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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. DESKRIPSI : 

Pekerjaan pembentukan plat strip merupakan modul pratikum yang 

berisi tentang cara penggergajian, pemahatan dan mengikir pada plat strip. 

Oleh karena itu kegiatan belajar yang harus dilakukan dalam kegiatan 

belajar adalah cara menggergaji, cara memahat dan cara mengikir disertai 

langkah kerja, keselamatan dan kesehatan kerja pada masing-masing 

kegiatan belajar.     

Dengan menguasai modul ini, diharapkan siswa didik atau peserta 

diklat mampu memahami cara pengerjaan plat strip yang meliputi:  Meng-

gergaji, memahat dan mengikir plat strip dengan benar. 

 

B. PRASYARAT : 

Untuk mempelajari modul ini diperlukan siswa didik yang telah mem-

punyai kemampuan awal sebagai berikut : 

1. Memahami Kekerasan material plat strip. 

2. Mengenal alat untuk pengerjaan plat strip ( gergaji, pahat dan kikir ). 

3. Memahami prinsip dasar pengerjaan plat strip. 

 

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL : 

Agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan benar, berikut 

diberikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempelajari modul 

ini: 

a. Baca tujuan antara dan tujuan akhir dengan seksama. 

b. Baca uraian materi pada setiap kegiatan belajar dengan seksama. 

c. Persiapkanlah alat dan bahan yang digunakan pada setiap kegiatan 

 belajar. 

d. Lakukan pengamatan pada setiap kegiatan belajar dengan teliti. 

e. Jawablah pertanyaan pada tes formatif, cocokkan dengan jawaban yang 

 ada pada kunci jawaban tes formatif pada modul ini. 
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f. Jawablah pertanyaan yang ada pada lembar evaluasi, cocokkan dengan 

 jawaban yang tersedia pada kunci jawaban evaluasi pada modul ini. 

g. Kembalikan peralatan yang digunakan dan bersihkan tempat kerja. 

 

Penjelasan bagi siswa didik atau peserta diklat : 

1. Uraian materi pada modul ini terdiri dari 3 kegiatan belajar yang meliputi: 

kegiatan belajar 1, 2 dan 3, masing–masing kegiatan belajar dilengkapi 

dengan tes formatif dan kunci jawaban tes formatif. 

2. Bacalah lembar kerja, keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat 

pada kegiatan pembelajaran 1, 2 dan 3 pada modul ini. 

3. Kerjakan soal2 pada evaluasi cocokkan dengan kunci jawaban evaluasi. 

4. Tanyakan kepada tutor/guru anda hal-hal yang dianggap sukar. 

5. Peserta diklat yang dapat nilai kurang dari 7,0 dinyatakan tidak lulus. 

 

Peran Tutor/Guru : 

1. Menjelaskan materi yang terdapat pada modul ini, terutama yang agak    

sukar difahami oleh perta diklat. 

2. Memberikan pertanyaan2 secara acak dan singkat mengenai teori yang 

berkaitan kegiatan belajar 1, 2 dan 3 yang terdapat pada modul ini. 

 

D. TUJUAN : 

1. Tujuan Antara. 

           Setelah mempelajari modul ini peserta diklat dapat: 

a. Menjelaskan cara menggergaji dengan benar. 

b. Menjelaskan cara memahat dengan benar. 

c. Menjelaskan cara mengikir dengan benar. 

d. Memilih alat yang sesuai dengan pengerjaan pembentukan plat strip. 

 

2. Tujuan Akhir . 

     Setelah Mempelajari modul ini, perta diklat  dapat : 

a. Menjelaskan teori pembentukan plat strip dengan benar. 

b. Mampu melakukan pekerjaan membentuk plat strip dengan benar. 



Membentuk Plat Strip 

SMK Bidang Teknik Perkapalan Program Keahlian Instalasi Permesinan Kapal 3 

E. KOMPETENSI : 

Dengan selesainya pembelajaran pada kegiatan belajar 1, 2 dan 3 

yang terdiri dari pemahaman teori dan praktek menggergaji, memahat dan 

mengikir plat strip maka siswa didik atau peserta diklat mampu melak-

sanakan pekerjaan menggergaji, memahat dan mengikir plat strip secara 

benar. 

 

F. CEK KEMAMPUAN : 

Untuk menjajaki kemampuan siswa didik, apakah masih memerlukan 

mempelajari modul ini, maka perlu diberikan cek kemampuan awal siswa 

dengan soal-soal berikut: 

1. Ada berapa buah gigi yang harus menyentuh benda kerja pada waktu 

proses pemotongan? 

2.  Ada berapa macam bentuk mata pahat? 

3. Jelaskan pengelompokan gigi pemotong pada kikir? 
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BAB  II 

PEMBELAJARAN 

A. RENCANA BELAJAR SISWA / PESERTA DIKLAT 

Jenis 
Kegiatan 

Tanggal Waktu 
Jam 

Tempat 
Belajar 

Alasan 
Perubahan 

Tanda Tangan 
Guru 

1. Menggergaji 
 plat strip 

 10 Bengkel 
Plat 

  

Tes Formatif 1  2 Bengkel 
Plat 

  

2. Pemahatan  
 Plat strip 

 10 Bengkel 
plat 

  

Tes Formatif 2  2 Bengkel 
Plat 

  

3. Pengikiran 
 Plat Strip 

 10 Bengkel 
plat 

  

Tes Formatif 3  2 Bengkel 
plat 

  

Evaluasi teori 
dan praktek 

 4 Bengkel 
plat 
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B. KEGIATAN  BELAJAR 

1.   KEGIATAN BELAJAR  1:   MENGGERGAJI PLAT STRIP  

a.   Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

Peserta diklat setelah mengikuti pembelajara 1 diharapkan: 

1. Mampu memahami teori cara menggergaji plat strip secara benar. 

2. Mengenal alat-alat untuk pekerjaan penggergajian plat plat strip. 

3. Mampu menggunakan alat-alat untuk pekerjaan penggerjaian plat strip 

secara benar. 

 

b. Uraian Materi 

Dalam menggergaji plat strip digunakan gergaji tangan yang harus 

sesuai dengan pelat  yang dikerjakan.  

Ukuran gigi harus disesuaikan dengan benda kerja yang akan dipotong 

sebagai contoh 24 gigi cocok untuk memotong dengan ketebalan sekitar 6 

mm daun gergaji baja potong cepat (Hss) dengan 24 gigi cocok untuk 

paduan baja tahan karat dan baj perak dan untuk baja perkakas yang 

annealing. 

Berikut ini diberikan gambar Daun Gergaji yang mempunyai 24 gigi untuk 

setiap panjang 1inchi (25,4 mm). 

 

   

 

 

Pedoman pemilihan yang benar adalah paling sedikit ada 3 buah gigi 

yang kontak dengan benda kerja. Hal ini mempermudah gerakan gergaji, 

menghindari kerusakan benda kerja dan patahnya daun gergaji. 

 

 

 

 

 

 

25,4 mm 
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Pemotongan harus dimulai dari pemukaan yang rata dan sedikit dimiring-

kan, jangan dimulai dari posisi sudut hal ini dapat mematahkan gigi gergaji. 

Pada waktu menggergaji posisi badan harus diperhatikan telapak kaki 

kanan lurus dan telapak kaki kiri agak menyerong, badan sedikit dicon-

dongkan ke depan kaki kanan selalu lurusdan kakiri sedikit menekuk pada 

Lutut. 

Keseimbangan badan bisa diatur dengan berat badan mem-bantu tekanan 

pada gergaji sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Pergerakan yg. kokoh dan penuh sepanjang gergaji akan  mengha-silkan 

pekerjaan yang baik. 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat yang dipakai  

 Alat yang dipakai untuk memotong benda dengan menggergaji disebut 

gergaji tangan hal ini untuk membedakan penggunaannya dengan gergaji 

mesin. 

Gergaji tangan terbuat dari rangka yang ukurannya tetap atau bisa diatur. 

Rangka gergaji bisa dipakai untuk mata gergaji yang panjangnya sekitar 

200 mm atau 300 mm, cara pemasanganya ditegangkan dengan mur kupu-

kupu. Daun gergaji dipasang pada rangka bisa diputar sampai 900 sehingga 

pemotongan panjang bisa dilaksanakan. 
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Berikut ini diberikan gambar Gergaji pemotong logam . 

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

c.  Rangkuman 1:  

ntuk paduan  baja tahan  karat  dan baja  perak  dan untuk baja  

yang di annealing sangat cocok digunakan  untuk  daun  gergaji  dari  baja 

potong cepat (Hss) dengan 24 gigi ini sangat cocok digunakan untuk 

memotong tebal material sampai 6 mm. Posisi tubuh pratikan pada saat 

melaksanakan praktik menggergaji sedikit dicondongkan kedepan, kaki 

kanan selalu harus lurus dan kaki kiri sedikit menekuk lutut hal ini untuk 

memudahkan  mengatur kesimbangan  badan.  

 

d. Tugas 1:  

Untuk mempelajari modul ini peserta didik diharuskan antara lain : 

1. Baca uraian teori pada kegiatan belajar 1 dengan seksama yang 

terdapat pada modul ini. 

2. Peserta didik harus dapat mengenal alat-alat yang akan digunakan pada     

       pekerjaan menggergaji plat strip. 

 3. Baca lembaran kerja, kesehatan dan keselamatan kerja serta langkah 

kerja yang terdapat pada kegiatan belajar 1 pada modul ini.   

 

e. Tes Formatif 1: 

1. Apa yang membedakan jumlah gigi 24 dengan jumlah gigi yang lain 

dalam penggergajian plat? 

sengkang 

pemegang 

Gergaji tangan kecil 

Gergaji yunior 

Gergaji besar yg. dapat diatur 
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2.  Ada berapa buah gigi yang harus menyentuh benda kerja pada waktu 

proses pemtongan? 

3. Jelaskan posisi yang benar pada saat melaksanakan pekerjaan 

menggergaji?  

   

  Gambar  Kerja  1 ( Job Sheet 1 ) 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 1: 

1. Gergaji dengan jumlah gigi 24, sangat cocok untuk memotong plat strip 

dengan ketebalan 6 mm. 

2. Paling sedikit 3 ( tiga ) buah gigi yang  menyentuh  benda kerja. 

3. Kaki kanan selalu lurus dan kaki kiri selalu ditekuk pada lutut, badan 

sedikit dicondongkan kedepan untuk menjaga keseimbangan pada pe-

kerjaan menggergaji. 

 

g. Lembar Kerja : 

 Alat dan Bahan: 

 1. Penggaris baja  300 mm    1 buah. 

 2. Penggores      1 buah. 

digergaji  digergaji             15 
 

x 
 
x 
 
x 

10                                        70                                         10                                             

x 
 
x 
 
x 

10 10   

90 

70 
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 3. Kres block      1 buah. 

 4. Palu plat/palu konde    1 buah. 

 5. Penitik      1 buah. 

 6. Gergaji tangan      1 buah. 

 8. Plat tipis St 3763  x 10 x 90    1 buah.  

 9. Kikir      1 buah. 

  

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

 1. Gunakan Pakaian Kerja. 

 2. Bekerjalah dengan penuh kosentrasi 

 3. Jepit daun gergaji pada sengkang dengan kuat. 

 4. Pastikan benda kerja  terjepit dengan  ragum  dengan kuat. 

 5. Kurangi tekanan apabila sudah mendekati putus. 

  

 Langkah Kerja. 

 1. Kontrolah ukuran materialnya. 

 2. Tandai benda kerja sesuai dengan gambar. 

 4.  Lakukan penggergajian bagianpertama pada posisi tegak. 

5.  Lakukan penggergajian bagianpertama pada posisi horisontal. 

 6.  Berilah nomor pada benda kerja   dengan tanda xxx. 

           7.  Kikirlah permukaan yang digergaji. 

 8.  Bersihkan kotoran dengan geramnya. 
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2.   KEGIATAN BELAJAR 2:   MEMAHAT  PLAT STRIP 

a.   Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

 Peserta diklat setelah mengikuti pembelajaran 2 diharapkan: 

1.  Mampu menjelaskan secara teori tentang cara pemahatan plat strip. 

2.  Mengenal berbagai jenis pahat untuk pekerjaan pemahatan. 

3. Mampu menggunakan pahat untuk pekerjaan pemahatan plat strip 

 secara benar. 

 

b.  Uraian Materi 

Pada prinsipnya pahat digunakan untuk macam–macam 

keperluan yang penggunaannya tergantung dari bentuk pahat  itu sendiri 

diantaranya untuk memotong, membuat alur, membentuk sudut, merata-

kan bidang dan lain sebagainya dalam pemahatan terutama pada 

pemahatan dingin digunakan pahat yang berbentuk segi enam atau 

persegi delapan. Dari bermacam-macam ukurannya, ada empat bentuk 

mata pahat, yaitu; pahat mata rata, pahat potong silang, pahat titik intan  

dan pahat setengah lingkaran (hidung bulat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada penggunaan pahat dingin hanya bsagian mata pahatnya saja yang 

dikeraskan dan di stemper, sedangkan badannya dibiakan tetap lebih 

lunak untuk menghindari keretakan pada waktu proses pemahatan. 

Mata pahat mempunyai sudut kemiringan 600.  

Pisau pahat diperkecil 
untuk mempermudah 

pemotongan 

Pisau silang 

Hidung bulat 

Ujung / titik intan 

Pahat rata 
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Kedudukan pahat pada waktu pemahatan akan menentukan hasil 

pahatan. Besarnya sudut-sudut pada posisi pahat waktu menyayat atau 

memotong sebagaimana terlihat pada gambar dibawah.  

Pada waktu pahat dipukul dan menyayat tidak ada sudut antara, 

untuk membuat sudut antara keatas setelah pahat dipukul diungkit atau 

langkat keatas sehingga berbentuk sudut antara maka medan potong 

a_b  akan bertambah panjang  Karena itu tambahan tenaga diperlukan 

untuk memotong bahan. 

      
Gambar berikut ini menunjukkan posisi pahat terhadap benda kerja pada 

pengerjaan memahat dengan pahat dingin. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

Sudut penggaruk lebih kecil 

a 

sudut  

b 

a 

b 
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c.  Rangkuman. 

Pahat banyak digunakan dalam pekerjaan memotong, membuat 

ulir, membuat sudut dan meratakan permukaan. Dalam pekerjaan 

pemahatan   terdapat empat (4) jenis pahat antara lain: Pahat rata, 

pahat pisau silang, pahat hidung bulat dan  pahat  ujung/ titik intan . 

Besarnya sudut potong pahat tegantung pada jenis-jenis  logam  

yang akan dipotong, seperti terlihat pada tabel berikut :  

 Jenis Logam Sudut Pahat 

1. Baja lunak 55 % 

2. Baja tuang 60 % 

3. Kuningan 50 % 

4. Tembaga 45 % 

5. Alumunium  30 % 

 

d. Tugas 2: 

1. Jelaskan jenis pahat yang anda ketahui! 

2. Gambarkan dengan penjelasan lengkap setiap macam jenis pahat. 

 

e.   Tes Formatif  2: 

1. Sebutkan 3 ( tiga) macam  mata pahat? 

2. Jelaskan cara untuk membuat sudut antara pada proses pema-

hatan? 

3. Berapa derajat sudut potong pahat untuk bahan baja lunak? 

        

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 2: 

1. Tiga macam mata pahat adalah: pahat rata, pahat potong silang dan 

pahat setengah lingkaran.  

2. Untuk membuat sudut antara setelah pahat dipukul lalu diangkat 

keatas sesuai dengan apa yang dikehendaki pratikan.  

3. Derajat sudut potong pahat untuk bahan baja lunak adalah 550.      
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g. Lembar Kerja : 

Lakukan pengeboran dengan mata bor Ø 4 mm kedalam 1,5 mm, lalu 

pahatlah hasil pengeboran dengan pahat alur. 

 

Gambar kerja  2 ( Job sheet 2 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

   

 

 

 

Alat dan Bahan: 

1. Mata bor Ø 4 mm     1 buah. 

2. Pahat alur       1 buah. 

3. Kres block dan V block     1 buah. 

4. Palu plat 500 gr     1 buah. 

5. Sikat kikir      1 buah. 

6. Kikir plat halus 250 x 3     1 buah. 

8. Plat Strip St 3763  x 10 x 70 x 90  1 buah.  

9. Kikir Plat kasar 250x 1     1 buah. 

25                     25 

25                                      1,5 

5 

40 63 

   70     10    3 x 450 

2,5 + 0,5 



Membentuk Plat Strip 

SMK Bidang Teknik Perkapalan Program Keahlian Instalasi Permesinan Kapal 14 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

1.Gunakan Pakaian Kerja. 

2. Bekerjalah dengan penuh kosentrasi. 

3. Jepit benda kerja pada ragum yang kuat usahakan posisi permukaan 

sejajar dengan mulut ragum. 

4. Pastikan benda kerja terjepit dengan ragum dengan kuat. 

5. Pada proses pemahatan perhatikan pahat dengan baik. 

  

Langkah Kerja. 

 1. Kontrolah ukuran materialnya. 

 2. Tandai benda kerja sesuai dengan gambar.  

 3. Berilah nomor pada benda kerja dengan tanda xxx 

 4. Bersihkan kotoran gram-nya. 
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3. KEGIATAN BELAJAR  3:    MENGIKIR PLAT STRIP 

a.   Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

 Siswa didik / peserta diklat setelah mengikuti kegiatan belajar 3 

ini diharapkan: 

1. Mampu menjelaskan secara teori tentang cara pengikiran plat strip. 

2. Mengenal berbagai jenis kikir untuk pekerjaan pengikiran. 

3. Mampu menggunakan kikir untuk pekerjaan pengikiran plat strip 

secara benar. 

 

b.  Uraian Materi 

 Pengikiran pada plat strip dilakukan pada pekerjaan penyayatan 

untuk mertakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat bidang rata 

dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, serta membuat 

sejajar. Dalam proses pemgikiran untuk mendapatkan hasil kerja yang 

baik tergantung pada proses pemilihan kikir dengan bentuk gigi 

pemotong. Kikir dilihat dari bentuk gigi pemotong dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua) kelompok utama yaitu; pemotong tunggal dan pemotong 

ganda. Kikir pemotong tunggal juga disebut floot, dimana sebaris gigi 

dibuat menyilang bidang kikir dengan sudut ringan atau untuk 

menghaluskan. Pada kikir pemotong ganda, dua baris gigi-gigi dibuat 

bersilang satu sama lain dengan sudut bervariasi antara 300 dan 870. 

Gambar berikut adalah bentuk kikir pemotong dan kikir-kikir khusus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasar Bastar Pemotong kedua 

Halus Sangat halus Foat/pemotong tunggal 

Untuk Baja tahan karat Untuk Kuningan Untuk Aluminium 
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Tingkat kekerasan pada kikir yaitu; pertama kasar dan bastar dan 

kedua halus dan sangat halus.tingkat pemotongan ada hubungannya 

dengan ukuran kikir sebagai contoh hasil pengikiran bastar 300 mm 

akan lebih kasar dari pada kikir kasar bastar 200 mm. 

Dalam penggunaan kikir harus melihat material yang akan dikikir untuk 

kuningan dan logam-logam lunak jangan digunakan kikir yang terbuat 

dari baja. 

Proses pengikiran juga harus memerlukan posisi yang baik diantaranya 

cara memegang kikir dengan gerakan panjang dan kokoh, dan 

permukaan kikir harus selalu menempel pada benda karja, diperlukan 

ketrampilan pergelangan tangan untkuk mengimbangi gerakan kikir. Bila 

kikir diserangkan sedikit melampuhi benda kerja maka kontak 

permukaan akan menjadi melebar dan bila digerakan menyamping 

sepanjang permukaan akan membantu menghasilkan pinggiran yg. rata. 

Pengikiran hendaknya dimulai dengan kikir kasar untuk menghilangkan 

kotoran dan selanjutnya dengan  kikir yang lebih halus. 

 

       

  

 

 

 

    

  
 
 

c. Rangkuman. 

Pengikiran adalah suatu pekerjaan penyayatan agar permukaan 

benda menjadi rata, membuat bidang satu dengan yang lain dapat 

menyiku. Dilihat dari bidang permukaan dan bentuk gigi kikir dapat 

dibedakan yaitu: kikir pemotong tunggal dengan gigi dibuat menyilang 

dan kikir pemotong ganda dimana dua baris gigi-giginya dibuat bersilang 

satu sama lain dengan sudut bervariasi antara 300 dan 870. 

Cara memegang kikir 

Pengikiran silang 
Posisi tangan kiri 
untuk mengikir 
dengan tangan 
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Tingkat kekerasan pada kikir ada dua kelompok yaitu: kelompok 

pertama kasar dan bastar kelompok kedua halus dan sangat halus. 

Pemilihan kikir harus disesuaikan dengan logam yang akan dikikir. 

Pengikiran sebaiknya dimulai dengan kikir yang dibuat dari bahan yang  

keras selanjutnya dengan kikir yang terbuat dari bahn yang lunak. 

 

d.  Tugas 3: 

Peserta diklat sebelum melakukan pekerjaan mengikir  plat strip    maka 

harus: 

1. Memahami uaraian teoari yang ada pada kegiatan belajar 3 pada 

modul ini. 

2. Memahami langkah kerja, keselamatan kerja dan kesehatan kerja 

yang terdapat pada kegiatan belajar 3 pada modul ini. 

3. Mengenal jenis-jenis kikir yang ada dan dapat melaksanakan 

pekerjaan pengikiran dengan benar. 

 

e.   Tes Formatif  3: 

1. Jelaskan  pengelompokan  gigi pemotong  pada kikir? 

2. Terangkan proses pengikiran yang baik agar permukaan benda rata? 

3.  Jelaskan tingkat kekerasan paa permukaan kikir? 

Gambar kerja 3 ( Job sheet 3 ). 
     dikikir 

                                             C                 O          3,2                       O 
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Petunjuk untuk Job sheet 3 

     Ratakan permukaan A. 

     Kikir permukaan C hingga siku terhadap sisi A 

     Kikir permukaan B hingga siku terhadap sisi C 

     Kikir permukaan D hingga siku terhadap sisi A dan B 

     Kikir permukaan E hingga siku terhadap sisi A, B dan C 

     Kikir permukaan E hingga siku terhadap sisi A, B, D dan E 

 

 

  (Ruang Gambar)  

 

 

 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 3: 

1. Ada dua kelompok utama yaitu; pemotong tunggal dan pemotong       

ganda, pada pemotong tunggal sebaris gigi dibuat menyilang dengan 

bidang kikir, sedangkan pemotong ganda dua baris gigi dibuat 

bersilang satu sama lainnya  sudut bervariasi antara 300  dan 870. 

2. Cara memegang kikir dengan gerakan yang panjang dan kokoh, 

permukaan kikir selalu menempel dengan benda kerja, terangkat 

keluar dari benda kerja dan gerakkan sedikit menyamping sepanjang 

permukaan.  

3. Tingkat kekerasan permukaan kikir ada dua yaitu: pertama Kasar 

dan bastar kedua halus dan sangat halus. 

  

g. Lembar Kerja 3: 

Alat dan Bahan: 

1. Penggaris baja  1 buah. 

2.  Penitik 1 buah. 

3.  Penggores 1 buah.  

4.  Palu 300 gr 1 buah.   

5. Jangka sorong  1 buah.                           
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6. Siku siku besi 1 buah.    

7. Kres block 1 buah.    

8.  Kikir plat halus 10”  1 buah. 

9.  Kikir plat kasar 12“ 1 buah. 

10.Sikat kikir 1 buah.    

11.Plat tipis ST 3763  x 16 x 65 1 buah. 

 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

1.  Gunakan Pakaian Kerja. 

2.  Bekerjalah dengan penuh kosentrasi 

3. Jepit benda kerja pada ragum yang kuat usahakan posisi permukaan 

sejajar dengan mulut ragum. 

4.  Pastikan benda kerja terjepit dengan ragum dengan kuat. 

5.  Pada proses pengkiran perhatikan permukaan benda kerja dengan 

baik. 

  

           Langkah Kerja: 

1.  Kontrolah ukuran materialnya. 

2. Tandai benda kerja sesuai dengan gambar.  

3.  Berilah nomor pada benda kerja dengan tanda xxx 

4.  Bersihkan kotoran dengan geramnya. 
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BAB  III 

EVALUASI 

A. Soal-soal Evaluasi: 

1. Apa yang membedakan jumlah gigi 24 dengan jumlah gigi yang lain 

dalam penggergajian plat? 

2. Ada berapa buah gigi yang harus menyentuh benda kerja pada waktu 

 proses pemtongan. 

3.  Jelaskan cara untuk membuat sudut antara pada proses pemahatan? 

4.   Berapa derajat sudut potong pahat untuk bahan baja lunak? 

5. Jelaskan pengelompokan gigi pemotong pada kikir? 
       

B. Kunci Jawaban soal-soal Evaluasi: 

1. 24 gigi sangat cocok untuk memotong plat dengan ketebalan 6 mm. 

2.   Paling sedikit 3 ( tiga ) buah gigi yang  menyentuh  benda kerja. 

      3.  Untuk membuat sudut antara setelah pahat dipukul lalu diangkt keatas           

 sesuai dengan  apa yang dikehendaki pratikan .  

      4.  Derajat sudut potong pahat untuk bahan baja lunak adalah 55 0.      

5. Ada dua kelompok utama yaitu; pemotong tunggal dan pemotong            

ganda pada pemotong tunggal sebaris gigi dibuat menyilang dengan 

bidang kikir, sedangkan pemotong ganda dua baris gigi dibuat brsilang 

satu sama lainnya sudut bervariasi antara 300 dan 870. 
 

3. KRETERIA KELULUSAN. 

Kreteria Skor 
( 1-10 ) 

Bobot Nilai Keterangan 

Nomor 1.  1   
Nomor 2.  1   
Nomor 3  1   
Nomor 4  2   
Nomor 5  2   

Nilai rata-rata   
 

Siswa didik atau perserta diklat dapat dinyatakan lulus apabila nilai rata-rata 

dari hasil evaluasi tidak kurang dari 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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DAFTAR PUSTAKA 
 

1. Abo Sudjana & EC Sudirman , Teori dan Praktek Kejuruan dasar 

Mesin, Pradya Paramita. 
 

2. Goerge Love & Harun AR , Teori dan Praktek Logam , Edisi ketiga 

Penerbit Erlangga. 
 

3. John Stefford & Guy Mc Murbu , Teknologi Kerja Logam , Penerbit 

Erlangga. 
 

4. PT PAL Indonesia , Panduan Praktik Kerja  Dasar Logam, Surabaya. 
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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 

  

  
09 B. Menguasai kerja 

bangku 
B.20.01 Keselamatan kerja pada kerja 

bangku 
8 jam 

10   B.20.02 Penerapan PPPK 30 jam 
11   B.20.03 Pengujian bahan dan logam 30 jam 
12   B.20.04 Mengukur benda kerja 20 jam 
13   B.20.05 Menandai benda kerja 36 jam 
14   B.20.06 Membentuk pelat strip 40 jam 
15   B.20.07 Membentuk pelat tipis 40 jam 
16   B.20.08 Mengebor benda kerja 30 jam 
17   B.20.09 Menggunting pelat tipis 24 jam 
18   B.20.10 Membuat ulir dengan alat 

tangan 
24 jam 

19   B.20.11 Merangkai benda 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. Menguasai 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 
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 
42 

F. Menguasai dasar-
dasar listrik 

F.20.06 
8 jam 

F.20.07 
32 jam 

F.20.08 
16 jam 

  

  
43 
s/d 
45 

G. Menguasai  teknik 
pendingin tata udara 
perkapalan 

G.34.01 
80 jam 

G.34.02 
80 jam 

G.34.03 
80 jam 

  

      
46 
s/d 
49 

H. Menghitung 
konstruksi 
Dan elemen mesin 

H.34.01 
80 jam 

H.34.02 
80 jam 

H.34.03 
80 jam 

H.34.04 
80 jam 
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I.34.01 
40 jam 

I.34.02 
40 jam 

I.34.03 
30 jam 

I.34.04 
40 jam 

I.34.05 
30 jam 

50 
s/d 
55 

I. Menguasai motor 
pembakar 
Luar sebagai 
penggerak kapal 

I.34.06 
40 jam 

    

      
J.34.01 
60 jam 

J.34.02 
20 jam 

J.34.03 
40 jam 

J.34.04 
40 jam 

J.34.05 
24 jam 

56 
s/d 
65 

J. Menguasai motor 
pembakar dalam 
sebagai penggerak 
Kapal  

J.34.06 
20 jam 

J.34.07 
40 jam 

J.34.08 
24 jam 

J.34.09 
60 jam 

J.34.10 
24 jam 

      
66 
s/d 
69 

K. Menggambar 
Teknik mesin 

K.34.01 
16 jam 

K.34.02 
16 jam 

K.34.03 
16 jam 

K.34.04 
16 jam 

 

      
70 
s/d 
74 
 

L. Menguasai pekerjaan 
mekanik 

L.34.01 
60 jam 

L.34.02 
40 jam 

L.34.03 
200 jam 

L.34.04 
160 jam 

L.34.05 
60 jam 

      

75 
s/d 
78 

M. Memasang mesin 
penggerak 
Utama kapal 

M.34.01 
80 jam 

M.34.02 
40 jam 

M.34.03 
40 jam 

M.34.04 
60 jam 

 

      
79 
s/d 
83 

N. Menguasai 
mesin-mesin 
Bantu di kapal 

N.34.01 
40 jam 

N.34.02 
60 jam 

N.34.03 
30 jam 

N.34.04 
40 jam 

N.34.05 
20 jam 

      
84 
& 
85 

O. Memasang instalasi 
Sistem perpipaan 

O.34.01 
48 jam 

O.34.02 
48 jam 
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PERISTILAHAN / GLOSARIUM 

 

Hss   :  Simbol dari baja dengan  karbon tinggi. 

Annealing  :  Pemanasan diikuti pendinginan perlahan-lahan. 

Champer  :  Sudut Kemiringan suatu benda bulat / tirus kecil. 

Temper  : Suatu proses pengerasan baja. 

Job Sheet  : Suatu  gambar karma yang  berguna sebagai petunjuk 


