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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

Nama Sekolah : SMKN 6 GARUT 

Mata Pelajaran : Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor 

Komp. Keahlian   : Teknik Bisnis Sepeda Motor  

Kelas/Semester  : XII/5 

Tahun Pelajaran  : 2022/ 3023 

Alokasi Waktu : 4x45 menit (16 jam ) 

 

KI 3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis, dan mengevaluasi 

tentang pengetahuan faktual, 

konseptual, operasional dasar, dan 

metakognitif sesuai dengan bidang 

dan lingkup kerja Teknik dan Bisnis 

Sepeda Motor pada tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan kompleks, 

berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dalam 

konteks pengembangan potensi diri 

sebagai bagian dari keluarga, 

sekolah, dunia kerja, warga 

masyarakat nasional, regional, dan 

internasional. 

KI 4. Melaksanakan tugas spesifik dengan 
menggunakan alat, informasi, dan prosedur 

kerja yang lazim dilakukan serta 
memecahkan masalah sesuai dengan bidang 
kerja Teknik dan Bisnis Sepeda Motor . 

Menampilkan kinerja di bawah bimbingan 
dengan mutu dan kuantitas yang terukur 

sesuai dengan standar kompetensi kerja. 

Menunjukkan keterampilan menalar, 
mengolah, dan menyaji secara efektif, 

kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, 
komunikatif, dan solutif dalam ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu 
melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 
Menunjukkan keterampilan mempersepsi, 

kesiapan, meniru, membiasakan, gerak 

mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah 

konkret terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu 

melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. 

KD 3.12. Mendiagnosis kerusakan  

sistem starter 

  KD 4.12. Memperbaiki sistem starter 

IPK 3.13.1. Menganalisis kerusakan 

sistem starter 

IPK 4.13.1. Melakukan perbaikan pada sistem 

starter 

IPK 3.13.2. Mendiagnosis kerusakan 

Rellay Starter ( Bendik ) 

IPK 4.13.2. Melakukan perbaikan atau 

penggantian pada Rellay Starter ( Bendik )  

IPK 3.13.3. Mendiagnosis kerusakan 

komponen motor starter 

IPK 4.13.3. Melakukan perbaikan pada 

komponen motor starter 

Tujuan Pembelajaran 

Pengetahuan : 

a. Melaui kegiatan diskusi dan menggali informasi peserta didik dapat menganalisis 

kerusakan sistem starter dengan benar 



b. Melalui diskusi dan menggali informasi peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan 

Rellay Starter dengan benar dan teliti 

c. Melalui diskusi dan menggali informasi peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan 

komponen motor starter dengan benar dan teliti 

 

Keterampilan : 

a. Melalui praktek dan membaca literatur peserta didik dapat melakukan perbaikan pada 

sistem starter dengan benar sesuai SOP 

b. Melalui praktek dan membaca literatur peserta didik dapat melakukan perbaikan  atau 

penggantian Rellay Starter dengan benar 

c. Melalui praktek dan membaca literatur peserta didik dapat melakukan perbaikan pada 

komponen motor starter dengan benar 

 

Materi Pelajaran:  

1. Kerusakan pada sistem starter 

2. Kerusakan Switch dan Rellay Starter 

3. Kerusakan komponen motor starter 

4. Prosedur perbaikan sistem starter dan komponenya 

Pendekatan, Metode dan Model  Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Saintifik 

2. Model   : Problem Base Learning  

3. Metode   : Diskusi, Demontrasi, Praktik, Tanya jawab, dan Penugasan 

Media Pembelajaran 

1. Modul Sistem Starter 

2. Manual book  

3. Persentasi Power point 

4. Video Pembelajaran 

5. Simulator / Unit praktek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan Pembelajaran 

 

Pertemuan Ke 1  

 

NO Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

1 Pembukaan 

 

 Guru meminta anak menyiapkan untuk persiapan berdoa  

 Peserta didik dan guru membaca salah satu surat pada Al 

Qur’an secara bersamaan (bentuk literasi ) 

 Guru melakukan absensi kehadiran peserta didik 

 Guru memberikan motivasi / stimulus / ice breaking kepada 

peserta didik agar peserta didik lebih siap dan fokus 

 Guru Memberikan Kata kunci pembelajaran secara umum , 

berupa tujuan pembelajaran dan sebagainya 

 Peserta didik di bagi kedalam beberapa kelompok kerja 

 Guru memflasback pelajaran sistem starter sebelumnya 

  

 

20 Menit 

 

 

 

 

2 Kegiatan Inti 

 

1. Mengidentifikasi masalah 

 Peserta didik mengamati permasalahan pada power point 

yang di berikan oleh guru berupa deskripsi singkat mengenai 

permasalahan pada sistem starter ( Sepeda Motor yang tidak 

bisa di starter ) 

 Peserta didik di berikan LKPD  (permasalahan sistem starter) 

 Peserta didik dengan kelompoknya mengidentifikasi masalah 

yang di berikan oleh guru 

 

2. Menetapkan Masalah 

 Peserta didik menetapkan masalah yang di berikan dengan 

menggali sumber informasi yang relevan, bisa berdasarkan 

modul,pengalaman seseorang,dan sumber lain 

 Peserta didik dan kelompoknya saling bertukar pikiran 

mengenai sumber informasi yang di dapatkan 

 

3. Pengembangkan solusi 

 Peserta didik saling berargumen dan bertukar pikiran 

mengenai permasalahan dengan berdasarkan panduan dan 

sumber yang relevan 

 Peserta didik dan kelompoknya menemukan penyebab 

masalah yang terjadi dan di sepakati bersama 

 

 

140 

Menit 



4. Melakukan tindakan strategis 

 Setiap kelompok mengembangkan permasalahan dengan 

berdiskusi bersama kelompok lain 

 Setiap kelompok memberikan pandanganya masing masing  

 Guru memfasilitator kegiatan diskusi dan mengarahkan 

pada ketercapaian IPK 

 Peserta didik dan guru bersama sama menentukan 

permasalahan sistem starter yang di sepakati bersama 

 

5. Melihat ulang dan mengevaluasi 

 Merujuk pada buku service manual peserta didik dan guru 

bersama sama menentukan tindakan selanjutnya yang 

harus di persiapkan agar sistem bekerja secara normal 

 

3 Penutup 

 Guru menanyakan pemahaman siswa terhadap 

pembelajaran yang telah di bahas   

 Guru memberikan pengarahan kegunaan pembelajaran 

tersebut 

 Guru memberikan motivasi semangat belajar  

 Guru menutup dengan doa dan salam 

 

 

20 Menit 

 

 

 

    

Pertemuan ke 2  

 

 

NO Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

1 Pembukaan 

 

 Guru meminta anak menyiapkan untuk persiapan berdoa  

 Seluruh anak dan guru membaca salah satu surat pada Al 

Qur’an secara bersamaan (bentuk literasi ) 

 Guru melakukan absensi kehadiran peserta didik 

 Guru memberikan motivasi / stimulus kepada peserta didik / 

apersepsi 

 Guru Memberikan Kata kunci pembelajaran secara umum , 

berupa tujuan pembelajaran dan sebagainya 

 Peserta didik di bagi kedalam beberapa kelompok kerja 

 

 

  

10 Menit 

 

 

 

 



2 Kegiatan Inti 

1. Mengidentifikasi masalah 

 Peserta didik mengamati permasalahan pada power point 

yang di berikan oleh guru berupa deskripsi singkat mengenai 

permasalahan pada komonen motor starter ( permasalahan 

komponen motor starter ) 

 Peserta didik dengan kelompoknya mengidentifikasi masalah 

yang di berikan oleh guru 

 

2. Menetapkan Masalah 

 Peserta didik menetapkan masalah yang di berikan dengan 

menggali sumber informasi yang relevan, bisa berdasarkan 

modul,pengalaman seseorang,dan sumber lain 

 Peserta didik dan kelompoknya saling bertukar pikiran 

mengnai sumber informasi yang di dapatkan 

 

3. Pengembangkan solusi 

 Peserta didik saling beradu argumen dan bertukar pikiran 

mengenai permaslahan dengan berdasarkan panduan dan 

sumber yang relevan 

 Peserta didik dan kelompoknya menemukan penyebab 

masalah yang terjadi dan di sepakati bersama 

 

4. Melakukan tindakan strategis 

 Setiap kelompok mengembangkan permasalahan dengan 

berdiskusi bersama kelompok lain 

 Setiap kelompok memberikan pandanganya masing masing  

 Guru memfasilitator kegiatan diskusi dan mengarahkan 

pada ketercapaian IPK 

 Peserta didik dan guru bersama sama menentukan 

kerusakan pada swicth magnetic dan motor starter yang di 

sepakati bersama 

 

5. Melihat ulang dan mengevaluasi 

 Merujuk pada buku service manual peserta didik dan guru 

bersama sama menentukan tindakan selanjutnya yang 

harus di persiapkan agar sistem bekerja secara normal 

 

 

160 

Menit 

3 Penutup 

 Guru menanyakan pemahaman siswa terhadap 

pembelajaran yang telah di bahas   

 Guru memberikan pengarahan kegunaan pembelajaran 

tersebut 

 Guru memberikan motivasi semangat belajar  

 Guru menutup dengan doa dan salam 

 

10 Menit 



Pertemuan Ke 3 

 

NO Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

1 Pembukaan 

 Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam 

dan menugaskan siswa untuk memimpin do’a 

 Siswa dan guru membacakan salah satu surat di dalam Al- 

Qur’an 

 Guru melakukan absensi kehadiran peserta didik 

 Guru memberikan motivasi / stimulus kepada peserta didik / 

apersepsi 

 Guru mem flasback kembali pelajaran pertemuan sebelum 

nya  

 Guru membagi kelompok kerja sesuai kelompok pertemuan 

sebelumnya 

 

10 Menit 

 

 

 

 

2 Kegiatan Inti 

 Peserta didik di berikan permasalahan sesuai dengan 

ketentuan ketercapaian IPK keterampilan  

 Peserta didik di berikan LKPD berupa job sheet perbaikan 

sistem starter, switch magnetic dan motor starter 

 Setiap peserta didik melakukan praktek perbaikan secara 

bergantian sesuai kelompok kerja masing – masing  

 Guru mengawasi dan memperhatikan kegiatan praktek 

 Peserta didik berinteraksi dengan guru mengenai kegiatan 

perbaikan  

 Guru mengganti peserta didik yang telah selesai melakukan 

praktek perbaikan  

 

160 

Menit 

3 Penutup 

 Guru menanyakan pemahaman siswa terhadap kegiatan 

praktek 

 Guru memberikan pengarahan kegunaan pembelajaran 

tersebut 

 Guru memberikan motivasi semangat belajar  

 Guru menutup dengan doa dan salam 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pertemuan Ke 4 

 

 

NO Deskripsi Kegiatan Alokasi 

Waktu 

1 Pembukaan 

 Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam 

dan menugaskan siswa untuk memimpin do’a 

 Siswa dan guru membacakan salah satu surat di dalam Al- 

Qur’an 

 Guru melakukan absensi kehadiran peserta didik 

 Guru memberikan motivasi / stimulus kepada peserta didik / 

apersepsi 

 Guru mem flasback kembali pelajaran pertemuan sebelum 

nya  

 Guru membagi kelompok kerja sesuai kelompok pertemuan 

sebelumnya 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 

2 Kegiatan Inti 

 Peserta didik di berikan permasalahan sesuai dengan 

ketentuan ketercapaian IPK keterampilan  

 Peserta didik di berikan LKPD berupa job sheet perbaikan 

sistem starter, switch magnetic dan motor starter 

 Setiap peserta didik melakukan praktek perbaikan secara 

bergantian sesuai kelompok kerja masing – masing  

 Guru mengawasi dan memperhatikan kegiatan praktek 

 Peserta didik berinteraksi dengan guru mengenai kegiatan 

perbaikan  

 Guru mengganti peserta didik yang telah selesai melakukan 

praktek perbaikan  

 

160 

Menit 

3 Penutup 

 Guru menanyakan pemahaman siswa terhadap kegiatan 

praktek 

 Guru memberikan pengarahan kegunaan pembelajaran 

tersebut 

 Guru memberikan motivasi semangat belajar  

 Guru menutup dengan doa dan salam 

 

 

10 Menit 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

LEMBAR PENILAIAN 

 

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP 
 

Mata Pelajaran    : PMKR 

Kelas/Semester   : XII/5 

Tahun Pelajaran  : 2019/2020 

Waktu Pengamatan  : .................................. 

Indikator sikap aktif dalam pembelajaran  
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam pembelajaran 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha ambil bagian dalam pembelajaran  tetapi belum konsisten  
3. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian  dalam menyelesaikan tugas kelompok  secara terus 

menerus dan konsisten 
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada  usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan kelompok tetapi masih belum 

konsisten. 
3. Sangat baik jika menunjukkan adanya  usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus 

dan konsisten. 
Indikator sikap disiplin terhadap proses pembelajaran di luar dan di dalam kelas. 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap disiplin terhadap proses pembelajaran di luar dan di dalam kelas 

. 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk disiplin terhadap proses pembelajaran di luar dan di dalam 

kelas tetapi masih belum konsisten. 
3. Sangat baik jika menunjukkansudah ada usaha untuk bersikap disiplin terhadap proses pembelajaran di luar 

dan di dalam kelas secara terus menerus dan konsisten. 
Bubuhkan tanda √pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

No Nama Siswa 

Sikap 

Aktif Bekerjasama Disiplin 

KB B SB KB B SB KB B SB 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Keterangan: 
KB : Kurang baik 
B  : Baik  
SB : Sangat baik 

 



Lembar penilaian persentasi dan diskusi 

No

. 

 

Nama Siswa 

Bahasa 
Isi 

Materi 

Cara 

Bertanya 

Cara 

Menjaw

ab 

Sikap 
Jumlah 

Skor 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        

7.                        

8.                        

9.                        

10.                        

11.                        

12.                        

13.                        

14.                        

15.                        

16.                        

17.                        

18.                        

19.                        

20.                        

Pedoman PENSKORAN: 

Skor  Sikap Siswa    

4 Sangat Baik    

3 Baik    

2 Cukup    

1 Kurang    

 

RUBRIK PENSKORAN PRESENTASI 

Aspek : Bahasa 

No. Indikator Penilaian 

1 Pelafalan dengan benar Skor 1 jika terpenuhi satu 

indikator 

2 Teratur dan tersusun kalimat yang 

disampaikan 

Skor 2 jika terpenuhi dua 

indikator 

3 Jelas dan dapat dimengerti Skor 3 jika terpenuhi tiga 

indikator 

4 Penggunaan Bahasa/Istilah Asing yang 

tepat 

Skor 4 jika terpenuhi semua 

indikator 

 



Aspek : Isi Materi 

No. Indikator Penilaian 

1. Materi sesuai dengan bahasan Skor 1 jika 1 indikator 

muncul 

2. Sumber Materi jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Skor 2 jika 2 indikator 

muncul 

3. Isi Materi Jelas dan terarah Skor 3 jika 3 indikator 

muncul 

4. Urutan materi bersesuaian Skor 4 jika 4 indikator 

muncul 

 

Aspek : Cara Bertanya 

No

. 

Indikator Penilaian 

1. Menyampaikaninformasisebelumbe

rtanya 

Skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator yang 

konsisten ditunjukkan peserta didik 

2. Memberikan kesempatan 

teman/rekannya untuk berpikir 

Skor 2 jika 2indikator kosisten ditunjukkan 

peserta didik 

3. Memberikan respon terhadap 

semua jenis jawaban 

Skor 3 jika 3indikator kosisten ditunjukkan 

peserta didik 

4. Membagikan pertanyaan secara 

adil dan menyeluruh 

Skor 4 jika 4 indikator konsisten 

ditunjukkan peserta didik 

 

Aspek : Cara Menjawab 

No. Indikator Penilaian 

1. Mendengarkan pertanyaan 

dengan baik 

Skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator yang 

konsisten ditunjukkan peserta didik 

2. Mengkonfirmasi maksud 

pertanyaan 

Skor 2 jika 2indikator kosisten ditunjukkan 

peserta didik 

3. Menjawab dengan tepat dan 

jelas 

Skor 3 jika 3indikator kosisten ditunjukkan 

peserta didik 

4. Meyakinkan bahwa jawaban 

dipahami oleh yang bertanya 

Skor 4 jika 4 indikator konsisten ditunjukkan 

peserta didik 

 

Aspek : Urutan Presentasi 

No. Indikator Penilaian 

1. Pembukaan Skor 1 jika 1 atau tidak ada indikator yang 

konsisten ditunjukkan peserta didik 

2. Isi Skor 2 jika 2indikator kosisten ditunjukkan peserta 

didik 

3. Kesimpulan Skor 3 jika 3indikator kosisten ditunjukkan peserta 

didik 

4. Penutup Skor 4 jika 4 indikator konsisten ditunjukkan 

peserta didik 



Lembar penilaian praktek 

 

No

. 
Nama Siswa 

Kesela

matan 

Kerja 

Nama 

dan 

fungsi 

Kompon

en 

Pembong

karan 

dan 

pemasan

gan 

sesuai 

SOP 

Pemerik

saan dan 

pembaca

an alat 

ukur 

Juml

ah 

Skor 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10.                    

11.                    

12.                    

13.                    

14.                    

15.                    

16.                    

17.                    

18.                    

19.                    

20.                    

 

Pedoman PENSKORAN: 

Skor  Keterangan  SKOR INDIKATOR PENSKORAN 

4 Sangat Baik  1 Memahami tidak melaksanakan 

3 Baik  2 Memahami, mengerti, melaksanakan 

sebisanya 

2 Cukup  3 Memahami, mengerti dan 

melaksanakan 

1 Kurang  4 Memahami, mengerti dan 

melaksanakan dengan benar  
 

 

 

 

 



Rencana Tindak Lanjut Hasil Penilaian (Remedial dan/atau Pengayaan) 

Remedial atau Perbaikan akan dilaksanakan apabila peserta didik mendapatkan nilai di 

bawah KKM mata pelajaran PSPTKR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui       Kadungora , Juli 2022 

Kepala Sekolah SMKN 6 GARUT    Guru Mata Pelajaran  

 

 

Nur Al Purkon, S.Pd, M.Si     Dede Yana, S.ST 

NIP : 197010091997021002    NIP : 199101232022211010 

 

 

 


