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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Modul MENEMPA DENGAN TANGAN (Manual Forging) ini untuk 

belajar secara mandiri yang berdurasi 180 jam @ 45 menit, atau 

secara keseluruhan 135 jam (@ jam = 60 menit) waktu belajar. 

Modul ini juga dimaksudkan sebagai panduan kegiatan belajar untuk 

membentuk kompetensi-kompetensi, yaitu: Menggunakan perkakas 

tangan yang berhubungan dengan palu-palu tempa secara manual, 

menggunakan teknik tempa dengan palu tempa, dan 

mengoperasikan perlengkapan panas (dapur tempa). Modul ini dapat 

digunakan untuk peserta pendidikan dan latihan (diklat) Program 

Keahlian Teknik Mesin yang banyak berhubungan dengan cara-cara 

bentuk-membentuk besi. 

Modul ini menekankan pada pengetahuan bagaimana besi dapat 

dirubah bentuk secara fisik setelah sebelumnya dipanaskan lewat 

dapur pemanas. Jadi proses pembentukannya adalah selalu besi itu 

dalam kondisi panas (merah pijar). Kegiatan belajar (KB) dalam 

modul ini ada 3 (tiga). KB-1 adalah pengetahuan dasar alat-alat 

tempa secara manual. KB-2 adalah penggunaan alat-alat tempa 

manual secara benar. KB-3 adalah teknik-teknik menempa secara 

manual. 

 

Yogyakarta,    Desember 2004 
Penyusun, 

 
 

Tim Fakultas Teknik  
Universitas Negeri Yogyakarta  
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PETA KEDUDUKAN MODUL 
 

 

Diagram Pencapaian Kompetensi  

Diagram ini menunjukkan tahapan atau tata urutan kompetensi yang 

diajarkan dan dilatihkan kepada peserta didik dalam kurun waktu 

yang dibutuhkan serta kemungkinan multi exit-multi entry yang 

dapat diterapkan.  

Kedudukan Modul M.6.1A ini adalah seperti bagan alur di bawah: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 

M.9.2A : Membaca gambar teknik 
M.5.37A : Gambar bukaan/bentangan geometri 
M.18.1A : Menggunakan perkakas tangan 
M.5.4A : Melakukan rutinitas las oksigen-asetilin (las karbit) 

M.5.12A : Melakukan rutinitas pengelasan dengan las busur manual 
M.5.38A : Gambar bukaan/bentangan lanjut -benda silinder/persegi panjang 
M.18.2A : Menggunakan perkakas tangan bertenaga operasi genggam 
M.5.5A : Melakukan pemotongan secara mekanik 
M.5.7A : Memotong dengan panas dan gouging secara manual 
M.3.3A : Merakit pelat dan lembaran 

M.7.32A : Menggunakan mesin untuk operasi dasar 
M.5.39A : Gambar bukaan/bentangan geometri lanjut benda-benda kerucut/ konis 
M.5.40A : Gambar bukaan/bentangan geometri lanjut benda transisi 
M.5.10A : Melakukan fabrikasi, pembentukan, pelengkungan dan pencetakan 
M.6.1A : Menempa dengan tangan 
M.6.2A : Menempa dengan palu besi 

M.5.9A 

M.18.1A 

M.5.38A 

M.6.2A 

M.5.39A M.5.40A M.5.37A 

M.5.12A 

M.7.32A 

M.5.4A 

M.18.2A 

M.5.5A 

M.5.7A 

M.3.3A 

M.5.10A 

 M.6.1A 
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GLOSSARIUM 
 
 

Tempa secara 
manual 

: Menempa besi secara manual (manual forging,  
  hand forging) 

LPG : Liquid Petroleum Gas, merupakan gas yang dapat 
  dibakar untuk memanaskan besi yang akan di- 
  tempa 

Kokas : Butiran atau serbuk batu bara yang dapat diba- 
  kar untuk memanaskan besi 

Ububan : Istilah Jawa, artinya alat untuk membuat hem- 
   busan udara secara tradisional/konvensional 

Paron : Landasan untuk menempa (anvil) 

Catok : Ragum (vice), penjepit benda kerja 

Smith Tang : Alat penjepit (pemegang) benda kerja yang 
  sedang ditempa 

Swages Block : Pelana tempa untuk membuat bentuk-bentuk 
  tertentu, juga untuk memegang besi yang akan  
  dibengkokkan 

Forging Hammers : Palu-palu tempa yang digunakan untuk memukul  
  besi panas yang sedang ditempa. Ada kalanya 
  justru tidak harus dipukulkan, melainkan dipukul 

Flatter : Alat perata untuk meratakan hasil tempaan  
  dengan cara dipukul oleh palu lain Ini termasuk 
  alat yang harus dipukul 

Chisel : Alat pemotong (pahat) untuk kerja tempa. Ini  
  termasuk alat yang harus dipukul 
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BAB I
PENDAHULUAN

A. DESKRIPSI

Menempa Dengan Tangan (Manual Forging) merupakan modul

teori dan praktikum yang menjelaskan bagaimana mempelajari

alat-alat tempa secara manual, dan juga bagaimana

menggunakan alat-alat itu secara benar.

Modul ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan belajar (KB), yang

mencakup pengetahuan dasar alat-alat tempa secara manual,

penggunaan alat-alat tempa manual secara benar, dan teknik-

teknik menempa secara manual.

Dengan menguasai modul ini diharapkan peserta diklat dapat

menyebutkan peralatan tempa secara manual, menerangkan

bagaimana menggunakan peralatan tempa manual itu secara

benar, dan mengoperasikan/menggunakan alat-alat tempa

secara manual setelah lewat latihan-latihan menempa dengan

obyek-obyek latihan. Tentunya kemampuan ini akan

bermanfaat jika peserta diklat telah bekerja di industri kelak, di

mana industri itu banyak berhubungan dengan pekerjaan

pembentukan besi lewat proses tempa-menempa.

B. PRASYARAT

Untuk mengambil modul ini tidak diperlukan persyaratan

secara khusus. Tapi, sebaiknya peserta diklat telah memahami

sifat-sifat khusus dari besi saat dipanaskan sampai warna

merah pijar.
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C.  PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Bagi Peserta Diklat

Langkah-langkah yang harus dilakukan atau ditempuh untuk

mempelajari modul ini adalah:

a. Baca tujuan kegiatan belajar dari modul ini dengan

seksama

b. Baca uraian materi pengetahuan pada setiap KB secara

seksama.

c. Amati alat-alat tempa secara manual yang telah diberikan

oleh guru. Jika perlu adakan pemegangan atau perabaan,

atau mungkin diperagakan.

d. Cermati materi latihan yang diberikan oleh guru

pembimbing secara teliti.

e. Lakukan kegiatan berupa latihan-latihan menempa yang

telah diberikan.

f. Lakukan berulang-ulang latihan-latihan tersebut

g. Jawablah pertanyaan-pertanyaan pada lembar evaluasi

yang telah disodorkan. Cocokkan jawabanmu dengan

kunci jawaban yang tersedia pada lembar kunci jawaban.

h. Jika kamu sudah menghasilkan benda kerja hasil kerja

tempamu, cocokkan dan bandingkan hasilnya dengan

contoh dan master yang dimiliki oleh gurumu.

2. Bagi Guru

a. Membantu dan mengawasi peserta diklat dalam

merenca-nakan proses belajar.

b. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan

yang dijelaskan saat tahap-tahap belajar.
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c. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep dan

pengertian menempa besi, praktek menempa besi secara

manual, menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta diklat

tentang proses belajarnya.

d. Membantu peserta diklat untuk menentukan materi

belajar tambahan dan mengaksesnya sebagai bahan

pengayaan.

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar secara berkelompok

jika memang diperlukan.

f. Merencanakan dan mencarikan seorang pendamping ahli

untuk latihan kerja di tempat kerja (work shop) untuk

mem-bantu peserta diklat jika memang diperlukan.

D.  TUJUAN AKHIR

Setelah mempelajari secara seksama dari modul ini diharapkan

para peserta diklat dapat:

1. Menyebutkan bermacam jenis peralatan tempa manual

secara rinci dengan hanya melihat gambar dan benda

nyatanya.

2. Menerangkan tanpa bantuan orang lain, bagaimana mem-

peragakan peralatan tempa manual tadi secara benar.

3. Mengoperasikan dan menggunakan alat-alat tempa secara

manual tadi lewat latihan-latihan menempa dengan obyek-

obyek latihan yang diberikan oleh guru pendamping.
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E. KOMPETENSI

Kompetensi dari Menempa secara Manual ini dapat dilihat pada Tabel1.

Tabel 1: Kompetensi dari Kegiatan Belajar Menempa secara Manual

Materi pokok pembelajaran
Sub kompetensi Kriteria kinerja Lingkup belajar Sikap

(afektif)
Pengetahuan
(knowledge)

Keterampilan
(skill)

1. Menggunakan
perkakas tangan
dan palu tempa

1. Perkakas tangan dan palu
tempa dipilih secara benar
untuk teknik tempa
tertentu

2. Perkakas tangan dan palu
tempa digunakan secara
benar

1. Alat tangan dan palu
tempa:
- macam palu
- macam penjepit
- macam landasan

tempa, dll.
2. Penggunaan alat-alat

tangan dan palu tempa
untuk melakukan kerja
tempa secara manual

1. Memilih secara tepat
dari perkakas tangan
dan palu tempa

2. Menggunakan alat-alat
tangan dan palu
tempa secara benar

1. Alat-alat
tangan dan
palu tempa

2. Prosedur
penggunaan
alat tangan
dan palu
tempa

1. Menggunakan
perkakas
tangan

2. Menggunakan
berbagai alat
tangan dan
palu tempa

2. Mengguna-kan
teknik tempa de-
ngan palu tempa

1. Pengetahuan tentang
gambar landasan,
pembengkokan, bentangan,
pelubangan dan kecepatan
tembus aliran di-gunakan
untuk menghasilkan benda-
benda yg sesuai dengan
spesifikasi

2. Suhu penempaan dan
spesifikasi panas diterapkan
untuk macam bahan

3. Toleransi dibuat untuk
penyusutan bahan dan
oksi-dasi

1. Membuat berbagai
bentuk benda dgn
menggunakan teknik
pembengkokan,
penggemukan dan
pembentukan dgn
menggunakan berbagai
mcm alat tangan, dan
landasan tempa

2. Pengetahuan tentang
suhu tempa dan
spesifikasi panas pd
berbagai jns bhn yg
ditempa

1. Membuat berbagai
bentuk benda sesuai
dgn teknik dan
prosedur yg benar

2. Menentukan suhu
tempa dan spesifikasi
panas sesuai dgn jenis
bahan

3. Menggunakan teknik
dan metode yg tepat
untuk
penanggulangan
penyusutan dan
oksidasi pada ukuran

1. Teknik
pembuatan
berbagai
bentuk benda
dgn
pembengkokan,
penggemukan
dan
pembentukan
dgn
menggunakan
berbagai mcm
alat tangan dan
landasan tempa

1. Membuat
berbagai
bentuk benda
menggunakan
berbagai
macam alat
tangan dan
landasan tempa

2. Menentukan
suhu tempa
dan spesifikasi
panas sesuai
dgn jenis bahan

3. Melakukan
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4. Teknik tempa yg sesuai
dipilih dan diterapkan

3. Teknik dan metode
penang-gulangan
penyusutan dan oksidasi
pd ukuran bhn yg
ditempa

4. Teknik menempa dgn
tangan untuk
menghasilkan benda-
benda

bhn yg ditempa
4. Memilih teknik

menempa dgn tangan

2. Prosedur
menentukan
suhu tempa
dan spesifikasi
pns berbagai
jenis bhn

3. Prosedur tempa
dan spesifikasi
panas sesuai
dgn jenis bahan
Teknik untuk
menempa dgn
tangan

tempa dan
spesifikasi
panas sesuai
dgn jenis bahan

4. Menempa
dengan tangan

3. Mengoperasikan
perlengkapan
panas

1. Perlengkapan panas diatur
dan dioperasikan secara
benar

2. Perlengkapan dioperasikan
dgn cara meminimal-kan
oksidasi

3. Panas dikendalikan thdp
daerah tertentu

1. Teknik mengatur dan
mengoperasikan
perlengkapan pemanas
meliputi pemanas gas,
listrik, dan arang kokas

2. Pengoperasian
perlengkapan pemanas

3. Teknik mengenalikan
panas dan peralatan
pemanas

1. Mengoperasikan dan
mengatur perlengkapan
panas secara benar

2. Mengoperasikan
perlengkapan pemanas
dgn cara meminimalkan
oksidasi bahan yang
ditempa

3. Mengendalikan panas
pd peralatan pemanas
dlm daerah tertentu
dari bhn yang ditempa

1. Prosedur
pengaturan
dan
pengoperasian
perlengkapan
pemanas
meliputi
pemanas gas,
listrik, dan
arang kokas

2. Prosedur
pengoperasian
perlengkapan
pemanas

3. Prosedur
mengendalika
n panas pd
peralatan
pemanas

1. Mengoperasik
an dan
mengatur
pemanas gas,
listrik, dan
arang kokas

2. Mengoperasik
an
perlengkapan
pemanas

3. Mengendalika
n panas pada
peralatan
pemanas
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F. CEK KEMAMPUAN

Isilah dengan tanda cek (√ ) pada Tabel 2 di bawah ini secara ju-jur dan

dapat dipertanggungjawabkan untuk mengetahui kemam-puan awal yang

telah anda miliki.

Tabel 2: Kompetensi untuk Mengetahui Kemampuan Awal

Saya dapat
melakukan

pekerjaan ini
dengan kompeten

Sub
Kompetensi Pernyataan

Ya Tidak

Jika
Jawabanmu
“Ya” maka

kerjakanlah :

Menggunakan
per-kakas tangan
dan palu tempa

Dapat menggunakan per-
kakas tangan dan palu
tempa

Tes formatif 1

Menggunakan
teknik tempa
dengan palu
tempa

Dapat menggunakan
teknik tempa dengan palu
tempa

Tes formatif 2

Mengoperasikan
perlengkapan
panas

Dapat mengoperasikan
perlengkapan panas

Tes formatif 3
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BAB II
PEMELAJARAN

A. RENCANA BELAJAR PESERTA DIKLAT

Kompetensi        : Menempa secara Manual

Sub Kompetensi : Menggunakan perkakas tangan dan palu tempa
                         (secara lengkap plotnya dapat dilihat Tabel 3)

Tabel 3: Rencana Peserta Diklat Belajar Menempa secara Manual

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu
Tempat
Belajar

Alasan
Perubahan

Tanda
Tangan

Guru
Alat tangan dan palu
tempa:
§ Macam palu tempa
§ Macam penjepit besi

panas
§ Macam landasan

tempa, dll.
Penggunaan alat-alat
tangan dan palu tempa
untuk mela-kukan kerja
tempa secara manual



 8

B. KEGIATAN BELAJAR

1. Kegiatan Belajar 1

Alat-alat Tempa secara Manual

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 1

peserta diklat dapat:

1) Menyebutkan macam-macam palu tempa

2) Menyebutkan macam-macam penjepit (smith tang) untuk

kerja tempa.

3) Menyebutkan macam-macam landasan untuk menempa

4) Menerangkan cara kerja dapur tempa gas dan hembusan

5) Melakukan pencatatan pada alat-alat tempa secara manual

lewat lembar observasi yang diberikan oleh guru.

b. Uraian materi pelajaran 1

Salah satu efek pekerjaan panas dari besi/baja adalah mudah

dibentuk. Pembentukan dimaksud misalnya, dipipihkan, dige-

mukkan, dibengkokkan, dan sebagainya. Dalam pembentuk-

kan dan pembengkokan logam yang dipanaskan, partikel-par-

tikelnya dibuat mengikuti bentuk dari barangnya. Untuk ke-

perluan menempa, khususnya menempa secara manual di-

perlukan beberapa peralatan.

1) Dapur tempa

Macam dapur tempa secara umum ada 2 (dua), yaitu:

a) Dapur tempa dengan sumber api dari gas terbakar, atau

biasa disebut sebagai dapur gas, lihat Gambar 1.



 9

b) Dapur tempa secara hembusan, atau biasa disebut seba-

gai dapur hembusan, lihat Gambar 2

Gambar 1: Dapur Tempa Memakai Gas

Gambar 2: Dapur Tempa secara Hembusan
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Dengan suatu hembusan udara yang terkontrol lewat api,

pembakaran dapat dinaikkan dan diatur. Suhu tinggi yang

diinginkan dapat dicapai secara cepat.

2) Bahan bakar

Untuk dapur-dapur tempa di atas adalah:

a) Gas LPG untuk dapur tempa gas

b) Arang kayu, arang kokas, atau serbuk kokas, untuk

dapur hembusan.

c) Ada kalanya dari suatu antrasit bebas belerang yang

dapat terbakar secara cepat dan hebat.

3) Landasan tempa (Paron)

Adalah benda yang paling penting pada peralatan menempa.

Terbuat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

a) Landasan London, lihat Gambar 3.

Gambar 3: Landasan London
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b) Landasan bertanduk ganda, mirip landasan London

tetapi tanduknya ada di kedua ujung. Beratnya dapat

menca-pai 50 kg lebih. Cocok untuk di ruang praktek

sekolah. Paron terbuat dari besi cor dengan pe-ngerasan

di permukaan, dan harus selalu bersih.

Sebaiknya tidak digunakan untuk memotong/ memahat

sesuatu, hal ini untuk menghindari terjadinya cacat pada

permukaannya. Pada ujung lengkungan dari paron,

terdapat lubang penembus dan lubang persegi. Lubang

yang satu untuk pembuatan lubang-lubang pada logam

dengan drip, sedangkan lu-bang persegi empat

digunakan untuk memegang tangkai perkakas yang segi

empat.

Salah satu sudut dari muka paron, di dekat tanduk,

sedikit dibulatkan sehingga pembengkokan dapat

dilaksanakan tanpa adanya pemotongan sudut pada

logam. Tepat di bawah bi-dang kerja adalah tangga

(step) atau meja pemotongan yang digunakan terutama

untuk pemotongan dan pemahatan, ter-buat dari logam

lunak, dengan demikian tidak akan merusak ujung

runcing perkakas jika mengenainya.

4) Tang pemegang (Smetang), lihat Gambar 6.



 12

Digunakan jika benda kerja tidak memungkinkan dipegang

dengan tangan. Pada pemilihan sepasang tang, penting un-

tuk melihat bahwa tang tersebut benar-benar dapat meme-

gang logam panas dengan kuat dan tidak terlalu besar. Jika

penjepitan diperlukan untuk waktu yang lama, penekanan

tangan dapat digantikan dengan memasukkan sesuah cincin

pada tangkai tang, sehingga terikat kuat.

5) Palu-palu tempa, lihat Gambar 7.

Ada 2 (dua) tipe yang digunakan pada penempaan, yaitu: a)

palu tangan, digunakan jika tukang tempa bekerja sendiri,

dan b) palu besar, digunakan oleh pemukul jika menangani

pekerjaan besar atau jika menggunakan dua perkakas

tangan tertentu. Palu tangan dibuat berbentuk bola dengan

pena palu (pane or pein)  menyilang  atau lurus  dan

beratnya dari 900 sampai 1800 gram, sedangkan palu besar

dari 1800 grm ke atas. Palu 3 kg merupakan palu yang

Gambar 6: Berbagai Macam Smetang untuk Kerja
Tempa
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cukup berguna un-tuk pekerjaan yang tidak terlalu berat.

Palu-palu yang retak atau tangkai-tangkainya tidak kokoh

merupakan sumber ba-haya, sebaiknya tidak digunakan, dan

harus diperbaiki dulu.

6)  Palu tekan, lihat Gambar 8

Ini adalah suatu bentuk pahat khusus (dengan pegangan

atau gagang) untuk memotong logam dengan bantuan

palu besar. Palu tekan ini dipegang dan ditempatkan pada

tempat yang perlu dipotong sambil dipukul. Palu tekan

dibuat dalam dua bentuk, yaitu palu tekan panas dan

dingin, digunakan untuk memotong logam panas atau

dingin secara berturut-turut. Palu tekan panas mempunyai

Gambar 7: Palu-palu untuk Tukang / Pekerja Tempa
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sudut pemotong 300 dengan sedikit bulat pada ujungnya

dan dibiarkan tidak di-temper.

Kondisi ini bisa dengan cepat dihasilkan oleh kontak

dengan logam panas. Sudut pemotongan ini cocok untuk

me-motong logam panas yang tentunya lunak. Palu tekan

dingin keadaan lebih kuat, bersudut potong 600, dikeraskan

dan di-temper supaya dapat memotong logam dingin tanpa

terjadi keretakan. Kedua palu tekan panas dan dingin

dapat diguna-kan bersama palu topang, atau logam yang

akan dipotong ditempatkan rata di atas paron. Dengan

cara ini logam tidak dipotong langsung, tapi ditakik

(nicked) sedalam mungkin (pada keempat sisinya jika

penampangnya besar) dan lalu dipatahkan.

Palu tekan biasanya dipegang dengan pemegang kawat

yang kuat tetapi gagang kayu akan lebih enak dan kuat

sehingga si operator bisa menempatkan perkakas lebih

tepat dan cepat. Tukang tempa sering menggunakan

Gambar 8: Palu-palu Tekan sebagai Pemotong Logam Panas
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pahat-pahat tangan un-tuk memotong bahan yang kecil,

dan langsung dapat ditem-patkan pada tangga paron.

c. Rangkuman materi pelajaran 1

1) Dapur tempa ada dua macam, yaitu: memakai bahan

bakar gas, dan arang kayu atau arang kokas.

2) Beberapa peralatan tempa yang pokok adalah: landasan

tempa (paron atau anvil), ragum kaki, pelana tempa, alat

penjepit besi panas (smith tang) untuk kerja tempa, palu-

palu tempa.

d. Tugas 1

Lakukan pengamatan kepada fasilitas kerja tempa secara

manual (hand forging) di bengkel praktek atau bengkel latihan.

Catatlah dan identifikasi hal-hal yang penting guna melakukan

rencana tes formatif untuk materi pelajaran ini.

e. Tes formatif 1

1) Sebutkan macam dapur tempa berdasarkan jenis bahan bakar

yang digunakan berikut ciri-ciri pokoknnya.

2) Sebutkan peralatan tempa yang pokok. Masing-masing alat

pokok ini masih harus dirinci lagi (disebut macam dan

jenisnya), berikut ciri-ciri khusus dan harus diterangkan

kegunaannya.

f. Kunci jawaban tes formatif 1

1) Macam dapur tempa berdasarkan jenis bahan bakar yang

digunakan untuk kerja tempa ada dua, yaitu:
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a) Dapur tempa dengan sumber api dari gas terbakar, atau

dapur gas. Bahan bakar yang digunakan adalah jenis gas

LPG (Liquid Petroleum Gas). Gas LPG disemburkan lewat

sebuah nozel. Bersamaan itu pula dihembuskan angin dari

sebuah kompresor udara se-hingga terjadi pembakaran

hebat, yang memungkin-kan menjadikan bara api hebat

pula dan dapat memanaskan besi yang sedang ditempa

hingga warna merah pijar.

b) Dapur tempa dengan sumber api dari bahan bakar arang

kayu atau arang kokas. Untuk permulaan penyalaan bisa

dilakukan dengan membakar kertas atau diberi minyak

tanah secukupnya. Setelah arang kayu atau arang kokas

sedikit terbakar, kemudian dihembuskan udara dari

sebuah kipas berputar atau kompresor. Untuk tukang-

tukang tempa yang masih konvensional dan tradisional,

hembusan angin ini hanya menggunakan dua buah tabung

kayu yang telah di-pasangi torak (piston) kayu juga,

kemudian torak digerakkan secara bolak-balik (resiprokal).

Ada kala-nya hanya sebuah kantong dari kulit yang dapat

di-kempis dan digembungkan untuk mendapatkan hem-

busan udara.

2) Macam atau jenis peralatan tempa secara manual yang pokok

adalah:

a)  Landasan tempa (paron atau anvil)

Ada dua macam berdasarkan bentuk tanduknya, yaitu:

(1)  Landasan tipe London, jika hanya terdapat sebuah

tanduk kerucut di bagian ujungnya.
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(2)  Landasan bertanduk ganda (double horn anvil), yaitu

jika pada paron tersebut terdapat dua buah tanduk di

kedua sisi atau ujungnya.

b) Ragum kaki (catok kaki)

Sebuah penjepit yang kokoh digunakan untuk menjepit

benda kerja saat harus dibengkokkan misalnya. Dapat pula

digunakan untuk mematahkan benda kerja tempa-an, tetapi

harus sudah diberi pelukaan (dilukai lebih dulu) dengan

pahat tetapi memang belum patah.

c) Pelana tempa

Terbuat dari besi tuang. Diberi alur-alur yang berguna untuk

membuat profil-profil tertentu. Mungkin juga terdapat

lubang-lubang berbagai ukuran yang dapat digunakan untuk

memegang benda yang akan dibeng-kokkan.

d) Tang pemegang (Smith Tang)

Digunakan jika benda kerja tidak memungkinkan dipegang

dengan tangan. Macamnya adalah dari tipe: mulut terbuka,

mulut tertutup, mulut berlubang, semacam bolt, mulut

datar, penarik, dan mulut samping. Ada kalanya sebuah

cincin pengikat yang berguna untuk penjepitan benda kerja

yang harus lama, sehingga penekanan tangan dapat

digantikan oleh cincin tadi.

e) Palu-palu tempa

Ada dua jenis dan tipe untuk pekerjaan tempa secara

manual, yaitu:
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(1) Palu tangan, digunakan oleh tukang tempa sendirian

sambil tangan satunya memegang (menjepit) benda

kerja. Palu ini dibuat berbentuk bola, ada pula yang

bermuka rangkap, pena palu lurus. Beratnya hanya 900

sampai 1800 gram saja.

(2) Palu besar, jika beratnya sudah mencapai 2 sampai 3 kg.

Biasanya digunakan oleh tukang tempa secara berdua.

Artinya, salah seorang memegang (menje-pit) benda

kerja sebagai komandonya, sedang yang satunya lagi

memukul-mukul besi panas dengan palu besar tadi.

Bahkan seorang pemukulnya bisa juga lebih dari

seorang, misalnya dua orang atau malah tiga orang.

f) Palu tekan

Pengertiannya adalah sebuah palu yang tidak boleh di-

pukulkan langsung ke besi yang sedang ditempa. Palu-palu

ini hanya digunakan misalnya untuk memotong benda kerja

atau meratakan benda kerja. Jadi sebagai palu pemotong

dan atau palu perata ia justru dipukul oleh palu pemukul

oleh palu tempa di atas. Dengan demikian maka pekerjaan

memotong besi atau merata-kan besi biasanya dilakukan

oleh dua orang.

g. Lembar kerja (job sheet) dan Latihan 1

Alat dan bahan:

1) Seperangkat alat-alat tempa secara manual yang dapat

diobservasi dan diamati serta dicatat oleh peserta diklat.

2) Alat tulis secukupnya.
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3) Sebuah lembar cek list untuk peserta diklat digunakan sebagai

rambu-rambu pencatatan saat pengamatan.

Kesehatan dan keselamatan kerja:

1) Gunakan pakaian praktek standar

2) Ikuti prosedur kerja dengan benar, konsultasikan rencana

observasi dan pengamatan kepada instruktur.

3) Hindarkan hal-hal yang dapat merusakkan peralatan.

4) Tempatkan semua peralatan dalam kondisi aman

Langkah kerja:

1) Siapkan beberapa alat yang akan diamati

2) Amati bentuk dan spesifikasi dari semua alat-alat tempa, dan

hafalkan serta catatlah pada lembar observasi yang sudah

disiapkan.

3) Masukkanlah semua hasil pengamatan ke dalam tabel

pengamatan yang sudah disiapkan, lihat Tabel 4. Tabel yang

sebenarnya pasti panjang ke bawah, oleh sebab itu perlu

disiapkan Tabel tersendiri.

4) Berikan penjelasan seperlunya serta catat bagaimana cara

penggunaan alat-alat yang sedang diamati.

Tabel 4. Pengamatan dan Observasi pada Alat-alat Tempa secara Manual

No Nama alat tempa
yang diamati Spesifikasi Fungsi Cara

Penggunaan

 1

 2

 3

 4

 5



 20

2. Kegiatan Belajar 2

    Penggunaan Alat-alat Tempa secara Manual

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 2

Peserta diklat dapat:

1) Menerangkan kegunaan semua alat-alat tempa manual

secara rinci.

2) Melakukan pencatatan dan mengklasifikasikan alat-alat

tempa secara manual.

b. Uraian materi 2

Setelah mengetahui alat-alat tempa secara manual seperti

pada kegiatan pelajaran 1, maka tidaklah lengkap jika tidak

dapat mengetahui kegunaan masing-masing alat seperti yang

telah disebutkan. Hal ini dimaksudkan supaya juga dapat

menerangkan kegunaan masing-masing alat, yang nantikan

juga dapat menggunakannya saat harus melakukan penem-

paan secara manual.

1) Dapur tempa

a) Dapur gas, seperti diperlihatkan Gambar 1, merupakan

dapur tempa yang sangat populer saat ini. Banyak per-

usahaan yang sudah mengeluarkan jenis dapur tempa

macam ini. Ciri pokok dari dapur ini adalah adanya

motor listrik sebagai pembangkit hembusan udara guna

mem-buat pembakaran dan pemanasan api tempa

menjadi hebat. Pemeliharaan api tempa dapat dikontrol

lewat banyak sedikitnya aliran LPG dan hembusan udara

yang dapat diatur lewat keran-keran (katup-katup)

khusus. Prosedur cara menghidupkan dapur gas
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biasanya telah dicantumkan pada buku manual

instruction yang diserta-kannya.

b) Dapur hembusan, seperti diperlihatkan Gambar 2, meru-

pakan dapur tempa secara tradisional dan sangat kon-

vensional. Bahan bakar yang digunakan adalah arang

kayu, arang kokas, atau serbuk kokas. Ada kalanya dari

suatu antrasit bebas belerang yang dapat terbakar.

Untuk menimbulkan hembusan udara dipakailah sebuah

kipas yang diputar oleh tangan. Yang sudah sedikit

modern, kipas itu diputar oleh sebuah motor listrik.

Bahkan yang masih sangat tradisional, hembusan udara

hanya dihasil-kan oleh sebuah ububan (istilah Jawa).

Yaitu sebuah tabung kayu yang diberi semacam torak

kemudian torak ini digerakkan bolak-balik. Udara dari

ujung tabung kayu dialirkan ke tempat arang terbakar

lewat sebuah pipa. Ada juga memakai konstruksi dari

kulit binatang yang dibuat semacam kantong. Udara

hembus dapat mengalir karena kantong kulit tadi

dikembang-kempiskan.

2) Landasan tempa (Paron, anvil)

Seperti telah diuraikan pada kegiatan belajar 1, paron

adalah benda yang paling penting pada peralatan menempa.

Dua bentuk dan ciri dari paron untuk menempa, yaitu: a).

Landas-an London (lihat Gambar 3), dan b). Landasan

bertanduk ganda (lihat Gambar 9). Istilah asingnya: double

horn anvil.
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3) Ragum kaki (leg vice)

Seperti telah diuraikan pada kegiatan belajar 1, ragum kaki

misalnya digunakan untuk menjepit benda kerja saat harus

dibengkokkan. Dapat pula digunakan untuk mematahkan

benda kerja tempaan, tetapi harus sudah diberi luka lebih

dulu dengan pahat dan memang belum patah. Penjepitan

benda kerja pada ragum kaki harus sangat hati-hati, artinya

bahwa benda kerja yang berupa plat strip (parallel grip)

harus terjepit secara sejajar dengan mulut ragum. Beberapa

kesalahan penjepitan parallel grip seperti ditunjukkan pada

Gambar 10.

Gambar 9: Landasan Bertanduk Ganda

Gambar 10: Kesalahan Penjepitan Plat Strip
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4) Pelana tempa (swage block)

Seperti telah diuraikan pada kegiatan belajar 1, pelana

tempa  digunakan untuk memegang benda yang akan

dibengkokkan. Memegang tidak berarti menjepit, melainkan

hanya sekedar sebagai tumpuan batang yang akan

dibengkokkan. Batang besi yang akan dibengkok dipanaskan

lebih dulu. Saat akan proses pembengkokkan, besi panas

tadi dimasukkan pada lubang bulat atau mungkin yang

berbentuk segi empat. Setelah masuk dan tertumpu, barulah

ujung besi yang mencuat dibengkokkan ke arah yang telah

diinginkan. Tentu harus memperhatikan ukuran dan panas

pada besi itu.

5) Tang pemegang (Smith Tang)

Seperti telah diuraikan pada kegiatan belajar 1, smith tang

digunakan jika benda kerja tidak memungkinkan dipegang

dengan tangan. Dari macam smith tang yang ada, secara

lengkap jika untuk menjepit benda yang sedang ditempa di-

tunjukkan pada Gambar 11

Gambar 11: Contoh-contoh Penjepitan Benda Kerja dengan
                  Smith Tang yang Seharusnya Dilakukan
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6) Palu-palu tempa (forging hammers)

Seperti telah diuraikan pada kegiatan belajar 1, palu tempa

adalah alat pemukul kepada besi yang sedang ditempa.

Tapi, tidak semuanya palu tempa harus digunakan untuk

memukul benda kerja, melainkan ada kalanya harus dipukul.

Contoh palu yang dipukul adalah palu tekan. Beberapa palu

yang sedang digunakan untuk pekerjaan tempa dapat dilihat

mulai Gambar 12 sampai dengan Gambar 13.

Palu-palu tangan (blacksmith’s hand hammers) kurang dari

1800 gram, digunakan secara langsung oleh tukang tempa.

Palu-palu besar (blacksmith’s sledge hammers) lebih dari

1800 gram tetapi kurang dari 3 kg, digunakan oleh parner

tukang tempa setelah mendapat komando dari tukang

tempa.

Gambar 12: Contoh-contoh Palu Tangan dan Palu Besar

Palu-palu Tangan Palu-palu Besar
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Disamping palu tekan (lihat Gambar 13), juga ada jenis lain yang

lazim disebut sebagai palu pembentuk, perata, dan palu pemotong

(lihat Gambar 14 sampai dengan Gambar 17).

Gambar 13: Contoh-contoh Palu Tekan yang Harus Dipukul

Jenis Fullers Jenis Smoothers

Gambar 14: Contoh Palu Pembentuk (Top and Buttom Swages)
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Gambar 15: Contoh Palu Perata (Flatter Hammer)

Gambar 16: Contoh Palu Pemotong

Gambar 17: Contoh Palu Pemotong dan Landasannya (Set,
                  or Chisel Hammers)
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c. Rangkuman materi pelajaran 2

Kegunaan dari alat-alat tempa yang sudah disebutkan di atas

dapat dicermati mulai dari Gambar 9 s/d Gambar 17. Tentu-

nya tidak boleh dilupakan juga dari masing-masing uraian

singkatnya, berikut ilustrasi dari hal-hal yang dianggap penting.

d. Tugas 2

Pergilah ke bengkel praktek tempa sekali lagi. Kali ini kalian

diminta mengamati alat-alat tempa secara manual secara lebih

cermat, kemudian siap-siaplah menerangkan satu per satu dari

setiap peralatan itu. Untuk keperluan ini kalian harus

membawa daftar pencatatan dan klasifikasi alat-alat yang

kalian temukan. Catatlah dengan baik sehingga kalian betul-

betul siap akan melakukan rencana tes formatif untuk materi

pelajaran kedua ini.

e. Tes formatif 2

Terangkan jenis dan kegunaan masing-masing alat tempa

secara manual yang kalian jumpai di bengkel praktek tempa.

Untuk membuat klasifikasi dan akan menerangkan masing-

masing alat tempa tersebut, kalian harus membawa daftar

seperti Tabel 5.

Tabel 5. Daftar Rencana Alat-alat Tempa secara Manual

no
nama alat

tempa
yang diamati

masuk
kategori kenggunaan untuk:

 1 (hrs ditulis di kertas tersendiri)

 2 (hrs ditulis di kertas tersendiri)

 3 (hrs ditulis di kertas tersendiri)

 4 (hrs ditulis di kertas tersendiri)

 5 (hrs ditulis di kertas tersendiri)
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f. Kunci jawaban tes formatif 2

Jawaban ini hanya secara garis besar (yang pokok-pokok) saja.

Kalian dapat menambah sejauh tidak terlalu meleset, dan

tentunya memang betul-betul tahu kegunaan masing-masing

alat tempa secara manual.

§ Kegunaan dapur tempa gas dan hembusan adalah untuk

memanaskan benda kerja (besi) yang akan ditempa.

Pemanasan harus mencapai suhu sekitar 7000C s/d

8000C sehingga besi tersebut dapat berwarna merah

pijar.

§ Kegunaan dari landasan tempa (paron atau anvil) adalah

untuk menempatkan besi warna pijar yang akan ditempa.

Dapat juga digunakan sebagai tempat pembengkokan

besi. Ada lubang-lubang yang digunakan untuk menem-

patkan landasan pemotong atau pembentuk.

§ Kegunaan dari ragum kaki (catok kaki, leg vice) adalah

untuk menjepit benda kerja saat harus dibengkokkan.

Dapat pula digunakan untuk mematahkan benda kerja

tempaan yang sudah diberi lukaa lebih dulu dengan pahat

potong.

§ Kegunaan dari pelana tempa (swages block) adalah untuk

membuat profil-profil tertentu. Karena ada lubang-lubang

berbagai ukuran, maka dapat juga digunakan untuk me-

megang (mengkait) benda yang akan dibengkokkan.

§ Kegunaan dari Tang pemegang (Smith Tang) adalah un-

tuk memegang/menjepit benda kerja tempa yang panas.

Karena banyak macam dan tipe, maka penggunaannya

harus memperhatikan bentuk/penampang benda kerja

dan jenis mulut smith tang yang akan dipakai.
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§ Kegunaan dari palu-palu tempa (forging hammers) adalah

untuk memukul benda kerja tempa. Palu-palu ini khusus-

nya dari jenis palu tangan dan palu besar. Tetapi jika di-

jumpai palu tekan, maka tidak boleh digunakan untuk

memukul (sekali lagi: tak boleh untuk memukul). Ter-

masuk jenis palu tekan adalah palu pembentuk, pe-

motong, dan palu perata.

g. Lembar kerja (job sheet) dan Latihan 2

Alat dan bahan:

1) Seperangkat alat-alat tempa secara manual yang dapat

diobservasi dan diamati serta dicatat oleh peserta diklat.

2) Alat tulis secukupnya, termasuk kertas folio.

3) Sebuah panduan lembar cek list untuk peserta diklat di-

gunakan sebagai rambu-rambu cara menerangkan kegu-

naan alat-alat tempa secara manual.

Kesehatan dan keselamatan kerja:

1) Gunakan pakaian praktek standar

2) Ikuti prosedur kerja dengan benar, konsultasikan kepada

instruktur rencana pencatatan dan cara akan menerang-

kan kegunaan alat-alat tempa secara manual.

3) Hindarkan hal-hal yang dapat merusakkan alat-alat tempa

4) Tempatkan semua peralatan dalam kondisi aman

Langkah kerja:

1) Siapkan beberapa alat yang akan diamati

2) Amati bentuk dan spesifikasi dari semua alat-alat tempa,

dan hafalkan serta catatlah pada lembar observasi yang

sudah disiapkan.
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3) Masukkanlah semua hasil pengamatan ke dalam tabel

pengamatan yang sudah disiapkan, lihat Tabel 6. Sebaik-

nya untuk menerangkan kegunaan alat-alat tempa secara

manual ditulis pada kertas tersendiri setelah diberi kode-

kode alat yang sistematis. Supaya lebih sistematis, catat

saja secara garis besarnya. Setelah itu baru kalian

menyu-sun kalimat-kalimat yang lebih baik di kertas folio

seperti rambu-rambu pada Tabel 6.

Tabel 6. Format Penilaian untuk Menilai Peserta Diklat saat

Menerangkan Kegunaan Alat-alat Tempa secara Manual

Nama peserta diklat: ………………………………………………………

Hari/Tanggal Tes    : ………………….. / ….. - …… - 20 …..

No Nama alat tempa yang
diamati (dengan kode):

Masuk
Kategori

Kegunaan
untuk:

 1

 2

 3

 4

 5
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3. Kegiatan Belajar 3
    Teknik-teknik menempa secara Manual

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 3

Peserta diklat dapat menggunakan semua alat-alat tempa

manual dengan betul sesuai fungsinya untuk teknik-teknik

menempa.

b. Uraian materi pelajaran 3

Setelah mengetahui alat-alat tempa secara manual seperti pada

kegiatan pelajaran 1, dan mengetahui kegunaan ma-sing-masing

alatnya seperti kegiatan pelajaran 2, kini tiba gilirannya

bagaimana menggunakan alat-alat itu untuk me-nempa secara

manual. Berikut akan disajikan gambar-gambar alat tempa

secara manual yang menggambarkan bagaimana alat itu dipakai

secara benar.

1) Contoh menipiskan (pemipihan) dan melebarkan, lihat
Gambar 18

2) Contoh membengkokkan, lihat Gambar 19

Gambar 18: Memipihkan dan Melebarkan
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3) Contoh membengkokkan pada ragum kaki, lihat Gambar 20

4) Contoh penempaan sebuah cincin, lihat Gambar 21.

Gambar 19: Membengkokkan dengan Sudut yang Benar

Gambar 20: Membengkokkan pada Ragum Kaki
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5)

Gambar 21: Menempa Membentuk sebuah
Cincin
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5)  Contoh membuat alur, lihat Gambar 22

6). Contoh menggemukkan (pelantakan), lihat Gambar 23

Gambar 22: Pengaluran pada Sebuah Batang Besi

Gambar 23: Penggemukan atau Pelantakan
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7). Contoh membentuk penampang bulat, lihat Gambar 24

c. Rangkuman materi pelajaran 3

Contoh-contoh penempaan dari kegiatan ini sudah disebutkan di

atas, dan dapat dicermati mulai dari Gambar 18 sampai de-ngan

Gambar 24. Tentunya tidak boleh dilupakan juga bahwa benda

kerja harus selalu dalam keadaan panas (warna merah pijar

hingga hampir hitam) saat melakukan pemukulan padanya.

Ingat juga kepada masing-masing uraian singkat-nya, berikut

ilustrasi dari hal-hal yang dianggap penting.

d. Tugas 3

Pergilah ke bengkel praktek tempa untuk yang ketiga kalinya.

Kali ini kalian betul-betul diminta melakukan kerja tempa atau

penempaan dengan alat-alat tempa secara manual yang sudah

dikenal. Untuk keperluan ini kalian harus membawa sebuah

Gambar 24: Pembentukan Penampang
Bulat
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lembar kerja, minimal gambar kerja dari benda yang akan dibuat

lewat penempaan. Bersiap-siaplah dengan baik sehingga kalian

betul-betul akan dapat melakukan rencana tes formatif (tes

penampilan, kerja tempa) untuk materi pelajaran ketiga ini.

e. Tes formatif 3

Lakukan penempaan dari sebuah pelat (bisa juga berpe-

nampang bulat) untuk menjadi:

1) Penempaan untuk membengkokkan besi pelat (atau pe-

nampang bulat) yang dapat membentuk sudut 900.

2) Penempaan untuk membengkokkan besi pelat (atau pe-

nampang bulat) yang dapat mempunyai radius lengkung-an

berdasarkan pembentuk lengkungan tertentu.

f. Kunci jawaban tes formatif 3

Kunci jawabannya hanya berupa urutan gambar kerja tempa dari

permintaan pada tes ini. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar

25 dan Gambar 26.

1) Penempaan untuk melengkungkan sebuah pelat yang      harus

bersudut 900, lihat Gambar 25.

Gambar 25: Urutan Menempa Membentuk Bengkokan Bersudut
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2) Penempaan untuk melengkungkan sebuah pelat yang harus

beradius, lihat Gambar 26.

g. Lembar kerja (job sheet) dan Latihan 3

Alat dan bahan:

1) Seperangkat alat-alat tempa secara manual yang dapat

digunakan kerja tempa oleh peserta diklat.

2) Bahan gas LPG atau arang kokas untuk kerja tempa

3) Dua buah lembar kerja untuk panduan peserta diklat yang

digunakan sebagai petunjuk dan penuntun bagaimana cara

menempa membengkokkan pelat atau batang pe-nampang

bulat. Gambar kerja dan urutan kerja seperti ditunjukkan

pada Gambar 25 dan Gambar 26.

Kesehatan dan keselamatan kerja:

1) Gunakan pakaian praktek standar

2) Ikuti prosedur kerja dengan benar, konsultasikan kepada

instruktur sebelum melakukan penempaan menggunakan

alat-alat tempa secara manual.

Gambar 26: Urutan Menempa Membentuk Bengkokan Beradius
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3) Hindarkan hal-hal yang dapat merusakkan alat-alat tempa

4) Tempatkan semua peralatan dalam kondisi aman

Langkah kerja:

1) Siapkan beberapa alat tempa yang akan digunakan

2) Hidupkan dapur tempa yang ada

3) Ambil bahan-bahan (besi) yang sudah disiapkan

4) Masukkan besi yang akan ditempa ke dalam dapur tempa

5) Tunggu beberapa saat sehingga besi-besi tadi berubah

menjadi warna merah pijar.

6) Jika besi telah merah pijar, ambillah, lakukan penempaan

sesuai dengan urutan seperti ditunjukkan oleh Gambar 25

dan Gambar 26.

7) Jika terdapat kesulitan, konsultasikan dan tanyakan ke-pada

instruktur yang sedang membimbing.

Catatan:

Kalian dapat melakukan penempaan dua sekaligus. Artinya, sekali

melakukan penempaan akan menghasilkan dua buah benda kerja.

Hal ini dapat dimungkinkan saja, karena selama kalian menempa

benda yang satu, benda lainnya dapat dipanaskan. Sebaliknya,

jika sudah menempa yang tadi dipa-naskan, benda yang sudah

ditempa dimasukkan ke dalam dapur tempa. Begitu seterusnya

sehingga dianggap paling efesien waktu untuk mengerjakan dua

buah benda sekaligus.
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BAB III
EVALUASI

A.  PERTANYAAN

1. Sebutkan macam-macam alat kerja tempa secara manual !

2. Terangkan masing-masing kegunaan dari alat-alat tempa secara

manual !

3. Lakukan penempaan secara manual yaitu membuat sebuah batang

baut dengan kepala baut ditumbuk !

B.  KUNCI JAWABAN

Jawaban-jawaban yang ada pada kunci jawaban ini hanyalah memuat

garis besar saja. Jawaban yang lengkap dapat kalian gali dan

kembangkan dari keterangan-keterangan dan ilustrasi-ilustrasi yang

telah diberikan pada KB-1, KB-2, dan KB-3.

Jawaban nomor:

1. Macam-macam alat kerja tempa secara manual adalah:

a. Dapur tempa, yaitu dapur gas dan dapur hembusan

b. Landasan tempa, ada single horn anvil dan double horn anvil.

c. Ragum kaki (catok kaki, leg vice)

d. Pelana tempa (swage block)

e. Tang penjepit benda kerja (smith tang), banyak macam-nya.

Semua dapat diperhatikan lagi pada Gambar 6 dan Gambar

11.

f. Palu-palu tempa (forging hammers), banyak macamnya.

Semuanya dapat diperhatikan lagi pada Gambar 7 dan

Gambar 12, bahkan juga Gambar 13.
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2. Kegunaan masing-masing alat kerja tempa secara manual tadi

dapat dibaca ulang dari penjelasan-penjelasan yang ada pada KB-

1, KB-2, dan KB-2. Khususnya pada KB-2.

3. Untuk jawaban nomor 3 ini, maka dapat diperhatikan ilustrasi atau

Gambar 27, yaitu menyatakan urutan cara melakukan penempaan

yang lazim.

Atau dapat dilakukan seperti ditunjukkan pada Gambar 28. Kalian

boleh pilih yang mana yang kau anggap mudah.

Gambar 27: Urutan Menempa sebuah batang Baut dengan Kepala
                  Baut Ditumbuk
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Gambar 28: Alternatif Lain Urutan Menempa sebuah batang Baut
                  dengan Kepala Baut Ditumbuk
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C. KRITERIA KELULUSAN

Untuk mendapatkan kelulusan dari mengerjakan modul ini, peserta

diklat harus memenuhi kriteria yang dirambukan seperti format

penilaian pada Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 7: Kriteria Kelulusan Peserta Diklat setelah Selesai Belajar
Tempa secara Manual (Unsur Teori)

No Tipe Pertanyaan Jumlah Soal Nilai Maksimum

 01 Jawaban singkat tapi jelas 2 100

Jumlah

Tabel 8: Kriteria Kelulusan Peserta Diklat setelah Selesai Belajar
Tempa secara Manual (Unsur Praktek)

No Uraian (materi praktek kerja tempa) Skor Maks
Latihan 3.a, dinilai meliputi:     Langkah kerja 20

Ketepatan ukuran 60
Waktu mengerjakan 20

01

   Nilai Latihan Ini 100
Latihan 3.b, dinilai meliputi:     Langkah kerja 20

Ketepatan ukuran 60
Waktu mengerjakan 20

02

   Nilai Latihan Ini 100
Ujian praktek, dinilai meliputi:  Langkah kerja 20

Ketepatan ukuran 60
Waktu mengerjakan 20

03

   Nilai Ujian Praktek Ini 100

Karena ada soal teori, nilai latihan 3, dan nilai tes akhir, maka

nilai akhir dari mata diklat menempa dengan tangan (nomor

Modul M.6.1A) adalah gabungan dari itu semua dengan

pembobotan se-bagai berikut:

Nilai Akhir (NA):

NA = 0,2 x N.Teori + 0,2 x Lat.3a + 0, 2 x Lat.3b + 0,4 x N.Prakt

Kategori kelulusan:
70 – 79 : Memenuhi kriteria minimal. Dapat bekerja dengan bimbingan.
80 – 89 : Memenuhi kriteria minimal. Dapat bekerja tanpa bimbingan.
90 – 100 : Di atas kriteria minimal. Dapat bekerja tanpa bimbingan.
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BAB IV
PENUTUP

Peserta diklat yang telah mencapai syarat kelulusan minimal dapat

melanjutkan ke Modul M.6.2A, yaitu menempa dengan besi atau

menempa secara mekanik (mechanical forging, menempa dengan mesin

tempa,). Sebaliknya, jika ternyata dinyatakan belum lulus mengerjakan

Modul M.6.1A ini, maka harus mengulang lagi, dan belum boleh

melanjutkan/mengambil Modul selanjutnya tadi.
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