis alat yang akan digunakan.  

4. Cobalah merangkai peralatan las, dan tunjukkan kepada guru/tutor. 
 

Test Formatif 1: 

a. Mengapa hubungan kabel kabel pada mesin las harus keras sungguh 

sungguh ? 

b. Jelaskan arah pancaran elektron yang terjadi pada proses pengelasan 

DCSP. 

c. Jelaskan arah pancaran elektron yang terjadi pada proses pengelasan 

DCRP. 
 

Kunci Jawaban test Formatif.1: 

a. Hubungan kabel kabel pada mesin las harus benar benar rapat untuk 

menghindari adanya lompatan bunga listrik yang menimbulkan panas 

dan terbakarnya kabel. 

b. Apabila material dasar atau material yang akan dilas disambungkan 

dengan kutup positip ( + ) dan elektrodenya disambungkan dengan 

kutup negatip ( - ) pada mesin las DC maka cara ini disebut 

pengelasan polaritas lurus atau DCSP artinya aliran elektron bergerak 

dari elektrode ke material yang di las. 

c. Apabila material dasar atau material yang akan dilas disambungkan 

dengan kutup negatip ( - ) dan elektrodenya disambungkan dengan 

kutup positip ( + ) pada mesin las DC maka cara ini disebut 

pengelasan polaritas balik atau DCRP artinya aliran elektron bergerak 

dari material yang dilas menuju elektrode. 
 

Lembar Kerja 1:  Memasang Mesin Las 

Peralatan yang disediakan 

1. Mesin las standart 

2. Kabel masa dan klem penjepitnya 
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3. Tang elektrode dan kabel elektrode 

4. Tang, kunci inggris, obeng dll. 

5. Helm las atau tameng las 

 

Prosedure Perhatian 
1 Sambungkan kabel arde       

( masa ) kehubungan kabel 
masa pada nesin Las 

1  Gunakan Kunci Inggris 

2 Sambungkan kabel elektrode 
yang ada tang lasnya ke 
hubungan kabel elektrode di 
mesin las 

  

3 Jepitkan kelem kabel masa 
ke meja las 

3 Perhatikan tang las harus 
dalam posisi meng-gantung  
sehingga ujung tang elek-
trode tidak menyentuh meja 
las 

4 Pasanglah dan cobalah helm 
las sehingga sesuai dengan 
ukuran untuk saudara 
dengan cara memutar baut 
pengerasnya 

4 Jangan menggunakan sa-
rung tangan pada saat 
memutar baut pengeras 

5 Yakinkan bahwa kaca hitam 
pada helm las tidak pecah 
atau retak 

5  

6 Hidupkan mesin las dan 
matikan lagi 

6  
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2.  KEGIATAN BELAJAR 2:   MENYALAKAN BUSUR LISTRIK. 

Tujuan Kegiatan Pembelajaran 2: 

Setelah menyelesaikan Kegiatan belajar 2 Modul ini peserta didik atau 

praktikan diharapkan terampil dan  mampu secara jelas  melakukan : 

a. Menerangkan dasar dasar pengelasan listrik dan penyalaan busur 

listrik. 

b. Menjelaskan mengapa pengelasan menghasilkan las yang jelek 

penampilannya dan penetrasi kurang. 

c. Dapat menyalakan busur listrik dan menjaga kestabilan busur 

menggunakan mesin las AC standar  dan elektrode  E 6013. 

 

Uraian Materi: 

Menyalakan busur 

Dengan digoreskannya elektrode ke material dasar maka akan 

timbul hubungan singkat, dan hubungan singkat ini akan menimbulkan 

panas yang dipakai untuk memanaskan elektrode dan material dasar 

sehingga  mencair. Pada saat mencair tersebut secara cepat tukang las 

harus  menarik elektrode dari material dasar kira kira sejarak 3 mm ( 

sebesar diameter elektrode ) selanjutnya  pada saat itu daerah di sekeliling 

ujung elektrode menjadi  panas dan terjadilah proses  ionisasi sehingga 

elektron dapat melompat baik dari elektrode maupun dari material dasar 

tergantung polaritasnya. Karena terjadi lompatan dan tumbukan ion maka 

terjadilah  panas yang selanjutnya panas tersebut digunakan untuk proses 

pengelasan. Lompatan elektron tersebut membentuk busur listrik dengan 

jarak  dari material dasar ke elektrode kira  kira sebesar diameter elektrode 

yang disebut panjang busur.  

Panjang busur yang tidak tepat kadang kadang dapat dilihat pada 

hasil pengelasan, apabila busur terlalu pendek menyebabkan fusi 

(mencampurnya cairan elektroda dan cairan material dasar) kurang 

sempurna, timbulnya porositas. Selain tersebut apabila terlalu pendek busur 

las juga akan menyebabkan elektrode mudah lengket ke material dasar. 

Terlalu panjang busur menimbulkan konsentrasi panas tidak merata, 
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percikan las yang banyak, penetrasi ( dalamnya pengelasan ) yang kurang 

sempurna. 

Busur las ditimbulkan dengan cara menggoreskan elektrode ke 

material dasar Gambar  ( 2.1 ). Apabila ujung elektrode masih terbungkus 

rapat dengan fluks, sulit menyalakan busur listrik. Untuk mempercepat 

penyalaan busur listrik, maka fluks tersebut dihilangkan sedikit dengan cara 

memukulkan ujung elektrode ke masker las sehingga fluks terlepas sedikit, 

apabila tidak maka akan sulit timbulnya busur listrik. Cara lain yang sering 

adalah menurunkan elektrode secara tegak lurus sampai menyentuh 

material dasar dan secara cepat elektrode diangkat dan dipertahankan 

sejarak  diameter elektrode. Gambar   ( 2.2 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar ( 2.1 ):  Penyalaan busur las dengan cara penggoresan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar ( 2.2 ): Penyalaan busur las dengan cara persinggungan 
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Setelah terjadi busur dan jarak ujung elektrode dan base metal di 

jaga konstan mulailah elektrode digerakan maju secara pelan sambil 

panjang busur dijaga konstan. Gerak maju terlalu cepat akan berakibat 

penetrasi yang kurang dan terlalu lambat mengakibatkan manik las yang 

terlalu tinggi. Peserta didik yang biasa menggunakan tangan kanan 

umumnya geraknnya dari kiri ke kanan sehingga manik las dapat dilihat dan 

control pengisian elektrode dapat dilakukan. Peserta didik yang biasa 

menggunakan dengan tangan kiri ( Kidal ) bekerja dari kanan ke kiri.  

Lapisan elektrode yang biasa disebut fluks mencair membentuk terak 

las atau slag dan gas pelindung yang berfungsi melindungi cairan las dari 

atmosfir sekelilingnya. Apabila pengelasan telah selesai dan lasan telah 

dingin terak las ini harus dihilangkan dari permukaan las dengan 

menggunakan palu ketok ( chipping hammer ) dan dibersihkan dengan sikat 

kawat. 

 

Posisi Elektrode  

Setelah busur terbentuk dan jarak busur dijaga tetap sejarak 

diameter elektrode maka pengelasan dapat dimulai. Untuk proses 

pengelasan diharapkan elektrode tegak lurus dengan material dasar 

sedang kan untuk arah pergerakan elektrode di miringkan sebesar 5?- 10?. 

Sambil menjalankan elektrode maka jarak antara material dasar dan 

elektrode dijaga tetap. 

 

Rangkuman.2:  

Menyalakan busur dilakukan dengan digoreskannya elektrode ke material 

dasar maka akan timbul hubungan singkat, dan hubungan singkat ini akan 

menimbulkan panas yang dipakai untuk memanaskan elektrode dan 

material dasar sehingga mencair.  

Untuk mempercepat penyalaan busur listrik, maka fluks tersebut 

dihilangkan sedikit dengan cara memukulkan ujung elektrode ke masker las 

sehingga fluks terlepas sedikit, apabila tidak maka akan sulit timbulnya 

busur listrik. 
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Posisi Elektrode untuk proses pengelasan diharapkan elektrode tegak 

lurus dengan material dasar sedang kan untuk arah pergerakan elektrode di 

miringkan sebesar 5?- 10?. Sambil menjalankan elektrode maka jarak 

antara material dasar dan elektrode dijaga tetap. 

 

 

Tugas 2: 

a. Pahami uraian materi yang ada pada kegiatan belajar 2 modul ini. 

b. Pahami langkah kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. 

c. Kenalilah jenis alat yang akan digunakan.  

d. Cobalah menyalakan elektrode dibawah pengawasan guru/tutor. 

 

Test Formatip 2: 

a. Apa yang terjadi apabila kabel yang ada aliran listriknya menyentuh 

tanah atau  masa. 

b. Jelaskan salah satu metode menyalakan busur las listrik. 

c. Berapakah sudut elektrode dijaga agar pengelasan datar dapat berhasil 

baik ?  

 

 

Kunci Jawaban test Formatip 2: 

a. Apabila  kabel yang sudah dialiri listrik menyentuh  tanah atau masa 

maka akan terjadi hubungan singkat yang akan berakibat kabel menjadi 

panas dan terbakar. 

b. Netode yang paling mudah membuat busur las listrik  adalah dengan 

cara menggoreskan elektrode ke material yang ingin  dilas kemudian 

secara cepat menariknya dan menjaga jarak elektrode dan material 

yang ingin dilas konstan sejauh diameter elektrode. 

c. Sudut kemiringan  elektrode yang baik  pada pengelasan datar adalah 

5 ° - 10 ° dari garis tegak lurus terhadap material yang dilas. 
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Lembar kerja 2:  Menyalakan dan menjaga busur las 

Peralatan dan material 

1. Mesin las AC atau DC standar 

2. Helm pengelasan  

3. Sarung tangan  

4. Palu ketok 

5. Kaca pelindung mata 

6. Sikat kawat,  

7. Tang elektrode 

8. Pelindung dada 

9. Pelat 5 mm ukuran 65x200 mm 

10. Elektroda E 6013 diamater 3.2 mm. 

 

Prosedure Perhatian 
1 Latihan menyalakan busur listrik 

dengan cara mendekatkan atau 
menggoreskan elektrode ke material 
dasar 

1 Jangan menghidupkan 
mesin las pada saat ini 

2 Letakan material dasar pada posisi 
datar 

2  

3 Jepitkan elektrode diameter 3,2 mm 
ke penjepit  tang elektrode 

3 Pada waktu menjepitkan  
elektrode jangan sampai 
mengenai lapisan 
pelindungnya  dan harus 
pada inti elektrodenya 

4 Dekatkan ujung elektrode sejarak 6 
mm dari material dasar sehingga 
ujung elektrode terlihat dari posisi 
sebelah kiri. Turunkan elektrode 
mendekat ke material dasar dan 
singgungkan ujung elektrode ke 
material dasar dan bersamaan itu 
turunkan tameng las untuk melin- 
dungi mata dari busur las.  

4 Lakukan latihan ini berulang 
ulang sampai saat 
menggoreskan elektrode ke 
pelat dasar bersamaan pula 
menutupkan masker las ke 
muka untuk melindungi mata 
dari nyala busur listrik 

5 Atur posisi kabel elektrode dan kabel 
masa pada posisinya dan atur 
amper pengelasan pada posisi 90 - 
100 ampere 

5  

6 Hidupkan mesin las 6 Perhatian: Jangan sampai  
ada ujung elektrode 
mengenai  material dasar 

7 Lakukan seperti pada nomer 4 
dengan mesin sudah hidup 

7  
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8 Apabila elektrode lengket ke material 
dasar maka lepaskan elektrode dari 
tang las dan setelah itu lepaskan 
elekrode yang lengket ke material 
dasar dengan menggunaklan tang 

8 Perhatian: Elektrode dalam 
keadaan panas jangan 
dipegang dengan tangan 
tanpa sarung tangan  

9 Jalankan elektrode sejauh 1,5 cm. 
Matikan busur dengan cara 
mengangkat elektrode dan hidupkan 
lagi serta ulangi sehingga lasan 
mencapai panjang 5 cm. 

9  

10 Hilangkan terak las dengan 
menggunakan palu ketok dan 
selanjutnya bersihkan dengan sikat 
kawat hingga bersih kemudian 
tunjukan ke instruktur. 

10  
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3.  KEGIATAN BELAJAR  3: PEMBUATAN MANIK LAS LURUS POSISI 1G 

 

Tujuan Kegiatan Pembelajaran 3 

Setelah menyelesaikan Kegiatan belajar 3 dari Modul ini, diharapkan 

peserta didik atau praktikan  mampu : 

a. Mengidentifikasi 4 jenis elektrode menurut klasifikasi AWS dan 

menjelaskan kegunaan serta ciri ciri nya. 

b. Mengelas dengan baik menggunakan elektrode E 6011 

c. Mengelas dengan baik menggunakan elektrode E 6013 

 

Uraian Materi 3:  

Pemilihan Elektrode 

 Elektrode Las diklasifikasikan sesuai dengan penggunaanya pada 

mesin las, atau juga polaritasnya seperti DCSP ( Elektrode negatip ), DCRP 

( Elektrode positip ) atau mesin las AC. Selain tersebut elektrode juga 

diklasifikasikan sesuai dengan posisi pengelasan dimana elektrode dipakai 

atau  berapa kuat tarik minimum dari hasil pengelasannya serta jenis 

lapisan elektrodenya.  Berikut ini elektrode yang sering digunakan pada 

proses pengelasan : 

 

Elektrode E 6010  

Elektrode ini mempunyai lapisan pelindung yang tipis dan 

mempunyai kuat tarik 60.000 psi untuk pengelasan segala posisi 

pengelasan ( datar, horisontal, vertikal, over head ) baik digunakan dengan 

DCRP dan hasilnya mempunyai penetrasi dalam  

 

Elektrode E 6011  

Selain las DCRP dan DCSP elektrode ini dapat digunakan dengan 

las AC. Seperti elektrode E 6010 baik digunakan segala posisi pengelasan 

Lapisan elektrode tipis sehingga dapat digunakan pada posisi yang sulit. 
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Elektrode E 6012 

Jenis lain dari elektrode untuk segala posisi pengelasan, oleh karena 

lapisan elektrode nya tebal maka sangat sukar  untuk tempat tempat sulit 

dan sangat baik untuk DCSP dan AC. 

 

Elektrode E 6013 

Tipe ini paling banyak digunakan di lapangan, untuk penetrasi dalam 

pada pengelasan datar. Karena lapisan elektrodenya tebal maka sangat 

sulit bagi pemula bila dibandingkan dengan E 6011. Elektrode ini dapat 

digunakan untuk segala polaritas maupun AC. 

 

Amper Las  

Amper las biasanya ditentukan oleh jenis dan diameter elektrode 

serta posisi pengelasan. Meskipun begitu besarnya amper las dapat dilihat 

di tabel pada pembungkus elektrode. Berikut ini pedoman yang dapat 

dipakai untuk menentukan ampere las. 

Perkiraan amper las untuk elektrode 

Diam E.6010 E 6011 E 6012 E 6013 Keterangan 

3.0 80 - 120 80 - 120 80 - 130 70 - 120 Perkiraan 

4.0 120 - 160 120 - 160 120 - 180 120 - 170 Perkiraan 

5.0 140 - 220 140 - 220 140 - 250 140 - 240 Perkiraan 

 

 

 

Rangkuman 3:  

Pemilihan Elektrode Las diklasifikasikan sesuai dengan penggunaanya 

pada mesin las, atau juga polaritasnya seperti DCSP ( Elektrode negatip ), 

DCRP ( Elektrode positip ) atau mesin las AC. 

Besarnya amper las biasanya ditentukan oleh jenis dan diameter elektrode 

serta posisi pengelasan. Meskipun begitu besarnya amper las dapat dilihat 

di tabel pada pembungkus elektrode. 
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Tugas 3: 

1. Pahami uraian materi yang ada pada kegiatan belajar 3 modul ini. 

2. Pahami langkah kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. 

3. Kenalilah jenis electrode yang akan digunakan.  

4. Cobalah menyalakan elektrode dan aturlah besar amper yang 

digunakan ( lakukanlah dibawah pengawasan guru/tutor }. 

 

Test formatip 3 

a. Apa sebabnya terak las harus dihilangkan lebih dahulu sebelum 

dilakukan pengelasan berikutnya ? 

b. Elektrode dengan lapisan yang tebal dan banyak serbuk besinya 

biasanya cocok untuk pengelasan posisi apakah ? 

c. Berapakah amper pengelasan yang dibutuhkan dalam pengelasan 

menggunakan elektrode E 6013. 

 

Kunci Jawaban Test formatip 3 

a. Terak las harus dihilangkan lebih dahulu sebelum   dilakukan 

pengelasan berikut agar supaya terak las tidak menjadi terak las yang 

terperangkat di dalam proses las sehingga terjadi cacat yang disebut 

pemasukan terak las. 

b. Elektrode dengan lapisan yang tebal serta serbuk besinya banyak 

sangat cocok untuk  pengelasan datar atau bawah tangan . 

c. Amper pengelasan tergantung dari jenis elektrode, diameter dan posisi 

pengelasan. Biasanya perkiraan besarnya amper untuk pengelasan 

dicantumkan pada kotak pembungkus dan untuk elektrode E.6013 

berkisar antara 70 – 120 Ampere untuk diameter elektrode 3.2 mm. 

 

Lembar kerja  3:  Las lurus posisi datar 1G. 

Peralatan dan Material 

 Mesin las AC atau DC 

 Helm las,  Sarung Tangan,  Palu ketok,  Kaca pengaman,  Sikat Kawat, 

 Pelindung dada,. Pelat 6 mm  65x200, Elektrode E 6011 dan E 6013  
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No  Prosedure No Keterangan 

1 Jepitkan elektrode E 6011 ke 
tang las 

1  

2 Sesuaikan ampere pengelasan 
dengan diameter elektrode 

2 Pakai pedoman tabel 
ampere dari perusahaan 
pembuat elektrode pada 
bungkus 

3 Sambungkan semua kabel 
elektrode dan kabel masa pada 
tempatnya. 

3  

4 Hidupkan mesin las 4 Perhatian jangan sampai 
elektrode menyinggung 
material dasar  

5 Nyalakan busur dan buatlah las 
menerus sepanjang  material 
dasar 

5 Muka dan mata selalu 
terlindung dengan tameng 
las dengan pelindung mata 
pada saat mulai mengelas. 

6 Matikan mesin    

7 Tunggu sampai dingin dan 
bersihkan terak las dari 
permukaan manik las dengan 
palu ketok dan sikat kawat 

7 Gunakan tang pada saat 
memegang benda hasil las 
karena panas Ingat pada 
waktu membersihkan terak 
las mata harus dilindungi 
dengan kaca mata. 

8 Setelah bersih tunjukan ke 
instruktur 

8 

9 Setelah mendapat petunjuk dari 
instruktur kerjakan baris 
berikutnya sejarak 12.5 
milimeter sampai pelat terisi 
penuh dan lakukan juga untuk 
elektrode E 6013 

9 

 

 

 

 

 

 

Gambar (31)Las lurus datar 
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4.  KEGIATAN BELAJAR 4:  AYUNAN LAS POSISI DATAR 1G 
 

Tujuan Kegiatan Pembelajaran 4: 

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 4 dari modul ini peserta didik  

diharapkan mampu : 

1. Mengamati proses pergerakan ayunan las. 

2. Menerangkan alasan di gunakan ayunan las. 

3. Menceriterakan cara melakukan ayunan las. 

4. Mengerjakan ayunan las posisi datar. 

 

Uraian Materi 4: 

Ayunan las 

Ayunan las digunakan untuk memperlebar manik las dan juga 

meningkatkan isian las. 

Selain tersebut ayunan las juga digunakan untuk mengisi undercut 

(takik las) yang terjadi,  serta meningkatkan terbentuknya terak las. Ayunan 

las biasanya juga dianjurkan untuk mengisi sambungan las yang kurang 

(poor fitting joint). Ayunan las dilakukan dengan cara mengayunkan 

kedepan dan kebelakan atau kesamping kiri dan samping kanan atau 

memutar pada pembuatan manik las. Ayunan las biasanya dilakukan 

seperti ayunan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar ( 4.1 ):  Teknik pembuatan ayunan 
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Las posisi datar atau 1G 

Pengelasan yang dilakukan dengan material yang dilas dalam posisi 

datar atau sampai  miring 15? dari dasar disebut posisi datar atau 1G. 

Seluruh proses pengelasan konstruksi harus diusahakan dengan posisi 1G 

karena pengelasan 1 G adalah las yang paling mudah dan tidak banyak 

cacatnya. Pada industri biasanya disediakan  peralatan untuk membalik dan 

memutar benda kerja sehingga posisi pengelasan selalu pada posisi 1G 

alat tersebut disebut positioner ( pembalik dan pengatur posisi pengelasan 

agar dapat dilakukan posisi 1G ). 

 

 

Rangkuman 4:  

Ayunan las digunakan untuk memperlebar manik las dan juga mening 

katkan isian las. 

Ayunan las biasanya juga dianjurkan untuk mengisi sambungan las yang 

kurang (poor fitting joint). 

Las posisi datar atau 1G adalah pengelasan yang dilakukan dengan 

material yang dilas dalam posisi datar atau sampai  miring 15? dari dasar. 

 

Tugas 4: 

1. Pahami uraian materi yang ada pada kegiatan belajar 4 modul ini. 

2. Pahami langkah kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. 

3. Kenalilah jenis electrode yang akan digunakan.  

4. Cobalah melakukan ayunan (ingat mesin masih mati ). 

5. Cobalah menyalakan mesin las dan aturlah besar amper yang 

digunakan. 

6. cobalah melakukan pengelasan ( lakukanlah dibawah pengawasan 

guru / tutor ). 

 

Test formatip  4: 

     a.  Mengapa posisi pengelasan 1 G merupakan posisi yang paling 

dikehendaki oleh fabrikator .? 
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      b. Apa kegunaan melakukan ayunan las pada proses pengelasan .? 

      c. Apa gunanya alat pengatur posisi ( positioner ) pada pengelasan profil 

balok ?. 

 

Kunci Jawaban Test Fornatip 4: 

      a.   Pengelasan posisi 1 G merupakan posisi yang paling dikehendaki oleh 

fabrikator karena pengelasan 1G mempunyai keunggulan sbb: 

             -  Mudah pengelasannya. 

             -  Jarang terjadi cacat las. 

             -  Penembusan dalam. 

      b.   Kegunaan melakukan ayunan pada proses pengelasan adalah 

               -  Ayunan las digunakan untuk memperlebar manik las  

               -  Meningkatkan isian las. 

               -   Selain tersebut ayunan  las juga digunakan untuk mengisi undercut 

( takik las ) yang terjadi serta meningkatkan terbentuknya terak las.  

                -  Ayunan las biasanya juga dianjurkan untuk mengisi sambungan las 

yang kurang ( poor fitting joint ). 

 

Lembar Kerja 4:  Ayunan las posisi datar 1G 

Perlengkapan dan material 

 Mesin las AC standar 

 Pelindung dada 

 Palu ketok dan sikat kawat 

 Plat tebal 6 mm ukuran 100x65 mm Elektrode E 6013. 

 

No Procedure No Keterangan 

1 Hubungkan mesin las dengan 
tang dan kabel masa las 

1 Perhatian  jangan sampai 
ada hubungan singkat 
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Gambar( 4.2) Manik las awal  untuk ayunan 
 

2 Buatlah las pada pelat dengan 
jarak masing 6 mm Gambar 4.2 

  

3 Hilangkan terak las dan sikat 
manik las   

3 Permukaan las harus betul 
betul bersih dari terak las 
untuk menghindari terak 
las yang terperangkap 
pada las berikutnya 

4 Mulai dari kiri penuhi dan isi  
diantara manik las yang sudah 
ada dengan ayunan las 

4 Naikan ampere las 
sehingga pengelasan 
dapat mencampur di tepi 
tepinya. 

5 Hilangkan terak las dan 
bersihkan dengan sikat baja 
kemudian tunjukan ke 
instruktur 

5  

6 Ulangi pengelasan sampai 
membentuk lapisan yang ketiga 
dengan ayunan las. 

6  
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5. KEGIATAN BELAJAR 5:  LAS TUMPUL  POSISI DATAR 1G 

     Tujuan Kegiatan Pembelajaran : 

    Setelah melakukan pekerjaan Kegiatan Belajar  no 5  ini praktikan 

atau peserta diharapkan dapat :  

 Menjelaskan dua macam persiapan sisi pengelasan untuk las tumpul. 

 Menjelaskan alasan dari kedua cara tersebut. 

 Mengelas sambungan tumpul posisi datar. 
 

Uraian Materi: 

Las tumpul ( Butt weld ) 

Sambungan las tumpul adalah sambungan las antara dua buah pelat 

yang disambung secara segaris sehingga apabila dilas akan merupakan  

posisi datar. Untuk mencapai sambungan yang baik maka penetrasi harus 

penuh yang ditandai dengan menyatunya ujung ujung pengelasan baliknya. 

Pengelasan pertama sangat penting sebab pengelasan pertama inilah yang 

akan menentukan penetrasi atau tidak. 

 

Persiapan untuk sambungan tumpul 

Pengelasan las tumpul pada pelat lebih dari 6 mm harus dilakukan 

persiapan sisi sehingga pengelasan pada las yang pertama dapat terjadi 

penetrasi yang sempurna. Selain persiapan sisi, untuk membuat penetrasi 

lebih sempurna maka jarak antara pelat atau root gap harus dibuat selebar   

3 mm atau minimum setebal elektrode. Sudah pasti makin tebal pelat maka 

jarak antara pelat makin lebar.  

Biasanya serongan pelat 

untuk pengelasan tumpul 

sebesar 30 ? sehingga apabila 

pelat disambung dengan 

pengelasan tumpul maka 

sudut  serongan   membentuk   

sudut  V yang  besarnya  60 ?   Gambar( 5.1):  Serongan pelat  

seperti gambar ( 5.1.).    untuk las  tumpul 
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Pada pelat yang tebal selain diadakan bevel maka pada ujung pelat 

harus di sekrap sehingga papak seperti gambar (5.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar (5.2): Serongan untuk pelat tebal pada las  tumpul  

 

Rangkuman 5:  

Butt weld adalah sambungan las tumpul adalah sambungan las antara dua 

buah pelat yang disambung secara segaris sehingga apabila dilas akan 

merupakan  posisi datar. 

Persiapan sisi harus dilakukan untuk pengelasan las tumpul pada pelat 

lebih dari 6 mm, sehingga pengelasan pada las yang pertama dapat terjadi 

penetrasi yang sempurna.  

Root gap harus dibuat selebar 3 mm atau minimum setebal electrode, 

semakin tebal pelat semakin besar. 

 

Tugas 5: 

1. Pahami uraian materi yang ada pada kegiatan belajar 5 modul ini. 

2. Pahami langkah kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. 

3. Kenalilah jenis electrode yang akan digunakan.  

4. Cobalah melakukan ayunan (ingat mesin masih mati ). 

5. Cobalah menyalakan mesin las dan aturlah besar amper yang 

digunakan. 

6. cobalah melakukan pengelasan tumpul ( bud joint ) dengan penga-

wasan guru / tutor. 
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Test formatip  5: 

a. Apakah las tumpul itu coba jelaskan. 

b. Mengapa pada pengelasan las tumpul harus diberikan  celah las. 

c. Apakah sebabnya pengelasan tumpul harus penetrasi penuh sampai 

ke akar las. 

 

Kunci Jawaban test formatip 5: 

a. Las tumpul adalah pengelasan untuk menyambung dua buah pelat 

dalam posisi sama yaitu dua permukaannya sama sama menghadap 

keatas tidak salaing tumpang tindih. 

b. Pada pengelasan las tumpul harus diberikan celah las agar supaya 

pengelasan dapat tembus samapi ke akar las dengan sempurna. 

c. Pengelasan tumpul harus tembus ke akar las agar supaya kekuatan 

las dapat dipenuhi apabila lasan mendapat beban. 

 

Lembar kerja 5:  Sambungan Las tumpul posisi datar 1G 

Peralatan dan material: 

1. Mesin las AC standar. 

2. Pelindung dada, Palu ketok dan sikat kawat. 

3. Plat tebal 6 mm ukuran 100x65 mm 2 buah yang sebuah unutk diberi 

persiapan sisi serongan. 

4. Elektrode E 6013. 

5. Gerinda tangan. 

  

No Prosedur No Keterangan 

1 Buatlah serongan pelat 
dengan gerinda sehingga 
membenntuk sudut 30?seperti 
pada gambar (5.3 ) bagian 
ujung bawah  juga di gerinda 
setebal 3 mm untuk celah las 
lihat juga  gambar    ( 5.3 ) 
 

1  
 

                                                               

 
 
 
 
  Gambar (5.3):  Serongan 

 

60 o 
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2 Las ikat dua pelat tersebut 
pada posisi rata sehingga 
kedua bevel tersebut saling 
menyatu membentuk huruf V 

2 Aturlah jarak masing masing 
pelat selebar  3 mm atau 
sebesar diameter elektrode 

3 Mulai dari sebelah kiri 
sambunglah pelat dengan 
pengelasan akar las satu lapis 
dengan elektrode E.6013 
diameter 3.2 mm  

 Lakukan pengelasan akar 
las dengan hati hati dan 
usahakan terjadi penetrasi 
yang sempurna sampai pada 
bagian ujung bawah pelat. 

4 Hilangkan terak las dengan 
palu ketok  dan sikat baja  
kemudian  periksa 
penembusannya, pastikan 
daerah ujung kedua pelat 
harus tidak ada yang tidak 
terisi las 

 Apabila daerah akar las 
terjadi penembusan yang 
tidak sempurna atau tidak 
terisi maka hilangkan las 
yang tidak sempurna 
tersebut dengan gerinda dan 
las ulang. 

5 Apabila penetrasi dari akar las 
telah dianggap sempurna  
maka lanjutkan pengisian 
isilah las selanjutnya sampai 
las penuh dengan elektrode  
E. 6013 diameter 4 mm 

5 Lakukan pengisian las 
sebanyak mungkin sampai 
las lasan penuh membentuk 
mahkota las dan agak sedikit 
cembung, akan tetapi 
jangan terlalu cembung 
sekali 

6 Hilangkan terak las dan 
sikatlah setiap lapis las  dan 
terakhir simpanlah hasil las 
untuk pemeriksaan. 

 Pekerjaan ini akan 
menentukan kepandaian 
saudara dalam mengelas 
datar atau IG 
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BAB III 

E V A L U A S I 

 

Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah peserta didik telah memahami 

seluruh materi yang telah disampikan dikuasai atau tidak. Untuk itu selain 

evaluasi dalam hal pelaksanaa pada waktu mengerjakan lembar kerja di 

lakukan juga evaluasi dalam bentuk soal esai yang harus dijawab oleh peserta 

didik. Adapun soalnya akan mencakut mulai dari pembelajaran sno 1 sampai 

dengan pembelajaran no 5. 

Berikut ini pertanyaan untuk evaluasi bagi para peserta didik. 
 

Soal Evaluasi 

1. Sinar apakah yang ditimbulkan oleh busur listrik yang berbahaya bagi 

mata dan kulit. 

2. Apakah fungsi dari lapisan elektrode pada pengelasan las listrik. 

3. Apakah perbedaan antara elektrode E 6011 dan elektrode E 6013 

coba jelaskan. 

4. Bagaimana melakukan ayunan las yang baik pada pengelasan 1G. 

5. Sebutkan ada beberapa macam cara untuk membuat ayunan pada 

pengelasan 1G. 
 

Kunci Jawaban Soal Evaluasi: 

1. Pada waktu busur las menyala yang berwarna biru ke putihan maka 

akan mengeluarkan sinar baik sinar ultra violet dan sinar infra merah 

yang bersifat radio aktip yang kesemuanya tersebut akan sangat 

berbahaya bagi mata dan kulit manusia.  

2. Fungsi lapisan elektrode didalam pengelasan banyak sekali. Pada 
saat lapisan elektrode terbakar maka akan mengeluarkan asap dan 
asap tersebut berfungsi melindungi lasan yang masih cair dari 
pengaruh unsur yang ada pada udara sekelilingnya. Selain tersebut 
lapisan elektrode yang terbakar tersebut akan membentuk terak las 
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yang berfungsi melindungi daerah las yang cair agar tidak terjadi 
pendinginan yang cepat yang berakibat buruk terhadap hasil las. 

3. Perbedaan antara elektrode E 6011 dan E 60 13 adalah sebagai 
berikut : 
a. Elektrode E 6011 cocok untuk pengelasan arus AC akan tetapi 

juga dapat digunakan untuk DCRP , DCSP  lapisan elektrode tipis 
sehingga da[at di gunakan untuk posisi yang sulit. 

b. Elektrode E 6013 adalah elektrode yang umum digunakan di 
industri , penetrasinya dalam pada pengelasan 1G, Dibanding E 
6011 elektrode ini sangat sulit bagi pemula karena mempunyai 
lapisan yang berat. 

4. Cara melakukan ayunan las yang baik adalah dengan cara 
menggerakan elektrode kekiri dan kekanan atau maju mundur atau 
memutar membentuk setengah lingkaran dan pada saat diujung sedikit 
berhenti. 

5. Ada tiga macam ayunan yang biasa digunakan yaitu ayunan segitiga, 
ayunan angka delapan dan ayunan bentuk  setengah lingkaran U. 

 

Kriteria Keberhasilan Siswa:        

Kriteria keberhasilan seorang siswa didik ditentukan oleh kemampuan 

dalam mengerjakan lembar kerja dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan 

evaluasi. Sedangkan penilaiannya adalah sbb : 

No Kriteria Skor 
1-10 

bobot Faktor 
Nilai 

Keterangan 

1 Persiapan kerja  1   
2 Langkah kerja  1   
3 Ketelitian  2   
4 Kerapian  2   
5 Keselamatan kerja  2   
6 Kerja sama  1   
7 waktu  1   
 Total skor  10   

        
Nilai kelulusan adalah  minimum total skor 70 tanpa ada yang mendapat 

nilai 5 setiap penilaian. 
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BAB IV 

P E N U T U P  

 

Modul ini disusun berdasarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh para 

peserta didik untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Setelah 

selesai mengikuti modul ini perlu dilanjutlam dengan  penilaian bersertifikat 

yang dkeluarkan oleh Asosiasi pengelasan Indonesia sehingga kompetensi 

mereka mendapat pengakuan dari lembaga yang berwenang. 

 

 Untuk siswa yang berkeinginan meneruskan penguasaan kompetensi 

pengelasan selanjutnya harus melakukan pentahapan sesuai dengan jenjang 

kompetensi pengelasan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pengelasan Indonesia. 

 

Krtik dan saran demi peningkatan mutu dari modul ini akan diterima 

dengan senang hati oleh penulis.  

 

Dan akhir kata penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar 

besarnya kepada semua pihak yng telah membantu baik moril maupun materiil 

sehingga modul ini dapat tersusun.  
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