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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 
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. Mengasai dasar-2 
pengelasan 

E.20.01 
24 jam 

E.20.02 
48 jam 

E.20.03 
32 jam 

E.20.04 
32 jam 

 

  
F.20.01 Mengoperasikan AVO meter 17 jam 
F.20.02 Mengoperasikan Watt meter 24 jam 
F.20.03 Rangkaian listrik DC 24 jam 
F.20.04 Mengatur & membentuk kabel 24 jam 
F.20.05 Menyambungan & mencabang 

kabel 
8 jam 

F.20.06 Menggunakan alat dan bahan 
listrik 

8 jam 

F.20.07 Merangkai instalasi penerangan 
sederhana 

32 jam 

35 
36 
37 
38 
39 
 

40 
41 
 

42 

F. Menguasai dasar-
dasar listrik 

F.20.08 Instalasi tanda bahaya 16 jam 
  

G.33.01 
16 jam 

G.33.02 
8 jam 

G.33.03 
16 jam 

G.33.04 
8 jam 

G.33.05 
8 jam 

43 
s/d 
49 

G. Menerapkan alat 
ukur listrik 

G.33.06 
16 jam 

G.33.07 
8 jam 

   

  
H.33.01 
16 jam 

H.33.02 
8 jam 

H.33.03 
48 jam 

H.33.04 
48 jam 

H.33.05 
24 jam 

50 
s/d 
58 

H. Menguasai instalasi 
pene-rangan dan 
tenaga listrik H.33.06 

24 jam 
H.33.07 
24 jam 

H.33.08 
24 jam 

H.33.09 
16 jam 
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59 
s/d 
62 

I. Menguasai konsep 
dasar 
Medan listrik 

I.33.01 
8 jam 

I.33.02 
8 jam 

I.33.03 
48 jam 

I.33.04 
32 jam 

 

  
J.33.01 
16 jam 

J.33.02 
16 jam 

J.33.03 
40 jam 

J.33.04 
48 jam 

J.33.05 
40 jam 

63 
s/d 
70 

J. Merangkai semi 
konduktor 

J.33.06 
24 jam 

J.33.07 
32 jam 

J.33.08 
16 jam 

  

  
71 
s/d 
74 

K. Menguasai teknik 
pendingin 
refrigerasi 

K.33.01 
8 jam 

K.33.02 
8 jam 

K.33.03 
8 jam 

K.33.04 
8 jam 

 

  
L.33.01 
8 jam 

L.33.02 
8 jam 

L.33.03 
16 jam 

L.33.04 
8 jam 

L.33.05 
8 jam 

L.33.06 
16 jam 

L.33.07 
24 jam 

L.33.08 
16 jam 

L.33.09 
16 jam 

L.33.10 
16 jam 

75 
s/d 
85 

L. Menguasai teknik 
pendingin 
Tata udara 

L.33.11 
16 jam 

    

  
M.33.01 
96 jam 

M.33.02 
48 jam 

M.33.03 
48 jam 

M.33.04 
96 jam 

M.33.05 
24 jam 

86 
s/d 
92 
 

M. Memperbaiki 
instalasi listrik 
Di kapal M.33.06 

24 jam 
M.33.07 
48 jam 

   

  
93 
s/d 
97 

N, Melakukan perawat-  
an dan Perbaikan 
generator & Motor 
listrik 

N.33.01 
32 jam 

N.33.02 
32 jam 

N.33.03 
48 jam 

N.33.04 
48 jam 

N.33.05 
48 jam 

  
O.33.01 
8 jam 

O.33.02 
16 jam 

O.33.03 
16 jam 

O.33.04 
16 jam 

O.33.05 
48 jam 

98 
s/d 
104 

 

O. Melakukan Perawa-
tan dan Perbaikan 
transformator O.33.06 

16 jam 
O.33.07 
24 jam 

   

  
P.33.01 
64 jam 

P.33.02 
48 jam 

P.33.03 
64 jam 

P.33.04 
64 jam 

P.33.05 
48 jam 

105 
s/d 
110 

 

P. Mengerjakan sistem 
Pengendali 
elektronik dan digital P.33.06 

48 jam 
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PERISTILAHAN / GLOSARIUM 

 

Kabel NYA bentuknya berinti tunggal dari bahan tembaga sebagai inti,  

 berisolasi PVC. 

Kabel NYM mempunyai inti lebih dari satu, inti kabel dari tembaga,  berisolasi 

dari PVC, selubung dalam dari karet,dan selubung  luar dari PVC. 

Kabel NYFGby, kabel berinti tembaga, berisolasi PVC, kabel ini  mempunyai 

inti lebih dari satu dan mempunyai kekuatan  mekanik tinggi. 

Korsleting adalah hubungan singkat . 

Fitting lampu merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk 

 menempatkan lampu. 

Stop kontak adalah perangkat listrik sebagai tempat menancapkan 

 sambungan kabel. 

Saklar adalah tobl untuk menyambung atau memutus arus listrik. 

Sekering adalah suatu pengaman, yang bias memutus arus apabila terjadi 

 hubungan pendek atau beban berlebihan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. DESKRIPSI JUDUL 

Melaksanakan Instalasi Listrik Penerangan merupakan modul teori 

dan atau praktikum yang membahas secara lengkap rangkaian instalasi 

listrik penerangan, melaksanakan instalasi listrik penerangan dan menguji 

fungsi hasil pekerjaan instalasi listrik penerangan. 

Modul ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan belajar, yaitu mencakup 

gambar, fungsi dan penggunaan dari komponen instalasi listrik 

penerangan, pemasangan instalasi listrik penerangan. Dengan menguasai 

modul ini diharapkan siswa mampu melaksanakan pekerjaan instalasi listrik 

penerangan dan menguji fungsi hasil instalasi dengan baik. 

 

B. PRASYARAT 

Untuk mengerjakan modul Melaksanakan Instalasi Listrik 

Penerangan memerlukan kemampuan awal yang harus dimiliki siswa, 

yaitu: 

a. Siswa telah menguasai symbol-simbol kelistrikkan dan 

penerapannya. 

b. Siswa telah menguasai gambar diagram suatu kawat dan gambar 

pelaksanaan. 

c. Siswa mampu menentukan komponen instalasi listrik penerangan. 

d. Siswa mampu merencanakan tata letak komponen dan membuat 

jalur papan rangkaian. 

e. Siswa mampu merencanakan tata letak dan jalur sambungan 

berdasarkan diagram skema. 

f. Siswa menguasai tehnik pembuatan mata kabel dan macam-macam 

sambungan kabel. 

g. Siswa mampu menggunakan peralatan listrik sesuai dengan 

fungsinya. 

h. Siswa menguasai tindakan keselamatan. 
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C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempelajari modul ini 

antara lain: 

1. Persiapkan alat dan bahan yang digunakan  pada setiap kegiatan 

belajar. 

2. Lakukan setiap kegiatan belajar dengan cermat. 

3. Pembelajaran pengetahuan (teori) setiap kegiatan belajar melalui 

instruktur. 

4. Pengujian penguasaan materi setiap kegiatan belajar dengan 

mengerjakan lembar kerja dan lembar latihan. 

5. Pembelajaran ketrampilan (praktik) setiap kegiatan belajar dalam 

penga-wasan instruktur dan secara besamaan instruktur mengevaluasi 

kinerja siswa secara individu dan atau kelompok. 

6. Setelah semua kegiatan belajar diselesaikan, dilakukan evaluasi kognitif 

dan evaluasi psikomotor dengan mengerjakan lembar evaluasi. 

7. Siswa dinyatakan verhasil, jika memperoleh skor minimal 7,0. 

8. Kembalikan semua peralatan praktik yang digunakan. 

9. Bersihkan dan rapikan tempat praktik. 

 

D. TUJUAN 

1.  Tujuan Antara. 

a. Siswa dapat menjelaskan fungsi dan penggunaan dari komponen 

instalasi listrik penerangan. 

b. Siswa dapat menjelaskan gambar rangkaian instalasi listrik 

penerang-an dan cara kerjanya. 

c. Siswa dapat memilih komponen instalasi untuk listrik penerangan. 

d. Siswa dapat melakukan tehnik pembuatan mata kabel dan tehnik 

sambungan ekor babi dengan baik. 

e. Siswa dapat melaksanakn instalasi listrik penerangan sesuai dengan 

gambar rangkaian. 

f. Siswa dapat melakukan uji fungsi hasil instalasi sesuai dengan 

gambar rangkaian. 
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2.  Tujuan Akhir. 

a. Siswa mampu melaksanakan pekerjaan instalasi listrik penerangan. 

b. Siswa mampu menguji fungsi hasil pekerjaan instalasi listrik pene-

rangan.        
 

E. KOMPETENSI 

Pembelajaran dari modul ini akan menghasilkan siswa didik / 

diklat yang dapat memasang instalasi listrik penerangan sederhana 

dengan benar dan rapi sesuai dengan ruangan yang ditanganinya. 

F. CEK KEMAMPUAN 

Pada awal pembelajaran siswa didik diberi tugas untuk 

memasang instalasi listrik penerangan sederhana dengan benar dan 

rapi sesuai dengan ruangan yang ditanganinya. Apabila siswa telah 

dapat melaksanakan tugas tersebut dengan benar, maka siswa yang 

bersangkutan sudah dapat ujian untuk mendapatkan sertifikat, dan 

tidak perlu mengkuti modul ini serta diperbolehkan langsung mengikuti 

modul berikutnya. 
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BAB II 

PEMBELAJARAN 

A. RENCANA BELAJAR SISWA / PESERTA DIDIK 

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu 
Jam 

Tempat 
Belajar 

Alasan 
Perubahan 

Tanda 
Tangan Guru 

Pengenalan Kabel 
dan bagian-2 
instalasi  
 

 

8 Lab. 

  

Tes formatif 1  2 Lab.   
Pemasangan 
instalasi listrik 
penerangan 

 
14 Lab. 

  

Tes formatif 2  4 Lab.   
Evaluasi  4 Lab.   

 

B. KEGIATAN BELAJAR  
 

1. KEGIATAN BELAJAR 1 :  PENGENALAN KABEL DAN BAGIAN-2 
INSTALASI 

 
Kegiatan belajar ini bertujuan untuk mendidik siswa untuk 

mengenal jenis kabel yang digunakan dalam instalasi listrik. Untuk hal 

tersebut maka siswa harus mengenal macam-macam kabel yang 

digunakan dalam instalasi penerangan. 

Kabel listrik yang baik harus memenuhi syarat mekanis, elektris, 

thermis, dan kimia. 

Jadi kabel listrik harus mempunyai kekuatan mekanis, yaitu 

mampu menghantarkan arus listrik yang sebesar-besarnya, dengan 

kerugian yang terkecil mungkin, tidak terpengaruh adanya panas, 

korosi dan pengaruh lainnya. Hal tersebut karena berhubungan dengan 

sisitem pemasangan kabel, yaitu pemasangan kabel diudara maupun 

pemasangan dibawah tanah. 
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Jenis-jenis kabel listrik untuk instalasi bangunan: 

1.   Kabel NYA. 

Jenis kabel Nya bentuknya berinti tunggal dari bahan tembaga 

sebagai inti, berisolasi PVC. Pemasangannya tidak boleh menempel 

didinding/tembok, tetapi harus menggunakan rol isolator atau pipa 

instalasi listrik. Kabel NYA tidak boleh dipasang pada tempat yang 

terbuka atau dibawah tanah. Gambar dibawah adalah gambar kabel 

NYA: 

 

 

 

2.   Kabel NYM. 

Jenis kabel NYM, mempunyai inti lebih dari satu, inti kabel dari 

tembaga, berisolasi dari PVC, selubung dalam dari karet,dan 

selubung luar dari PVC. Pemasangan kabel NYM boleh langsung 

menempel pada tembok tanpa menggunakan rol isolator/pipa 

instalasi. Pemasangan kabel NYM tidak boleh dipasang di bawah 

tanah dan tempat terbuka. Gambar dibawah ini merupakan gambar 

dari kabel NYM: 

 

Anyaman kapas dalam 
cairan lilin kabel 

Iinti tembaga yg 
Disepuh timah 

Satu lapisan 
karet 
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3. Kabel NYFGby. 

Jenis kabel NYFGby, kabel berinti tembaga, berisolasi PVC, 

kabel ini mempunyai inti lebih dari satu dan mempunyai kekuatan 

mekanik tinggi. Gambar dibawah ini merupakan jenis kabel 

NYMFGby dan gambar penampangnya. 

 

 

                       Kawat tanah 

                       Inti tembaga yg  
                       disepuh timah 

                       2 lapisan karet 

                       Ban kapas yg 
                            dicelup karet 

                       pengisian karet 

                       Selubung pelat bahan logam 
                            berombak yg disepuh timah 

                       Selubung karet 

               Anyaman kapas padat 

 

 

 



Merangkai Instalasi Listrik PeneranganSederhana 

SMK Bidang Tehnik Perkapalan Program Keahlian Listrik Kapal 7 

 

 

A 

B 

Lapisan goni 
yg diaspal 

2 lapisan 
kawat baja 

Goni yg diaspal Sedikitnya 2 
lapisan kertas 
yg diaspal 

Isolasi 
kertas 

Isolasi 
kertas 

Inti 
tembaga 

Selubung 
timbel 

A - B 

2 lapisan 
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PENJELASAN: 

a. Pemakaian tube (pelindung ujung pipa) dalam instalasi. 

Pada umumnya alat ini dipakai untuk melindungi ujung pipa 

listrik agar pada waktu kita melakukan penarikan kawat-kawat NYA 

itu tidak akan mengalami kerusakan pada isolasi-isolasi karet itu. 

b. Pemakaian roset dalam instalasi pipa. 

 Untuk memasang lampu-lampu plafon tidak diijinkan langsung 

ke plafon, tetapi terlebih dahulu roset itu dipasang pada plafon 

kemudian disusul dengan fiting. 

 

 
Pipa sorong 

Tulo 
 

 

 
 

4. Fungsi pipa listrik. 

a. Melindungi penghantar terhadap pengaruh mekanik. 

b. Melindungi bangunan terhadap kemungkinan terjadinya 

kebakaran akibat hubungan singkat (korsleting). 
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c. Mempermudah pencarian gangguan. 

d. Mempermudah pembongkaran dan pemasangan penghantar 

pada waktu perbaikan. 

e. Melindungi penghantar dari pengaruh kimia, thermis dan lain 

sebagainya. 

 

Fitting Lampu. 

Fitting lampu merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk 

menempatkan lampu. 

Fitting harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap panas, 

dan bagian bodinya harus mempunyai tahanan isolasi yang besar. 

Bentuk/konstruksi fitting lampu: 

a. Fitting plafon, 

b. Fitting gantung, 

c. Fitting yang dilengkapi dengan stop kontak, 

d. Fitting yang dilengkapi saklar tarik. 

 

Menurut jenis lampu yang digunakan, fitting dibedakan menjadi dua: 

1. Fiting jenis Edison, yaitu fitting yang menggunakan ulir. 

2. Fitting jenis lampu bayonet, yaitu fitting yang menggunakan pink 

pisau pengunci. 
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 Sambungan (sok) 
Pipa sorong 

Lengkungan penahan 

(a) Klem (sengkang) 

(c) Pelana pipa 

(b) sengkang setengah 

Pipa 5/8” 

Pasangan pipa 5/8” dengan klem (sengkang) majemuk  

Pipa 5/8” 

Klem  

Klem  

Pasangan pipa 5/8” dengan klem berganda 

Pipa 5/8” 

Klem  

Pasangan pipa 5/8” dengan klem (sengkang) majemuk 

 
Gambar, Fungsi Dan Penggunaan Komponen 

1. Gambar, fungsi, dan penggunaan saklar tunggal. 

a. Gambar symbol 

 

 

b. Gambar pelaksanaan. 
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Secara umum, fungsi saklar adalah untuk menghubungkan dan 

memutuskan arus listrik. Pada instalasi listrik penerangan, saklar 

tunggal berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan sebuah dan 

sekelompok lampu (beban listrik) dari suatu tempat. 

Saklar tunggal banyak digunakan didalam kamar atau suatu 

ruangan yang memilki ukuran kecil dan hanya mempunyai satu buah 

pintu. Contoh ruangan: kamar tidur, kamar mandi, ruang makan ,dll. 

 

2. Gambar, fungsi dan penggunaan saklar seri. 

a. Gambar simbol. 
 

 

 

b. Gambar pelaksanaan. 

 

 

 

 

 

Saklar seri berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan dua 

buah lampu dari suatu tempat secara bergantian atau bersamaan. 

Saklar seri biasanya digunakan pada ruangan yang luas tetapi hanya 

mempunyai satu pintu. Contoh pada ruang pertemuan, toko, dll. 

 

3. Gambar, fungsi dan penggunaan saklar tukar. 

a. Gambar simbol. 

 

 

b. Gambar pelaksanaan. 
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Saklar tukar berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan 

sebuah lampu (beban listrik) dari dua tempat. 

Saklar tunggal disebut juga saklar hotel, karena banyak 

digunakan di hotel. Untuk mengoperasikan sebuah lampu dari dua 

tempat diperlukan 2 saklar tukar, yang pemasangannya sebuah 

saklar tukar dan sebuah lampu pada kamar tamu sedangkan satu 

saklar tukar yang lain dipasang pada ruang operator. 

 

4. Gambar, Fungsi, dan Penggunaan Saklar Silang. 

a.  Gambar simbol. 

 

 

 

b. Gambar pelaksanaan. 

 

 

 

Saklar silang befungsi untuk menghidupkan dan mematikan 

sebuah (sekelompok) lampu (beban listrik) dari minimal tiga tempat, 

penggunaannya dibantu dengan dua buah saklar tukar. Saklar silang 

digunakan pada ruangan yang panjang atau bertingkat. Contohnya 

pada; rumah tingkat/tangga, lorong-lorong, ruang yang luas dan 

panjang yang mempunyai tiga pintu. 

 

5. Gambar, Fungsi dan Penggunaan Stop Kontak (kotak kontak). 

a.  Gambar simbol. 

 

 

b. Gambar pelaksanaan 
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Stop kontak berfungsi sebagai penyedia tenaga listrik (catu 

daya) yang banyak digunakan untuk menghubungkan peralatan 

listrik misalnya; radio, tape, tv, lampu, seterika, kipas angin, kulkas, 

pompa air, dan beban listrik lainnya. 

 

6. Gambar, Funsi, dan Penggunaan Fitting. 

Gambar simbol. 

 

Fiting 
plafon 

Roset 
kayu 

Lubang 

p.sorong 

Lubang  
kabel NGA 
ke fiting 

Pipa 
sorong 

Kawat 
NGA 

Inti kawat 
NGA 

Roset 
kayu 

plafon 

 

 

Fitting berfungsi sebagai tempat dudukan lampu. Pada instalasi 

listrik penerangan dirumah, gedung, biasa digunakan fitting duduk 

(menempel ditembok atau papan), fitting gantung (menggantung 

pada plafon atau langit), dan fitting kedap air atau WD (water dift). 

7. Gambar, Fungsi, dan Penggunaan Pipa Instalasi (pipa pvc). 

Gambar pipa pvc. 

 

 

Pipa instalasi berfungsi untuk melindungi kabel dari gangguan 

luar, misalnya; benturan, terikan, goresan. 

Pipa pvc digunakan pada: ruang lembab, ruang panas, ruang 

dengan bahaya mekanis yang tinggi. 

 

8. Gambar, Fungsi, dan Penggunaan Klem Pipa. 

Gambar klem pipa.  

Klem pipa berfungsi untuk mengikat pipa pada instalasi pasangan 

luar.  
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9. Gambar, Fungsi, dan Penyambungan Pipa. 

Gambar. 

 

 

 

Penyambung pipa berfungsi sebagai: membuat sambungan 

lurus, membuat sambungan 90o, membuat sambungan T. 

 

10. Gambar, Fungsi, dan Penggunaan Kotak Sambungan. 

Gambar. 

 

 

Kotak sambung berfungsi sebagai tempat sambungan kabel 

untuk mengambil percabangan. 

Pemilihan kotak sambung yang akan digunakan harus diesuaikan 

dengan kondisi ruangan, misalnya: 

? Ruang kering menggunakan kotak sambung jenis kotak dari 

PVC. 

? Ruang lembab menggunakan kotak sambung jenis kotak, bahan 

dari ebonit. 

? Ruang dengan bahay mekanik menggunakan kotak sambung 

jenis bulat, bahan dari baja. 

? Ruang dengan bahaya ledakan menggunakan kotak sambung 

jenis bulat, bahan dari galvanis. 

 

11. Gambar, Fungsi, dan Penggunaan Pengaman (sekering). 

a. Gambar simbol. 
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b. Gambar bagian-bagian pengaman lebur. 
 

 

Pengaman lebur berfungsi untuk mengamankan rangkaian 

listrik dari gangguan arus hubung singkat, pemasangannya pada 

hantaran fasa dihubungkan seri terhadap beban. 

 

12. Gambar, Fungsi dan penggunaan Kabel NYA. 

Gambar.   

 

RANGKUMAN 1: 

1. Macam-macam kabel 

2. Macam-macam peralatan instalasi 

3. Gambar dan fungsi kabel 

4. Gambar dan fungsi peralatan instalasi 

5. Peralatan pelindung kabel. 

 

TUGAS 1 : 

1. Jelaskan urutan pekerjaan instalasi penerangan listrik ! 

2. Sebutkan macam-macam kabel yang anda ketahui! 

3. Sebutkan macam-macam bentuk kotak sambungan dan fungsinya! 

4. Hantaran apa sajakah yang dipasang pada: 

a. stop kontak ! 

b. saklar tunggal ! 

c. fitting ! 

d. sekering ! 
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TES FORMATIF 1 :  

1. Jelaskan urutan pekerjaan instalasi penerangan listrik ! 

2. Hantaran apa sajakah yang dipasang pada: 

e. stop kontak ! 

f. saklar tunggal ! 

g. fitting ! 

h. sekering ! 

3. Mengapa setiap pemasangan instalasi yang baru harus di megger ! 

 

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 1 :  

1.  Urutan pekerjaan instalasi penerangan listrik: 

?  Pembuatan gambar tata letak komponen dan penandaan pada 

papan rangkaian. 

?  Pemasangan pipa dengan klem(pemipaan), dan pemasangan 

komponen instalasi listrik penerangan listrik. 

?  Pemasangan kabel (pengawatan). 

?  Uji fungsi hasil pekerjaan instalasi penerangan listrik. 

2.  a.  pada stop kontak dipasang hantaran fasa, nol, ground. 

b.  pada saklar tunggal dipasang dua hantaran fasa. 

c.  pada  fitting dipasang hantaran fasa, nol, ground. 

d.  pada sekering dipasang dua hantaran fasa. 

3.   Setiap pemasangan instalasi yang baru harus dimegger supaya 

diketahui besarnya nilai tahan isolasi untuk menghindari adanya 

kebocoran arus yang menyebabkan terjadinya hubung singkat. 

 

LEMBAR KERJA 1 : 

Alat dan Bahan. 

- Tang pengupas kabel. - Tang kombinasi. 

- Tang potong. - Tang lancip. 

- Obeng +. - Obeng -. 

- Pisau. - Jara/trek bor/uncek. 
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- Palu besi. - Mistar lipat 2 meter. 

- Water pas. - Test buzzer. 

- Sekrup kayu. - Kabel NYM 2 x 1,5 mm. 

- Kebel NYM 3 x 1,5 mm. - Kabel NYM 3 x 2,5 mm. 

- Klem kabel NYM. - Isolasi pita. 

 

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA. 

1. Gunakan alat sesuai fungsinya. 

2. Hati-hati saat mengupas kabel NYM, menggunakan pisau. 

3. Untuk pekerjaan diatas gunakan tangga. 

 

LANGKAH KERJA. 

1. Siapkan dan teliti alat serta bahan sebelum digunakan. 

2. Pasang PHB yang telah terakit sesuai ukuran/lay out yang 

disediakan. 

3. Pasang dos sambung dan water mur pada papan. 

4. Pasang kabel NYM dengan klem satu sisi (pakai palu baja). 

5. Hubungkan komponen yang telah te rpasang dengan kabel NYM. 

6. Uji coba kebenaran/fungsi rangkaian. 

 

CARA KERJA/PETUNJUK. 

Klem terpasang ?  5 cm dari ujung atau belokan kabel NYM. 

Jarak pemasangan klem ± 40 cm. 

Radius pembengkokan kabel NYM ?  5 diameter kabel. 

Pada pemasangan kabel horizontal, posisi paku berada dibawah kabel. 

 
                           (0  – 400)  mm 
(0 –  5 0 )  m m          
                           (0  – 400)  mm 
(0  –  5 0 )  m m          

D

D  
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Pemotongan kabel pada kotak sambung. 

 

L = panjang kabel yg akan dikupas           D = panjang selubung maksimum 10 mm 

L 

D 

 

 

Pengupasan selubung kabel NYM dan isolasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Pengupasan isolasi kabel dengan tang pengupas. 

 
 

Pemasangan water mur pada dus sambung. 
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Penyambungan jika menggunakan terminal pada dus sambung. 

 

Ke terminal 

 

 

Penyambungan menggunakan terminal blok harus ada toleransi. 

 
 

Pemasangan dan penyambungan kabel pada fitting, saklar dan KK. 

 

Saklar / KK 

Kabel Fasa

Kabel nol 

Fiting 

Inti kabel  
1 mm
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Pemasangan dan penyambungan TL, pada box TL. 

 
travo 

Lubang kabel dibuat sendiri  

 

Sambunglah kabel lampu dengan terminal batang. 
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2. KEGIATAN BELAJAR 2 :   PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK 
 PENERANGAN 

  Kegiatan belajar ini bertujuan untuk mendidik siswa setelah 

mengenal jenis kabel yang digunakan dalam instalasi listrik, siswa 

dapat merangkai instalasi listrik penerangan dengan benar.  

Perlu diketahui bahwa pemasangan instalasi listrik dalam tembok 

adalah suatu pemasangan yang sangat aman dari gangguan, terutama 

aman dari sentuhan dan rapi. Hal ini mempunyai kelemahan, yaitu bila 

terjadi kebocoran arus susah dilihat dan direnovasi. 

Dalam pelaksanaan pemasangan instalasi dalam tembok 

diperlukan persiapan bahan yang akan dipasang. Bahan-bahan ini 

pasti bahan yang telah disahkan oleh peraturan yang terkait (PUIL). 

 

Bahan-bahan tersebut antara lain: 

Pipa Instalasi Listrik. 

Yang dimaksud dengan instalasi llistrik yang digunakan adalah 

pipa union yang terbuat dari besi/baja yang mempunyai tebal 

sekurang-kurangnya 0,7 mm atau bahan lain yang dapat memberi 

perhitungan sama dengan pipa union. 

1. Jenis pipa untuk instalasi listrik. 

Pada umumnya jenis pipa instalasi listrik yang digunakan adalah: 

a. Pipa Union (besi/baja). 

Pipa ini mempunyai keuntungan, kekuatan mekanik yang besar 

sehingga dapat digunakan sebagai tulang beton jika ditahan dalam 

tembok. Pipa ini mempunyai kerugian sebagai penghantar listrik. 

b. Pipa PVC (Poly Vinyl Clorida). 

Pipa PVC (paralon) mempunyai keuntungan, yaitu tahan isolasinya 

besar, tidak dapat dilalui oleh arus listrik dan tahan panas. 

Kerugiannya ditanam dalam tembok tidak mempunyai kekuatan 

mekanik. 

2. Bentuk pipa instalasi listrik. 

a. Pipa Ulir. 
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Pipa ulir dipasang denganulir sehingga mendapatkan 

pemasangan yang sangan rapat/rapi terutama pada sambungan-

sambungan terhadap komponen bantu. Pemasangan pipa ulir 

biasanya pada tempat-tempat atau menyusur pada daerah yang 

lembab. 

b. Pipa Sorong. 

Pipa sorong dipasang dengan mendorong lepas kedalam pada 

kompnen bantu. Sambungan pipa sorong kurang rapat tidak bisa 

digunakan pada daerah yang lembab. 

3. Komponen bantu dalam pemasangan pipa. 

Potongan penampang dari sambungan pipa 1 ke pipa 2 melalui 

suatu sok 5/8? (peralihan dari pipa 1 ke pipa 2). 

Pada umumnya pemasangan dengan pipa sorong (union buis) 

seperti terlihat pada gambar. 

 
P i p a  s o r o n g  

P i p a  s o r o n g 

B e n g k o k a n  
p e n d e k  

 
Gambar lay out instalasi bagian atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

150 cm  

75 cm 

47 cm 

30 cm 
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Gambar pemasangan kabel ke lampu (fitting plafon). 

 

5 cm 

5 cm 

 

 

Pemasangan sebuah stok kontak, sebuah saklar tunggal untuk 

mengoperasikan sebuah lampu pijar. 

Tujuan: 

a. Siswa dapat memasang pengawatan sebuah stop kontak, 

sebuah saklar tunggal yang mengoperasikan sebuah lampupijar 

pada papan rangkaian. 

b. Siswa dapat menganalisa kerja stop kontak, saklar tunggal untuk 

mengoperasikan sebuah lampu pijar. 

 

PETUNJUK: 

a. Stop kontak sebagai penyedian tenaga listrik (catu daya listrik) 

mempunyai dua titik sambung utama yang dihubungkan ke 

sumber tegangan (satu titik sambung dihubungkan ke hantaran 

fasa, satu titik sambung lagi dihubungkan ke hantaran nol), dan 

ada satu titik sambung yang dihubungkan ke hantaran ground 

sebagai hantaran pengaman yang ditanam dalam tanah. 
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b. Saklar tunggal untuk menghidupkan dan  mematikan lampu 

mempu-nyai dua titik sambung. Satu titik sambung dihubungkan 

ke hantaran fasa sumber tegangan, satu titik sambung lainnya 

dihubungkan ke ke hantaran fasa lampu pada lidah fitting bagian 

dalam. 

c. Fitting sebagai tempat dudukan lampu mempunyai dua titik 

sambung utama (satu titik sambung dihubungkan ke hantaran 

fasa dari saklar, satu titik sambung lagi dihubungkan ke hantaran 

nol sumber tegangan), dan satu titik body dihubungkan ke 

hantaran ground sebagai hantaran pengaman yang ditanam 

dalam tanah. 

d. Fuse (sekering) berfungsi sebagai pengaman mempunyai dua 

titik sambung (satu titik sambung input dihubungkan ke hantaran 

fasa sumber tegangan, satu titik sambung output dihubungkan 

dengan hantaran fasa yang menuju ke rangkaian instalasi). 

e. Sambungan kawat harus selalu dalam kotak sambung. 

f. Kawat didalam kotak sambung ditata melingkar dan panjang 

kawat dilebihkan secukupnya. 

g. Sambungan kawat harus sambungan ekor babi. 

h. Pipa dan klem harus dipasang terlebih dahulu, lalu masukan 

kawat kedalam pipa tersebut. 

i. Ketetapan ukuran, tata letak komponen dan kerapian harus 

diperhatikan. 

j. Setelah pemasangan selesai, lakukan pengujian tahanan isolasi 

dengan megger, cek dengan ohm meter hasil rangkaian instalasi 

tersebut. 

k. Laporkan ke instruktur bahwa pekerjaan telah selesai. 

 

Gambar Kerja. 

 

 

 Stop kontak         s 
tunggal 

Fuse lampu 
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Bagan instalasi sebuah stop kontak, sebuah saklar tunggal 

mengoperasikan sebuah lampu pijar. 

 

Pengawatan instalasi sebuah stop kontak, sebuah saklar tunggal 

mengoperasikan sebuah ampu pijar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemipaan. 

 

 

 

 

CARA MENGINSTALASI LISTRIK. 

1. Pembuatan gambar tata letak komponen dan penandaan pada 

papan rangkaian sebelum memulai pekerjaan instalasi, terlebih 

dulu membuat gambar penandaan tata letak komponen instalasi 

listrik beserta jalur pengawatannya pada papan instalasi supaya 

sesuai dengan gambar kerja. 

2. Pemasangan pipa dengan klem, doos tempat sambungan, stop 

kontak, saklar, fitting. Jarak pemasangan klem pada pipa harus 

diatur sedemikian supaya kelihatan rapi dan indah, ukuran paku 

sekrup untuk klem disesuaikan dengan lubang klem agar klem 

tidak pecah lubangnya, sehingga pipa tidak keluar dari klem. 

N 
PE 
L 
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Gunakan doos dengan jumlah cabang sesuai permintaan pada 

gambar, tanpa mengurangi atau membuat cabang baru. Stop 

kontak, saklar dan fitting disekrup pada papan yang telah diberi 

gambar penandaan (penyekrupan jangan kencang dulu). 

3. Pada pekerjaan pengawatan dilakukan pengupasan dan 

pemotongan kabel dengan tang potong dan tang kupas atau pisau. 

Pada pemotongan dan pengupasan kabel tersebut, maka bagian 

inti (penghantar) tidak boleh tergores supaya kekuatan mekanis 

dan daya hantar listriknya tidak berkurang.  

Penyambungan kabel di titik sambung sekering, stop kontak, 

saklar, fiting dibuat mata itik (mata kabel) pada ujung kabel dan 

mata kabel tersebut disekrup pada titik sambung (titik kontak) 

tersebut. 

Menyekrup mata kabel dititik kontak harus kencang supaya mata 

kabel menempel kuat sehingga kabel tidak lepas. 

Penyambungan di doos harus sambungan ekor babi, panjang 

kabel harus dilebihkan (jangan dipres) supaya kalau terjadi kabel 

putus pada sambungan ekor babi maka bisa disambung lagi tanpa 

harus mengganti kabel baru. 

Setelah penyambungan kabel pada komponen listrik tersebut 

selesai, komponen yang telah disekrup di papan dikencangkan. 

Cara menyekrup menggunakan obeng supaya komponen tidak 

pecah (bukan menggunakan paku). 

4. Mengecek tahan isolasi kabel. Setelah pekerjaan instalasi selesai, 

maka tahan isolasi kabel pada rangakaian harus dicek apakah 

memenuhi syarat atau tidak. Besar tahanan isolasi minimal yang 

diijinkan PUIL (Peraturan Umum Instalasi Listrik) sama dengan 

1000X tegangan terpasang pada rangkaian. 

 

PRINSIP KERJA RANGKAIAN. 

Bila pada stop kontak dihubungkan dengan beban listrik, lalu beban 

tersebut di ON kan sehingga bekerja, berarti ada arus mengalir dari 
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sumber tegangan fasa ke stop kontak fasa terus ke beban, dari beban 

menuju ke hantaran nol stop kontak kemudian ke nol sumber 

tegangan. 

Bila saklar tunggal di ON kan, arus listrik akan mengalir dari sumber 

tegangan listrik fasa ke saklar, kemudian menuju ke fasa lampu (lampu 

menyala) terus ke hantaran nol sumber tegangan. Dan bila saklar 

tunggal di OFF kan, arus listrik dari sumber tegangan fasa tidak 

mengalir ke lampu (terputus) sehingga lampu mati. 

 

RANGKUMAN 2 : 

1. Ada 4 jenis pipa untuk instalasi listrik. 

2. Bentuk-2 pipa instalasi listrik. 

 Pipa Ulir dan pipa Sorong. 

3. Komponen bantu dalam pemasangan pipa. 

 

TUGAS 2 : 

Gambarkan system instalasi untuk 1 pembangkt tenaga, 1 saklar dan 1 

lampu, mulai dari skema, pengawatan dan pemipaan. 

 

TES FORMATIF 2 :  

1. Mengapa penyambungan kabel pada doos harus selalu terpisah 

antara satu dan lainnya dan diberi las doop ! 

2. Kawat yang mana harus dihubungkan dengan lidah-lidah dari 

fitting ! 

 

KUNCI JAWABAN TES FORMATIF 2 :  

1. Penyambungan kabel pada doos harus selalu terpisah antara satu 

dengan yang lainnya dan diberi las dop supaya tidak terjadi hubung 

singkat antar hantaran satu dengan lainnya. 

2. Yang herus dihubungkan dengan lidah-lidah dari fitting adalah 

hantaran fasa. 
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LEMBAR KERJA 2.1 : 

ALAT DAN BAHAN. 

1. Tang kombinasi      1 buah. 

2. Tang bulat       1 buah. 

3. Tang lancip       1 buah. 

4. Tang potong       1 buah. 

5. Tang pengupas      1 buah. 

6. Obeng +       1 buah. 

7. Obeng -       1 buah. 

8. Rol meter       1 buah. 

9. Palu        1 buah. 

10. Megger       1 buah. 

11. AVO meter       1 buah 

12. Papan rangkaian dari kayu (1,5 x 1,5)m  1 buah. 

13. Penggaris besi 1 m     1 buah. 

14. Penitik       1 buah. 

15. Kapur tulis              secukupnya 

16. Kabel NYA 1,5 mm warna hitam   4 meter 

17. Kabel NYA 1,5 mm warna merah   4 meter. 

18. Kabel NYA 1,5 mm warna biru    4 meter. 

19. Pipa PVC 5/8”      3 meter. 

20. Kotak sambung T doos     2 buah. 

21. Stop kontak 220 volt     1 buah. 

22. Saklar tunggal      1 buah. 

23. Fitting duduk      1 buah. 

24. Fuse box       1 buah. 

25. L bow 5/8”       2 buah. 

26. Klem pipa 5/8”      14 buah 

27. Paku sekrup ½”      38 buah. 

28. Las doop       3 buah. 
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KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA. 

1. Bekerjalah dengan teliti dan hati-hati, serta urut. 

2. Gunakan alat keselamatan kerja. 

3. Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. 

 

LANGKAH KERJA. 

1. Persiapkan alat dan bahan yang digunakan pada pekerjaan ini. 

2. Ukur pada papan yang akan dipasang pengawatan instalasi dan 

tandai tempat-tempat yang akan dipasang kedudukan komponen-

komponen listrik. 

3. Pasang pipa dan komponen listrik papan yang telah ditandai. 

4. Pasang kawat kedalam pipa, berilah kelebihan secukupnya. 

5. Sambung kawat pada kotak sambung dengan cara sambungan 

ekor babi dan ujung sambungan tutup dengan las doop.  

6. Sambung kawat pada komponen listrik. 

7. Periksa tahanan isolasi dengan megger. 

8. Periksa jalur rangkaian instalasi menggunakan ohm meter. 

9. Laporkan kepada instruktur bila pekerjaan telah selesai, lakukan uji 

fungsi rangkaian dengan menghubungkan ke sumber tegangan. 

10. Bongkar semua instalasi yang telah dipasang setelah dinilai oleh 

instruktur. 

11. Jika semua telah selesai, rapikan alat dan bahan yang telah 

digunakan dan kembalikan ke tempat semula. 

 

Lembar Informasi 2.1 

Pemasangan sebuah saklar seri untuk mengoperasikan dua 

buah lampu pijar. 

TUJUAN: 

a. siswa dapat memasang pengawatan sebuah saklar seri yang 

mengoperasikan dua buah lampu pijar pada papan rangkaian. 

b. Siswa dapat menganalisa kerja saklar seri untuk mengoperasikan 

dua buah lampu pijar. 
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PETUNJUK: 

a. saklar seri digunakan untuk menghidupkan dan mematikan dua  

buah (dua kelompok) lampu dari satu tempat secara bergantian 

atau bersamaan. 

Gambar kerja. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bagian instalasi sebuah saklar seri mengoperasikan dua buah 

lampu pijar. 

 

 

 

 

 

 

 

Pengawatan instalasi sebuah saklar seri mengoperasikan dua 

buah lampu pijar. 

 

 

 

 

 

Pemipaan. 

 

 

Saklar seri 

Fuse Lampu 2 Lampu 1 

S1 S2 

N 
PE 
L 
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PRINSIP KERJA RANGKAIAN. 

? Bila saklar seri 1 (S1) di ON kan maka arus listrik akan mengalir 

dari sumber tegangan fasa ke saklar 1 kemudian ke lampu 

1(lampu nyala) terus ke hantaran nol sumber tegangan. 

? Bila saklar seri 2 (S2) di ON kan maka arus listrik akan mengalir 

dari sumber tegangan fasa ke saklar 2 kemudian ke lampu 2 

(lampu nyala) terus ke hantaran nol sumber tegangan. 

? Jika saklar seri 1 (S1) di OFF kan, arus listrik dari sumber 

tegangan fasa tidak mengalir ke lampu 1 (terputus) sehingga 

lampu 1 padam. 

? Jika saklar seri 2 (S2) di OFF kan, arus listrik dari sumber 

tegangan fasa tidak mengalir ke lampu 2 (terputus) sehingga 

lampu 2 padam. 

? Jadi lampu 1 dan lampu 2 dapat dihidupkan secara ber-sama2 atau 

bergantian, juga dapat dimatikan secara ber-sama2 atau 

bergantian. 

 

LEMBAR KERJA 2.2 : 

ALAT DAN BAHAN. 

1. Tang kombinasi      1 buah. 

2. Tang bulat      1 buah. 

3. Tang lancip      1 buah. 

4. Tang potong       1 buah. 

5. Tang pengupas      1 buah. 

6. Obeng +       1 buah. 

7. Obeng -       1 buah. 

8. Rol meter       1 buah. 

9. Palu       1 buah. 

10. Megger       1 buah. 

11. AVO meter      1 buah 

12. Papan rangkaian dari kayu (1,5x1,5)m  1 buah. 

13. Penggaris besi 1 m     1 buah. 
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14. Penitik       1 buah. 

15. Kapur  tulis       secukupnya 

16. Kabel NYA 1,5 mm warna hitam   4 meter 

17. Kabel NYA 1,5 mm warna merah   4 meter. 

18. Kabel NYA 1,5 mm warna biru    4 meter. 

19. Pipa PVC 5/8”      3 meter. 

20. Kotak sambung T doos     2 buah. 

21. Saklar seri       1 buah. 

22. Fitting duduk      1 buah. 

23. Fuse box       1 buah. 

24. L bow 5/8”      2 buah. 

25. Klem pipa 5/8”      15 buah 

26. Paku sekrup ½”      40 buah. 

27. Las doop       2 buah. 

 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA. 

1. Bekerjalah dengan teliti dan hati-hati, serta urut. 

2. Gunakan alat keselamatan kerja. 

3. Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. 

 

LANGKAH KERJA. 

1. Persiapkan alat dan bahan yang digunakan pada pekerjaan ini. 

2. Ukur pada papan yang akan dipasang pengawatan instalasi dan 

tandai tempat-tempat yang akan dipasang kedudukan komponen-

komponen listrik. 

3. Pasang pipa dan komponen listrik papan yang telah ditandai. 

4. Pasang kawat kedalam pipa, berilah kelebihan secukupnya. 

5. Sambung kawat pada kotak sambung dengan cara sambungan 

ekor babi dan ujung sambungan tutup dengan las doop.  

6. Sambung kawat pada komponen listrik. 

7. Periksa tahanan isolasi dengan megger. 

8. Periksa jalur rangkaian instalasi menggunakan ohm meter. 
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9. Laporkan kepada instruktur bila pekerjaan telah selesai, lakukan uji 

fungsi rangkaian dengan menghubungkan ke sumber tegangan. 

10. Bongkar semua instalasi yang telah dipasang setelah dinilai oleh 

instruktur. 

11. Jika semua telah selesai, rapikan alat dan bahan yang telah 

digunakan dan kembalikan ke tempat semula. 

 

 

Lembar Informasi 2.2: 

Pemasangan dua buah saklar tukar untuk mengoperasikan sebuah 

lampu pijar. 

Tujuan: 

a. siswa terampil memasang dua buah lampu yang dilayani dari dua 

tempat dengan menggunakan saklar tukar. 

b. Siswa dapat menganalisa kerja rangkaian pengawatan saklar tukar 

yang melayani sebuah lampu dari dua tempat. 

 

PETUNJUK: 

a. pemasangan saklar tukar digunakan di hotel-hotel, pada rumah 

bertingkat, dan gang-gang (lorong-lorong) yang memerlukan 

pengontrolan lebih dari satu tempat. 

b. Ketepatan ukuran tata letak komponen dan kerapian serta 

keindahan harus selalu diperhatikan. 

c. Pipa dan klem serta komponen listrik harus dipasang terlebih 

dahulu, lalu pasanglah kawat dalam pipa tersebut. 

d. Sambunglah kawat pada kotak sambung. 

e. Setelah pemasangan selesai, lakukanlah pengujian tahanan 

isolasi. 

f. Pada waktu mencoba rangkaian harus diamankan dengan 

sekering. 

g. Sambungan kawat didalam kotak sambung ditata melingkar dan 

diberi kelebihan secukupnya. 



Merangkai Instalasi Listrik PeneranganSederhana 

SMK Bidang Tehnik Perkapalan Program Keahlian Listrik Kapal 34 

 

Gambar kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan instalasi dua buah saklar tukar mengoperasikan sebuah 

lampu pijar. 

 

 

 

 

 

 

Pengawatan instalasi dua buah sakalt tukar mengoperasikan 

sebuah lampu pijar. 

 

 

 

 

 

 

Pemipaan. 

 

PRINSIP KERJA RANGKAIAN. 

? Bila saklar tukar 1(S1) ditekan ON maka arus listrik akan mengalir 

dari sumber tegangan fasa kesaklar 2 kemudian ke saklar 2 terus 

ke lampu H1(lampu nyala) akhirnya ke hantaran nol sumber 

tegangan. 

L / N./ PE ~ 220 V 

S1 

H

S2 

S2 S1 

   N 
PE 
   L 
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? Bila saklar tukar 2 (S2) ditekan maka arus listrik dari sumber 

tegangan fasa tidak mengalir ke lampu (terputus) sehingga lampu 

mati. Lampu juga dapat dimatikan dari saklar 1(hidup dan mati dari 

tempat 1). 

? Bila saklar tukar 2 (S2) ditekan lagi (arah sebaliknya/kembali ke 

kedudukan semula) maka arus listrik akan mengalir dari sumber 

tegangan fasa ke saklar 1 kemudian ke saklar 2 terus ke lampu 

(lampu nyala) akhirnya kehantaran nol sumber tegangan. 

? Bila saklar tukar 1(S1) ditekan maka arus listrik dari sumber 

tegangan fasa tidak mengalir ke lampu (terputus) sehingga lampu 

mati. Lampu juga dapat dimatikan dari saklar 2 (hidup dan mati 

dari tempat 2). 

Jadi:  

a. lampu dapat hidup dari S1 (tempat 1) mati dari S2 (tempat 2) atau 

lampu hidup dari S1 (tempat 1) dan mati dari S1 juga (tempat 1). 

b. lampu dapat hidup dari S2 (tempat 2) mati dari S1 (tempat 1) atau 

lampu hidup dari S2 (tempat 2) dan mati dari S2 juga (tempat 2). 

 

LEMBAR KERJA 2.3 : 

Alat dan Bahan. 

1. Tang kombinasi      1 buah. 

2. Tang bulat       1 buah. 

3. Tang lancip      1 buah. 

4. Tang potong       1 buah. 

5. Tang pengupas      1 buah. 

6. Obeng +       1 buah. 

7. Obeng -       1 buah. 

8. Rol meter       1 buah. 

9. Palu       1 buah. 

10. Megger       1 buah. 

11. AVO eter       1 buah 

12. Papan rangkaian dari kayu (1,5x1,5)m  1 buah. 
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13. Penggaris besi 1 m     1 buah. 

14. Penitik       1 buah. 

15. Kapur tulis             secukupnya 

16. Kabel NYA 1,5 mm warna hitam   5 meter 

17. Kabel NYA 1,5 mm warna merah   5 meter. 

18. Kabel NYA 1,5 mm warna biru    5 meter. 

19. Pipa PVC 5/8”      4 meter. 

20. Kotak sambung T doos     3 buah. 

21. Saklar silang      1 buah.  

22. Saklar tukar      2 buah. 

23. Fitting duduk      1 buah. 

24. Fuse box       1 buah. 

25. L bow 5/8”       2 buah. 

26. Klem pipa 5/8”      19 buah 

27. Paku sekrup ½”      51 buah. 

 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA. 

1. Bekerjalah dengan teliti dan hati-hati, serta urut. 

2. Gunakan alat keselamatan kerja. 

3. Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. 

 

LANGKAH KERJA. 

1. Persiapkan alat dan bahan yang digunakan pada pekerjaan ini. 

2. Ukur pada papan yang akan dipasang pengawatan instalasi dan 

tandai tempat-tempat yang akan dipasang kedudukan komponen-

komponen listrik dengan alat penitik. 

3. Pasang pipa dan komponen listrik papan yang telah ditandai 

dengan cara mengeklem dan menyekrupnya. 

4. Pasang kawat kedalam pipa, berilah kelebihan secukupnya. 

5. Sambung kawat pada kotak sambung dengan cara sambungan 

ekor babi dan ujung sambungan tutup dengan las doop.  
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6. Sambung kawat pada komponen listrik lainnya dengan menyekrup 

mata kabel diujungnya. 

7. Periksa tahanan isolasi dengan megger. 

8. Periksa jalur rangkaian instalasi menggunakan ohm meter. 

9. Laporkan kepada instruktur bila pekerjaan telah selesai, lakukan uji 

fungsi rangkaian dengan menghubungkan pada sumber tegangan 

sebesar 220 volt. 

10. Bongkar instalasi yg telah selesai uji fungsi setelah dinilai oleh 

instruktur. 

11. Jika semua telah selesai, rapikan alat dan bahan yang telah 

digunakan dan kembalikan ke tempat semula. 

 

 

 Lembar Informasi 2.3 : 

Pemasangan sebuah lampu pijar yang dilayani dari tiga tempat. 

Tujuan: 

a. Siswa terampil memasang sebuah lampu pijar yang dilayani dari 

tiga tempat dengan menggunakan sebuah saklar silang dan dua 

buah saklar tukar. 

b. Siswa dapat menganalisa kerja rangkaian pengawatan saklar 

silang. 

 

PETUNJUK: 

a. Pemasangan saklar silang harus dipasang bersamaan dengan 

saklar tukar dan dapat digunakan untuk mengendalikan 

(mengoperasikan) lampu lebih dari dua tempat. 

b. Pemasangan saklar silang digunakan pada rumah-rumah tingkat 

atau pada gang-gang yang jaraknya panjang. 

c. Ketepatan tata letak dan ukuran komponen serta kerapian dan 

keindahan harus selalu diperhatikan. 

d. Sambungan kawat pada kotak sambung, tidak boleh dalam pipa. 
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e. Setelah pemasangan selesai, lakukanlah pengujian tahanan 

isolasi. 

f. Tes jalur rangkaian. 

g. Pada waktu mencoba rangkaian harus diamankan dengan 

sekering. 

h. Sambungan kawat didalam kotak sambung ditata melingkar dan 

diberi kelebihan secukupnya. 

 

       Gambar kerja. 
 

 

 

 

 

Bagan instalasi sebuah saklar silang dengan dua buah saklar tukar 

mengoperasikan sebuah lampu pijar dari tiga tempat. 

 

 

 

 

 

 

 

Pengawatan instalasi sebuah saklar silang dengan dua buah saklar 

tukar mengoperasikan sebuah lampu pijar dari tiga tempat. 

 

 

 

 

 

Pemipaan. 

 

S1 H1 S3 S2 

F 

S1 

N 
PE 
L F 

S3 

S2 
H
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PRINSIP KERJA RANGKAIAN. 

? Bila saklar tukar 1 (S1) ditekan maka arus listrik akan mengalir dari 

sumber tegangan fasa ke saklar tukar 1 (S1) kemudian ke saklar 

silang 2 (S2) terus ke saklar tukar 3 (S3) lalu ke lampu (lampu 

nyala) akhirnya ke hantaran nol sumber tegangan. Bila saklar 

silang (S2) ditekan maka arus listrik dari sumber tegangan fasa 

tidak mengalir ke lampu (terputus) sehingga lampu mati. Bila saklar 

tukar (S3) ditekan maka lampu menyala. Ini akan terjadi sebaliknya 

bila saklar ditekan lagi kearah sebaliknya. 

Jadi:  

lampu dapat hidup dari saklar S1, mati dari S1 atau S2 atau S3.  

lampu dapat hidup dari saklar S2, mati dari S1 atau S2 atau S3. 

lampu dapat hidup dari saklar S3, mati dari S1 atau S2 atau S3. 

 

 

LEMBAR KERJA 2.4 : 

ALAT DAN BAHAN. 

1. Tang kombinasi      1 buah. 

2. Tang bulat       1 buah. 

3. Tang lancip      1 buah. 

4. Tang potong       1 buah. 

5. Tang pengupas      1 buah. 

6. Obeng +       1 buah. 

7. Obeng -       1 buah. 

8. Rol meter       1 buah. 

9. Palu       1 buah. 

10. Megger       1 buah. 

11. AVO meter      1 buah 

12. Papan rangkaian dari kayu (1,5x1,5)m  1 buah. 

13. Penggaris besi 1 m     1 buah. 

14. Penitik       1 buah. 

15. Kapur tulis             secukupnya 
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16. Kabel NYA 1,5 mm warna hitam   4 meter 

17. Kabel NYA 1,5 mm warna merah   4 meter. 

18. Kabel NYA 1,5 mm warna biru    4 meter. 

19. Pipa PVC 5/8”      3 meter. 

20. Kotak sambung T doos     2 buah. 

21. Saklar tukar      2 buah. 

22. Fitting duduk      1 buah. 

23. Fuse box       1 buah. 

24. L bow 5/8”       2 buah. 

25. Klem pipa 5/8”      10 buah 

26. Paku sekrup ½”      30 buah. 

 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA. 

1. Bekerjalah dengan teliti dan hati-hati, serta urut. 

2. Gunakan alat keselamatan kerja. 

3. Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. 

 

LANGKAH KERJA. 

1. Persiapkan alat dan bahan yang digunakan pada pekerjaan ini. 

2. Ukur pada papan yang akan dipasang pengawatan instalasi dan 

tandai tempat2 yang akan dipasang kedudukan komponen2 listrik. 

3. Pasang pipa dan komponen listrik papan yang telah ditandai. 

4. Pasang kawat kedalam pipa, berilah kelebihan secukupnya 

buatlah mata kabel pada ujung kawat yang diperlukan. 

5. Sambung kawat pada kotak sambung dengan cara sambungan 

ekor babi dan ujung sambungan tutup dengan las doop.  

6. Sambung kawat pada komponen listrik lainnya dengan menye-

krup mata kabel diujungnya. 

7. Periksa tahanan isolasi dengan megger. 

8. Periksa jalur rangkaian instalasi menggunakan ohm meter. 
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9. Laporkan kepada instruktur bila pekerjaan telah selesai, lakukan 

uji fungsi rangkaian dengan menghubungkan ke sumber tegangan 

sebesar 220 volt. 

10. Bongkar instalasi yang telah dipasang setelah dinilai oleh 

instruktur. 

11. Jika semua telah selesai, rapikan alat dan bahan yang telah 

digunakan dan kembalikan ke tempat semula. 
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BAB III 

EVALUASI 

Untuk mengevaluasi hasil pencapaian siswa dalam menerima 

pembelajaran, siswa diberi soaal evaluasi sebagai berikut : 

SOAL EVALUASI 

SOAL EVALUASI 1: 

Laksanakanlah pekerjaan berikut: 

a. Membuat gambar pengawatan, 

b. Membuat gambar pemipaan, 

c. Menentukan alat dan bahan yang dipergunakan, 

d. Melaksanakan pekerjaan instalasi listrik penerangan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

SOAL EVALUASI 2: 

1. Jelaskan urutan pekerjaan instalasi penerangan listrik ! 

2. Hantaran apa sajakah yang dipasang pada: 

? stop kontak ! 

? saklar tunggal ! 

? fitting ! 

? sekering ! 

3. Mengapa setiap pemasangan instalasi yang baru harus di megger ! 

 

SOAL EVALUASI 3 : 

1. Mengapa penyambungan kabel pada doos harus selalu terpisah antara 

satu dan lainnya dan diberi las doop ! 

2. Kawat yang mana harus dihubungkan dengan lidah-lidah dari fitting! 

 

F 

1 2 

2 1 
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KUNCI JAWABAN EVALUASI : 

SOAL EVALUASI 1 : 

a.  Gambar pengawatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Gambar pemipaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  Alat dan Bahan. 

1. Tang kombinasi       1 buah. 

2. Tang bulat       1 buah. 

3. Tang lancip       1 buah. 

4. Tang potong        1 buah. 

5. Tang pengupas       1 buah. 

6. Obeng +        1 buah. 

7. Obeng -        1 buah. 

H1 H2 
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8. Rol meter       1 buah. 

9. Palu        1 buah. 

10. Megger        1 buah. 

11. AVO meter       1 buah 

12. Papan rangkaian dari kayu (1,5x1,5)m   1 buah. 

13. Penggaris besi 1 m      1 buah. 

14. Penitik        1 buah. 

15. Kapur tulis              secukupnya 

16. Kabel NYA 1,5 mm warna hitam    5 meter 

17. Kabel NYA 1,5 mm warna merah    4,5 meter. 

18. Kabel NYA 1,5 mm warna biru    4,5 meter. 

19. Pipa PVC 5/8”       5 meter. 

20. Kotak sambung T doos  3 buah. 

21. Kotak sambung croos doos     1 buah. 

22. Stop kontak 220 volt      1 buah. 

23. Saklar tukar       2 buah. 

24. Saklar tunggal       1 buah. 

25. Fitting duduk       2 buah. 

26. Fuse box       1 buah. 

27. L bow 5/8”       1 buah. 

28. Klem pipa 5/8”       17 buah 

29. Paku sekrup ½”       52 buah. 

30.Las doop        6 buah. 

 

SOAL EVALUASI 2 : 

1.  Urutan pekerjaan instalasi penerangan listrik: 

?  Pembuatan gambar tata letak komponen dan penandaan pada papan 

rangkaian. 

?  Pemasangan pipa dengan klem(pemipaan), dan pemasangan 

komponen instalasi listrik penerangan listrik. 

?  Pemasangan kabel (pengawatan). 

?  Uji fungsi hasil pekerjaan instalasi penerangan listrik. 
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2.  a. pada stop kontak dipasang hantaran fasa, nol, ground. 

b.  pada saklar tunggal dipasang dua hantaran fasa. 

c.  pada  fitting dipasang hantaran fasa, nol, ground. 

d.  pada sekering dipasang dua hantaran fasa. 

3.   Setiap pemasangan instalasi yang baru harus dimegger supaya 

diketahui besarnya nilai tahan isolasi untuk menghindari adanya 

kebocoran arus yang menyebabkan terjadinya hubung singkat. 

 

SOAL EVALUASI 3 : 

1. Penyambungan kabel pada doos harus selalu terpisah antara satu 

dengan yang lainnya dan diberi las dop supaya tidak terjadi hubung 

singkat antar hantaran satu dengan lainnya. 

2. Yang herus dihubungkan dengan lidah2 dari fitting adalah hantaran 

fasa. 

 

KRITERIA KEBERHASILAN. 

No Kriteria 
Skor 

1-10 
Bobot Nilai Keterangan 

1. Persiapan Kerja  1   

2. Langkah Kerja  2   

3. Ketelitian  3   

4. Kerapian  2   

5. Keselamatan Kerja  1   

6. Waktu  1   

Nilai Akhir   

 

Catatan: siswa dinyatakan berhasil, jika memperoleh nilai akhir 7,0. 
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BAB IV  

P E N U T U P 
 
 Modul ini disusun untuk menghasilkan satu tahap kompetensi kerja 

yang dikukuhkan dengan suatu sertifikat. 

 

Sertifikat yang merupakan bukti hasil pembelajaran modul ini dapat 

diperoleh dari asosiasi melalui lembaga pendidikan resmi dan sah menurut 

hukum seperti Sekolah Menengah Kejuruan dan yang sejenisnya. 

 

Selanjutnya apabila peserta didik atau peserta diklat berkehendak 

atau berminat untuk mempelajari jenjang atau modul berikutnya, sebaiknya 

sesuai bidang dan nomor kode modul lanjutannya sesuai dengan urutan 

modul yang tercantum dalam peta kedudukan modul. 
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