I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kegiatan PKB adalah kegiatan keprofesian yang wajib dilakukan secara
terus menerus oleh guru dan tenaga kependidikan agar kompetensinya
terjaga dan terus ditingkatkan. Salah satu kegiatan PKB sesuai yang
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Jabatan

Fungsional

Guru

dan

Angka

Kreditnya

adalah

kegiatan

Pengembangan Diri. Kegiatan Pengembangan diri meliputi kegiatan diklat
dan kegiatan kolektif guru.
Agar kegiatan pengembangan diri optimal diperlukan modul-modul yang
digunakan sebagai salah satu sumber belajar pada kegiatan diklat fungsional
dan kegiatan kolektif guru dan tenaga kependidikan lainnya. Modul diklat
adalah substansi materi pelatihan yang dikemas dalam suatu unit program
pembelajaran yang terencana guna membantu pencapaian peningkatan
kompetensi yang didesain dalam bentuk printed materials (bahan tercetak).
Penulisan modul didasarkan pada hasil peta modul dari masing-masing
mapel yang terpetakan menjadi 4 (empat) jenjang. Keempat jenjang diklat
dimaksud adalah (1) Diklat Jenjang Dasar; (2) Diklat Jenjang Lanjut; (3)
Diklat Jenjang Menengah, dan (4) Diklat Jenjang Tinggi. Diklat jenjang dasar
terdiri atas 5 (lima) grade, yaitu grade 1 s.d 5, diklat jenjang lanjut terdiri atas
2 (dua) grade, yaitu grade 6 dan 7, diklat menengah terdiri atas 2 (dua)
grade, yaitu grade 8 dan 9, dan diklat jenjang tinggi adalah grade 10.
Modul diklat disusun untuk membantu guru dan tenaga kependidikan
meningkatkan

kompetensinya,

terutama

kompetensi

profesional

dan

kompetensi pedagogik. Modul tersebut digunakan sebagai sumber belajar
(learning resources) dalam kegiatan pembelajaran tatap muka.
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B. Tujuan
Penggunaan modul dalam diklat PKB dimaksudkan untuk mengatasi
keterbatasan waktu, dan ruang peserta diklat, memudahkan peserta diklat
belajar mandiri sesuai kemampuan, dan memungkinkan peserta diklat untuk
mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya.
Target kompetensi dan hasil pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai
melalui modul ini meliputi kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional
pada grade 3 (tiga). Setelah mempelajari materi pembelajaran pedagogi
yaitu prosedur pengembangan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran
pengelolaan

utilitas,

dan

materi

pembelajaran

profesional

tentang

pengelolaan utilitas, guru kejuruan paket keahlian kontrol Proses diharapkan
mampu:
1. Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang diampu.
2. Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan
pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran
3. Melakukan perawatan dan perbaikan Kompresor yang digunakan pada
sistem instrumentasi dan kontrol proses.
4. Melakukan perawatan dan perbaikan pompa oli yang digunakan pada
sistem instrumentasi dan kontrol proses.

C. Peta Pencapaian Kompetensi
Melalui materi pembelajaran ini, Saudara akan melakukan tahapan
kegiatan pembelajaran kompetensi pedagogi dan profesional pada grade 3
(tiga) secara one shoot training dengan moda langsung (tatap muka).
Gambar 1.1 memperlihatkan Diagram Alur Pencapaian Kompetensi Grade 3.
Pada pembelajaran kompetensi pedagogi, saudara akan mempelajari
prosedur pengembangan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran
pengelolaan

utilitas

melalui

beberapa

aktivitas

belajar

antara

lain

mempelajari bahan bacaan, diskusi, studi kasus, mengerjakan tugas dan
menyelesaikan

test

formatif.

Alokasi

waktu

yang

disediakan

unuk

menyelesaikan materi pembelajaran ini adalah 45 JP.
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Pada pembelajaran kompetensi profesional, saudara akan mempelajari
prosedur pemeliharaan kompresor dan pompa yang terkait dengan mata
pelajaran pengelolaan utilitas melalui beberapa kegiatan antara lain diskusi,
menyelesaikan Lembar Kerja (Uji Pemahaman materi), dan melakukan
Tugas Praktik. Alokasi waktu yang disediakan untuk menyelesaikan materi
pembelajaran ini adalah 105 JP.

Gambar 1.1 Alur Pencapaian Kompetensi Grade 3

D. Ruang Lingkup
Agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, maka ruang
lingkup penyajian materi pembelajaran dalam modul ini diorganisasikan
menjadi 4 (empat) Kegiatan Belajar (KB), sebagai berikut.
Kegiatan Belajar 1 (satu) memuat sajian materi pedagogi. Bahan kajian
ini merupakan implementasi pengembangan kurikulum pada mata pelajaran
yang diampu guru kejuruan.
Kegiatan Belajar 2 (dua) memuat sajian materi kompresor udara. Materi
pokok yang disajikan dalam kegiatan belajar 2 ini, dibagi menjadi 3 (tiga)
Bahan Bacaan, yaitu (1) Teknologi Kompresor Udara, (2) Sistem Pelumasan
dan Penggerak Kompresor, (3) Prosedur Pemeliharaan kompresor Udara.
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Kegiatan Belajar 3 (tiga) memuat sajian materi pompa. Materi pokok yang
disajikan dalam kegiatan belajar 3 ini, dibagi menjadi 3 (tiga) Bahan Bacaan,
yaitu (1) Teknologi pompa, (2) Prosedur Pemeliharaan Pompa air, (3)
Prosedur Pemeliharaan Pompa Hidrolik.

E. Saran Penggunaan Modul
1. Materi pembelajaran utama Pengelolaan Utilitas ini berada pada tingkatan
grade 3 (tiga), terdiri dari materi pedagogi dan materi profesional. Materi
pedagogi

berisi

bahan

pembelajaran

tentang

implementasi

pengembangan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang
diampu guru dan materi profesional berisi bahan pembelajaran tentang
prinsip dan prosedur pemeliharaan kompresor dan pompa. Materi
pembelajaran dalam setiap Kegiatan Belajar,

terbagi atas 3 (tigaa)

bagian, yaitu: Pengantar aktivitas pembelajaran, Uraian materi yang
terbagi dalam beberapa Bahan Bacaan, Rincian aktivitas pembelajaran,
Lembar Kerja/Tugas Praktek, Rangkuman dan Tes Formatif.
2. Materi pembelajaran ini terkait dengan dengan materi pembelajaran pada
grade sebelumnya.
3. Waktu yang digunakan untuk mempelajari materi pembelajaran ini
diperkirakan 150 JP, dengan rincian untuk materi pedagogi 45 JP dan
untuk materi profesional 105 JP, melalui diklat PKB moda tatap muka.
4. Untuk memulai kegiatan pembelajaran, Saudara harus mulai dengan
membaca Pengantar Aktivitas Belajar, menyiapkan dokumen-dokumen
yang

diperlukan/diminta,

mengikuti

tahap

demi

tahap

kegiatan

pembelajaran secara sistematis dan mengerjakan perintah-perintah
kegiatan pembelajaran pada Lembar Kerja (LK) baik pada ranah
pengetahuan dan keterampilan. Untuk melengkapi pengetahuan, Saudara
dapat membaca bahan bacaan yang telah disediakan dan sumbersumber lain yang relevan. Pada akhir kegiatan Saudara akan dinilai oleh
pengampu

dengan

menggunakan

format

penilaian

yang

sudah

dipersiapkan.
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