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SILABUS 

 
 
 

 
BIDANG KEAHLIAN   : TEKNOLOGI DAN REKAYASA 

PROGRAM KEAHLIAN  : TEKNIK OTOMOTIF 

PAKET KEAHLIAN    : TEKNIK BISNIS SEPEDA MOTOR 

MATA PELAJARAN    : TEKNOLOGI DASAR OTOMOTIF (TDO) 

KELAS     : X 

 
Kompetensi Inti 
KI-1.  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2.  Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 
dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan  dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.  

KI-3.  Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 

KI-4.  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung.  

 
 

Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

1.1. Lingkungan hidup dan 

sumber daya alam 

sebagai anugrah Tuhan 

yang maha Esa harus 

dijaga keletarian dan 

kelangsungan 

hidupnya.  

1.2. Pengembangan dan 

penggunaan teknologi 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

dalam kegiatan belajar 

harus selaras dan tidak 

merusak dan 

mencemari lingkungan, 

alam dan manusia 

2.1 Menunjukkan sikap 

peduli terhadap 

lingkungan melalui 

kegiatan yang 

berhubungan dengan 

dasar permesinan, 

proses pembentukan 

logam dan mesin 

konversi energy (emisi 

gas buang, oli, air 

pendingin dan limbah 

padat) 

2.2 Menunjukkan sikap 

cermat dan teliti dalam 

memahami dan 

membaca symbol-

simbol kelistrikan, 

hidrolik dan pneumatik 

internasional 

2.3 Menunjukkan sikap 

disiplin dan tanggung 

jawab dalam 

melaksanakan langkah-

langkah kerja sesuai 

standar ISO 

2.4 Menunjukkan sikap 

peduli terhadap 

lingkungan melalui 

kegiatan yang 

berhubungan dengan 

pemeriksaan, 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

perawatan dan 

perbaikan  bearing, seal 

dan gasket 

2.5 Menunjukkan sikap 

cermat dan peduli 

terhadap keselamatan 

kerja melalui kegiatan 

yang berhubungan 

dengan penggunaan 

jacking, blocking dan 

lifting 

2.6 Menunjukkan sikap 
peduli terhadap 
lingkungan melalui 
kegiatan yang 
berhubungan dengan 
pemeriksaan, 
perawatan dan 
perbaikan treaded, 
fasterner, sealant dan 
adhesive 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

3.1. Memahami dasar-dasar 

mesin 

4.1 Menerapkan 

perhitungan dasar-

dasar mesin 

 Gaya, arah gaya 

 Momen: bengkok, puntir 

dan tekan 

 Tegangan tarik, bengkok, 

tegangan gabungan, 

 Sambungan tetap dan 

tidak tetap 

 gigi,rantai dan belt 

 

Mengamati 
Tayangan atau penjelasan tentang 
materi pokok 
 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan atau simulasi atau hal-hal 
yang berhubungan dengan 
tayangan/penjelasan 
 
Mengeksplorasi 
Menyelesaikan sosl-soal terkait materi 
 
Mengasosiasi 
Membuat kesimpulan hubungan antara 
materi pokok dengan kejadian proses 
kerja mesin 
 
Mengkomunikasikan 
Mengaitkan perhitungan dengan 
kejadian pada teknik otomotif 
 

Tugas 
Menyelesaikan soal-soal 
materi pokok secara 
mandiri 
 
Portofolio 
Hasil kerja mandiri dinilai  

 
Tes 
Essay/pilihan ganda 

42  JP 

 

 

 

3.2. Menjelaskan proses 

mesin konversi energi 

4.2 Menganalisa kejadian 

pada mesin konversi 

energi 

 Pengertian motor 

bakar 

 Jenis-jenis motor 

bakar/mesin konversi 

energi 

 Komponen-komponen 

motor bakar 

 Prinsip kerja motor 

bakar torak 2 langkah 

dan 4 langkah 

 Diagram P-V Motor 

bakar otto dan diesel 

Mengamati 
Tayangan atau simulsi terkait materi 
pokok 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan atau simulasi atau hal-hal 
yang berhubungan dengan mesin 
konversi energi 
Mengeksplorasi 
Menuliskan atau menyebutkan macam-
macam mesin konversi energi 
Menganalisis karakteristik jenis-jenis 
mesin konversi energi 
Mengasosiasi 
Membuat kesimpulan perbedaan 
proses antara satu jenis mesin dengan 
mesin yang lain. 
Mengkomunikasikan 
Menganalisis kejadian pada masing-

Tugas 
Menuliskan proses kerja 
pada macam-macam 
proses mesin konversi 
energi 
Portofolio 
 Membuat laporan hasil 

perhitungan proses kerja 
pada mesin konversi 
energi 

Observasi 
Mengamati keaktifan siswa 
dalam melakukan praktik 
 

 
Tes 
Pilihan Ganda/Essay 
 

42 JP 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

masing jenis mesin konversi energy 

3.3.  Memahami proses 

dasar pembentukan 

logam 

4.3 Menerapkan proses 

dasar pembentukan 

logam 

 Teknik Pengecoran 

logam 

 Pembentukan manual 

 Pembentukan roll 

dingin 

 Pembentukan roll 

panas 

 Pembentukan dengan 

press 

 Pembentukan dengan 

bubut 

 Pembentukan dengan 

Frais 

 Pembentukan dengan  

Mesin Skrap 

Mengamati 
Tayangan atau simulsi terkait materi 
pokok 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan atau simulasi atau hal-hal 
yang berhubungan dengan 
pembentukan logam 
Mengeksplorasi 
 Menuliskan atau menyebutkan 

macam-macam teknik pembentukan 
logam 

 Menganalisis macam-macam teknik 
pembentukan logam sesuai 
peruntukannya 

Mengasosiasi 
Membuat kesimpulan tentang suatu 
teknik pembentukan logam dan 
peruntukannya 
Mengkomunikasikan 
Menerapkan teknik pembentukan 
logam sehingga menjadi sebuah 
barang 

Tugas 
Menuliskan prosedur 
macam-macam 
pembentukan logam 
 
Observasi 
Menilai hasil kerja siswa 
berdasarkan spesifikasi/ 
gambar 
 

 
Tes 
Pilihan Ganda/Essay 

42 JP 
 

3.4. Mengidentifikasi 

komponen sistem 

hidrolik dan pneumatic 

4.4 Menerapkan system 

hidrolik dan pneumatic 

pada program teknik 

otomotif 

 Prinsip kerja pompa 

fluida 

 Jenis-jenis pompa 

 Karakteristik pompa 

fluida 

 Prinsip kerja Kompresor 

 Jenis-jenis kompresor 

 Karakteristik kompresor 

 Prinsip kerja mesin 

Mengamati 
Tayangan atau paparan disertai 
gambar atau benda asli sebagai 
contoh, dari berbagai komponen 
system hidrolik dan pneumatic 
Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan atau paparan. 
Mengeksplorasi 
Mengeksplorasi fungsi masing-masing 

Tugas 
 Mencatat nama 

komponen, fungsi dan 
cara kerja system 
hidrolik dan pneumatik 

 
Observasi 
Mengamati keaktifan dan 
kemampuan siswa dalam 
praktik 

42  JP 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

pendingin 

 Jenis-jenis dan 

Karakteristik pesawat 

pendingin 

 Nama,fungsi dan cara 

kerja komponen hidrolik 

 Gambar diagram 

hidrolik 

 Pembacaan diagram 

hidrolik 

komponen system hidrolik dan 
pneumatic 
Mengasosiasi 
Membuat ulasan tentang prinsip kerja 
system hidrolik dan pneumatic 
Mengkomunikasikan 
Mempresentasikan system hidrolik dan 
pneumatic 

 
 

Tes 
Pilihan Ganda/Essay 

3.5. Menjelaskan fungsi 

berbagai bearing, seal 

dan gasket serta 

prosedur perawatanya. 

4.5 Menerapkan 

pemeliharaan bearing, 

seal dan gasket  

 Jenis dan spesifikasi 

bearing, seal dan gasket 

serta fungsinya 

 Teknik pelepasan dan 

pemasangan bearing, 

sea dan gasket 

 Teknik pemeliharaan 

jenis bearing, seal  dan 

gasket 

Mengamati 
Tayangan atau paparan disertai 

gambar atau benda asli sebagai 

contoh, dari berbagai bearing, seal dan 

gasket 

Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan atau paparan. 
Mengeksplorasi 
Mengeksplorasi prosedur pemasangan 

yang tepat 

Mengasosiasi 
Membuat ulasan tentang perawatan 

bearing dan seal 

Mengkomunikasikan 
Melakukan pemasangan bearing seal 
dan gasket. 

Tugas 
Menuliskan cara 
pemasangan bearing, seal 
dan gasket 

. 
Observasi 
Mengamati keaktifan dan 
kemampuan siswa dalam 
kegiatan praktik 
 

 
Tes 
Pilihan Ganda/Essay 

30 JP 

 

 

3.6. Mengidentifikasi 

berbagai jenis jacking, 

blocking dan lifting 

sesuai dengan 

operation manual 

4.6 Menerapkan teknik 

pengoperasian jacking, 

blocking dan liffting 

sesuai operation 

manual 

 Jenis dan spesifikasi 

serta fungsi jacking, 

blocking dan lifting 

 Teknik pengoperasian 

jacking, blocking dan 

lifting 

Mengamati 
 Paparan materi pokok jacking, 

blocking dan lifting 

Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan atau paparan jacking, 
blocking dan lifting 
Mengeksplorasi 
 Membuat analisis tentang 

pengoperasian jacking, blocking 

dan lifting 

Tugas 
Menuliskan prosedur 
jacking, blocking dan 
lifting. 

. 
Observasi 
Mengamati keaktifan dan 
kemampuan siswa dalam 
melakukan jacking, 
blocking dan lifting 
 

 

16 JP 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

Mengasosiasi 
 Membuat ulasan tentang jacking 

dan lifting 

Mengkomunikasikan 
Mengaplikasikan jacking, blocking dan 
lifting pada kendaraan. 

Tes 
Pilihan Ganda/Essay 

3.7. Menjelaskan cara 

penggunaan OMM 

(operation maintenance 

manual), Service 

Manual dan Part book 

sesuai peruntukannya 

4.7 Menerapkan 

penggunaan OMM dan 

service manual 

 Fungsi OMM, Service 

Manual dan Part book 

dalam pemeliharaan 

kendaraan 

 Pembacaan dan 

penggunaan OMM 

 Pembacaan dan 

penggunaan service 

manual 

 Pembacaan dan 

penggunaan part book 

 

Mengamati 
 Tayangan atau paparan disertai 

gambar penggunaan service 

manual dan part book 

Menanya 

Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan atau paparan. 
Mengeksplorasi 
 Membandingkan prosedur pada 

service manual dan part book 

Mengasosiasi 
Membuat ulasan tentang perbedaan 
secara mendasar tentang perbedaan 
penggunaan service manual dan part 
book 
 Mengkomunikasikan 
Menerapkan penggunaan service 
manual dan part book 

Tugas 
Membuat ringkasan 
prosedur penggunaan 
service manual dan part 
book 
Observasi 
Mengamati keaktifan siswa 
dalam melakukan praktik 
penggunaan service manal 
dan part book 
Tes 
Pilihan Ganda/Essay 

8 JP 

 

 

3.8. Memahami fungsi 

treaded, fasterner, 

sealant dan adhesive 

4.8 Mengaplikasikan 

treaded, fastener, 

sealand dan adhesive 

 Jenis, spesifikasi dan 

cara penggunaan bolt 

dan nut 

 Penggunaan bolt dan 

nut (thread imperial dan 

metric) 

 Jenis dan spesifikasi 

Fasteners dan Locking 

Application 

 Penggunaan,pemilihan 

Fasteners dan Locking 

Application 

 Jenis dan spesifikasi 

sealant dan adhesive 

Mengamati 
 Tayangan atau paparan tentang 

treaded, fastener, sealand dan 

adhesive 

Menanya 
Mengajukan pertanyaan terkait 
tayangan atau paparan. 
Mengeksplorasi 
 Mengemukakan contoh-contoh 

penggunaan treaded, fastener, 

sealand dan adhesive 

Mengasosiasi 
 Membuat ulasan pentingnya 

penggunaan treaded, fastener, 

sealand dan adhesive 

Tugas 
Menuliskan prosedur 
penggunaan treaded, 
fastener, sealand dan 
adhesive 
Observasi 
Mengamati keaktifan siswa 
dalam melakukan praktik 
penggunaan treaded, 
fastener, sealand dan 
adhesive 
 
 
Tes 
Pilihan Ganda/Essay 

18 JP 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 

Sumber Belajar 

 Mengkomunikasikan 
Menerapkan treaded, fastener, sealand 
dan adhesive 

 



Lampiran 7 

Dokumentasi 



DOKUMENTASI AHLI MATERI 

DOKUMENTASI UJI KELOMPOK KECIL 

DOKUMENTASI UJI KELOMPOK BESAR 



Lampiran 8 

Riwayat Hidup 



RIWAYAT HIDUP 

I Gede Adi Aryana, lahir di Penyabangan, 20 

Desember 1996. Yang diamana peneliti lahir 

dari pasangan suami istri, Bapak I Putu Suma, 

dan Ibu Ni Komang Darsini. Peneliti 

berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. 

Peneliti tinggal di Desa Penyabangan, 

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, 

Provinsi Bali. Peneliti mengenyam pendidikan 

Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Penyabangan dari tahun 2003-2009, mengenyam 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Gerokgak dari tahun 

2009-2012, pada tingkat selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di SMK 

Negeri 3 Singaraja, dengan Jurusan Teknik Permesinan pada tahun 2012-2015, 

dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Pendidikan 

Ganesha pada tahun 2015 di Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin, Jurusan 

Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan.


