
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan   : SMK Muahammadiyah Majenang 

Kelas/Semester   : XI / Genap 

Tema     : Engine Management System  

Pembelajaran ke   : 1 dan 2 

Alokasi Waktu   : 16 JP × 45 menit ( 2 x 8 JP) 

 

A. Kompetensi Inti (KI)  

KI.1 

Spiritual 

Menghayati  dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

 

 

KI.2 

Sosial 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotongroyong, kerjasama, toleran, cinta damai), santun, 

responsif dan proaktif dan menunjukkan 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 

Pengetahuan 

pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif 

sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Teknik Kendaraan Ringan 

Otomotif 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 

Keterampilan 

Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya disekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 

 

 



B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi*) 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.6. Menerapkan cara Perawatan Engine 

Management  System  

3.6.1 Menjelaskan cara Perawatan Engine 

Management  System  

 

3.6.2 Menentukan cara Perawatan Engine 

Management  System  

 

4.6. Merawat berkala Engine 

Management  System  

4.6.1 Melakukan perawatan berkala Engine 

Management  System (EMS)  

 

4.6.2 Mengontrol Hasil perawatan berkala 

Engine Management  System  

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Dengan kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok dalam pembelajaran Engine 

Management System diharapkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan 

bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran 

dan kritik, serta siswa dapat : 

1) Siswa Mampu Menjelaskan cara Perawatan Engine Management  System  

2) Siswa Mampu Menentukan cara Perawatan Engine Management  System  

3) Siswa Mampu Melaksanakan cara Perawatan Engine Management  System  

4) Siswa Mampu mengontrol hasil Perawatan Engine Management  System  

 

D. Nilai Karakter yang Dikembangkan  

Adapun nilai karakter yang dikembangkan adalah sebagai berikut : 

1) Santun 

2) Tanggung Jawab 

3) Disiplin  

4) Jujur  

 

 



E. Materi Pembelajaran  

1) Engine Management System 

2) Sensor dan actuator 

3) Electronic control unit (ECU) 

4) Fungsi dan Cara Kerja OBD dan Data link connection 

5) Melaksanakan Teknik perawatan Komponen Engine Management System (EMS) 

a. Menunjukan letak soket OBD 

b. Memasangkan data link Connection 

c. Mengoperasikan Diagnosis scan tools 

6) Melaksanakan prosedur pengecekan hasil perawatan sistem Engine Management 

System (EMS) 

 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1) Pendekatan  : Scientific 

2) Model   : Problem Based Learning (PBL) 

3) Metode  : Penugasan, tanya jawab, diskusi, demonstrasi 

 

G. Langkah – langkah Pembelajaran  

Pertemuan ke – 1 

Tahap 

Pembelajaran 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

A. Kegiatan Pendahuluan 35 Menit 

Persiapan/orientasi 1. Guru mengecek kesiapan 

dan kehadiran siswa. 

 

2. Guru meminta salah satu 

siswa untuk memimpin 

berdoa. 

 

 

 

1. Siswa menyiapkan 

diri agar siap 

untuk belajar serta 

bersikap disiplin 

dalam setiap 

kegiatan 

pembelajaran 

(Communication-

4C) 

 



2. Siswa berdoa 

dengan dipimpin 

oleh salah satu 

temannya. 

 

Apersepsi dan 

Motivasi 

1. Guru memberikan motivasi 

mengenai  Engine 

management system  

2. Guru menyampaikan 

kompetensi dasar, indikator 

dan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

 

3. Guru menginformasikan 

tentang proses 

pembelajaran yang akan 

dilakukan termasuk aspek - 

aspek yang dinilai selama 

proses pembelajaran 

berlangsung 

 

4. Guru melakukan apresiasi 

dengan melakukan 

pertanyaan secara klasikal 

yang bersifat menuntun dan 

menggali informasi 

mengenai  Engine 

management yang 

ditampilkan dengan 

pertanyaan sebagai berikut 

: 

  



1) Apa yang anda 

ketahui tentang 

EMS? 

2) apa fungsi dari OBD? 

3) Kode DTC berfungsi 

untuk apa? 

B. Kegiatan Inti 295 Menit 

Fase 1 Orientasi 

peserta didik kepada 

masalah 

1. Guru menayangkan PPT 

yang berkaitan dengan 

materi Engine management 

system  

 

2. Guru menayangkan 

beberapa contoh video 

yang berkaitan dengan 

materi Engine management 

system  

 

3. Guru melakukan tanya 

jawab mengenai tayangan 

contoh video bersama 

siswa 

4. Guru memberikan materi 

bahan ajar yang berkaitan 

dengan materi Engine 

management system pada 

E-learning SMK 

Muhammadiyah Majenang. 

 

1. Siswa menyimak 

tayangan PPT 

Engine 

management 

system  

2. Siswa menyimak 

tayangan Vidio 

Engine 

management 

system  

 

3. Siswa membuka di 

E-Learning SMK 

Muhammadiyah 

Majenang untuk 

memperdalam 

materi yang 

berkaitan dengan 

materi Engine 

management 

system  

 

Fase 2 

Mengorganisasikan 

peserta didik 

1. Guru membimbing siswa 

untuk membagi kelompok. 

satu kelompok terdiri dari 5 

siswa 

1. Siswa mulai 

membagi 

kelompok masing-

masing. 

 



2. Guru membagikan LKPD 

yang berkaitan dengan 

materi Engine management 

system  

3. Guru menjelaskan tugas 

yang ada di LKPD 

 

2. Siswa menyimak 

penjelasan guru 

mengenai tugas 

yang ada di LKPD 

Fase 3 

Membimbing 

penyelidikan 

individu dan 

kelompok 

Guru mendampingi siswa 

dalam menganalisis Engine 

management system  

Siswa berdiskusi 

untuk menganalisis 

Engine management 

system yang terdapat 

pada LKPD 

 

 

Fase 4 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

1. Guru menugaskan 

siswanya untuk 

menyampaikan hasil 

diskusi menganalisis  

Engine management 

system  

 

2. Guru memberikan apresiasi 

kepada kelompok yang 

telah mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

1. Perwalikan 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil diskusinya 

2. Kelompok lain 

menanggapi hasil 

tugas kelompok 

yang telah 

menampilkan 

tugasnya 

 

Fase 5 

Menganalisa dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru menanggapi kesimpulan 

yang dipaparkan oleh siswa. 

Siswa menarik sebuah 

kesimpulan tentang 

point - point penting 

yang muncul dalam 

kegiatan pembelajaran 

yang baru dilakukan 

mengenai  Engine 

management system  

 

 



 

C. Kegiatan Penutup 30 Menit 

 1. Guru memberikan umpan 

balik kepada siswa tentang 

proses dan hasil 

pembelajaran secara lisan 

 

2. Guru menyampaikan 

perihal kegiatan penugasan 

siswa  

 

3. Guru dan siswa 

mengucapkan salam dan 

terimakasih kepada guru 

(sopan santun) 

 

Siswa melakukan 

evaluasi  

 

 

Pertemuan ke – 2 

Tahap 

Pembelajaran 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

D. Kegiatan Pendahuluan 35 Menit 

Persiapan/orientasi 1. Guru mengecek kesiapan 

dan kehadiran siswa. 

 

2. Guru meminta salah satu 

siswa untuk memimpin 

berdoa. 

 

 

 

 

1. Siswa menyiapkan 

diri agar siap 

untuk belajar serta 

bersikap disiplin 

dalam setiap 

kegiatan 

pembelajaran 

(Communication-

4C) 

 

 



2. Siswa berdoa 

dengan dipimpin 

oleh salah satu 

temannya. 

Apersepsi dan 

Motivasi 

1. Guru memberikan motivasi 

sederhana 

 

2. Guru menyampaikan 

kompetensi dasar, indikator 

dan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

 

3. Guru menginformasikan 

tentang proses 

pembelajaran yang akan 

dilakukan termasuk aspek - 

aspek yang dinilai selama 

proses pembelajaran 

berlangsung 

 

 
4. Guru Mengulas sedikit 

pertemuan minggu lalu 

mengenai Engine 

management system  

  

E. Kegiatan Inti 295 Menit 

Fase 1 Orientasi 

peserta didik kepada 

masalah 

1. Guru menyampaikan 

masalah yang akan 

dipecahkan secara 

kelompok. 

2. Guru menyampaikan 

tentang langkah – langkah 

scan untuk mengamati 

kerusakan – kerusakan 

Siswa mengamati dan 

memahami masalah 

yang disampaikan 

guru  

 

 



yang terjadi pada Engine 

management system 

 

Fase 2 

Mengorganisasikan 

peserta didik 

Guru memastikan 

setiap anggota kelompok 

memahami tugas masing-

masing dengan melakukan 

demonstrasi scan untuk 

membaca DTC 

Siswa berdiskusi 

untuk mengamati 

langkah – langkah 

proses scan   

 

Fase 3 

Membimbing 

penyelidikan 

individu dan 

kelompok 

Guru memantau keterlibatan 

siswa dalam proses praktik 

Engine management system  

Siswa melakuan 

praktik scan untuk 

membaca DTC 

 

Fase 4 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

Guru memantau diskusi dan 

membimbing jalannya praktik 

hingga siswa siap untuk praktik 

mandiri. 

Kelompok melakukan 

diskusi untuk praktik 

unjuk kerja 

 

Fase 5 

Menganalisa dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membimbing unjuk kerja 

masing-masing siswa. Guru 

bersama peserta didik 

menyimpulkan materi. 

 

Siswa melakukan 

unjuk kerja 

 

 

 

F. Kegiatan Penutup 30 Menit 

 1. Guru memberikan umpan 

balik kepada siswa tentang 

proses dan hasil 

pembelajaran secara lisan 

 

2. Guru menyampaikan 

perihal kegiatan penugasan 

siswa  

 

Siswa melakukan 

evaluasi  

 



3. Guru dan siswa 

mengucapkan salam dan 

terimakasih kepada guru 

(sopan santun) 

 

 

H. Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

1. Media / Alat  

1) Laptop 

2) LCD dan Papan tulis 

3) PPT 

4) Vidio 

5) E-Learning SMK Muhammadiyah Majenang 

 

2. Bahan  

1) Mobil EFI/Engine Stand EFI 

 

3. Sumber Belajar  

1) Buku Pedoman perbaikan Daihatsu Xenia (Diagnostik) 

2) Modul EMS 

3) LKPD 

4)  Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Penilaian 

Jenis dan Teknik Penilaian 

1. Jenis    

a) Sikap  : Pengamatan, Observasi 

b) Pengetahuan : Tes Tulis 

c) Keterampilan : Praktik, Demonstrasi 

 

2. Teknik   

a) Sikap  : Pengamatan sikap 

b) Pengetahuan : Tes tulis 

  Penugasan Kelompok 

c) Keterampilan : Tes Praktik 

 

3. Instrumen Penilaian  

a) Sikap  : Rubrik Penilaian Sikap, Lembar Observasi (Terlampir) 

b) Pengetahuan : Rubrik Penilaian Pengetahuan (Tes Tulis), Hasil Tes 

  (Terlampir) 

c) Keterampilan : Rubrik Penilaian Keterampilan, JobSheet Tes Praktik 

  (Terlampir) 

 

 

J. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

1. Remedial : a). Remidial dilakukan oleh siswa yang belum mencapai  

       KKM yaitu 75 untuk mapel Produktif. 

  b). Remidial dilakukan berdasarkan poin dimana siswa     

        tersebut belum tuntas, misal dengan tes ulang,    

        penugasan, dll.  

 

 



2. Pengayaan : Pembelajaran pengayaan bagi peserta didik yang sudah  

                                  mencapai ketuntasan diatas rata-rata diberikan tugas  

                                  mandiri untuk berliterasi mengakses internet, buku / e- 

                                  books, atau membaca materi pembelajaran sesuai yang  

                                  diajarkan untuk menambah pengetahuan dan  

                                  pemahamannya. 

 

Majenang, 20 November 2022 

 

Mengetaui,  

Kepala Sekolah        Guru Mata Pelajaran,  

 

 

Ahmad Syarifudin, S,Kom, S.Pd.I, MM.    Bagus Tri Amukti, S.T 

   


