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BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Deskripsi 

 
odul ini menampilkan konfigurasi Alat Ukur Elektronik; Multimeter, 
Oscilloscope, Insulation Tester, Function Generator, dan Pattern 
Generator, sekaligus menjelaskan dan membuktikan kegunaan tiap-tiap 
perangkat/panel atau kontrol indikator yang ada pada alat-alat ukur 
tersebut, berikut cara-cara penggunaannya berdasarkan standar 

prosedur operasi yang terkait dengan keselamatan kerja. 
 

Melalui modul ini Anda dapat melakukan percobaan;  

1. Menggunakan Multimeter untuk mengukur besaran listrik, seperti; 
tegangan (Voltage), tahanan/resistan (resistance), dan arus (current) 
listrik, sekaligus mem-praktek-kan pemanfaatan Multimeter untuk 
memeriksa/mengindentifikasi komponen elektronika di luar rangkaian 
(circuit), elektronik, apakah komponen tersebut masih baik dan dapat 
digunakan atau sudah rusak, dengan cara mengukur nilai 
tahanan/resistan (resistance) dari komponen. 

 
2. Menggunakan Oscilloscope untuk mengamati bentuk gelombang, 

mengukur tegangan, menghitung frekuensi, perbandingan frekuensi, 
perbandingan fasa, dan mengukur amplitudo modulasi. 

 
3. Menggunakan Insulation Tester untuk mengukur tahanan isolasi listrik di 

atas 1000.000Ω (1 MΩ) serta tegangan listrik sampai dengan 600 Volt. 
 

4. Menggunakan Function Generator untuk membandingkan frekuensi. 
 

5. Menggunakan Pattern Generator untuk menganalisis tampilan warna 
dan frekuensi pada penerimaan gambar TV. 

 
 
 
 
 
 
 

M
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B. Prasyarat 

Prasyarat yang harus dipenuhi sebelum Anda mempelajari dan mem-praktek-kan 
isi modul ini, adalah; Anda telah mengetahui, memahami, membuktikan, 
menganalisis, men-sintesis, dan mengevaluasi : 
 

1. Besaran listrik ( tegangan, arus dan tahanan/resistan) berikut satuannya. 
2. Perbedaan arus bolak balik dengan arus searah. 
3. Kegunaan simbol-simbol komponen elektronik. 
4. Kegunaan dan nilai satuan dari komponen pasif. 
5. Kegunaan dan kode dari komponen aktif 
6. Kegunaan Matematika Teknik Dasar dan Rumusnya. 
7. Rangkaian Elektronika Dasar. 

 

C. Petunjuk  Penggunaan Modul 

1. Petunjuk bagi Anda 
 

a. Baca dan pelajari dengan teliti isi modul ini. 
b. Ambillah alat dan bahan yang diperlukan. 
c. Berpedoman pada modul, telitilah dengan cermat tiap-tiap perangkat dari 

alat ukur elektronik berikut kegunaannya. 
d. Perhatikan keselamatan kerja. 
e. Jangan segan-segan bertanya pada Guru. 

 

2. Petunjuk bagi Guru 

a. Pelajari dengan cermat isi modul. 
b. Buat catatan kecil yang diperlukan. 
c. Berilah penjelasan singkat kegunaan dari masing-masing alat ukur 

elektronik dan cara-cara menggunakannya. 
d. Beri petunjuk keselamatan kerja dalam menggunakan alat tersebut. 
e. Beri motivasi agar peserta diklat mampu memusatkan pikirannya pada 

modul yang sedang dipelajarinya serta mau mencari sumber-sumber lain 
(buku, internet) yang memuat    informasi tentang alat-alat ukur dimaksud. 

f. Berilah jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang diajukan oleh peserta 
diklat. 

g. Dorong  peserta diklat untuk melakukan diskusi kelompok, karena dari 
diskusi kelompok peserta diklat akan memiliki kecakapan hidup (life skill) 
dalam bentuk; (1) kecakapan adaptasi diri, (2) kecakapan komunikasi, (3) 
kecakapan bekerjasama, (4) kecakapan menggali informasi, (5) kecakapan 
mengolah informasi, (6), dan (7) kecakapan mengambil keputusan. 

h. buat daftar kemajuan peserta diklat. 
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i. Butir F yang berisi daftar Cek Kemampuan baru diisi jika peserta diklat 
telah menyelesaikan seluruh isi modul ini. 

j. Lakukan penilaian dengan berpedoman pada kemampuan kognitif 
(penalaran/berpikir), merujuk pada Taksonomi Bloom (1957) meliputi :   

 
1) Knowledge (pengetahuan), 
2) Comprehension (pemahaman), 
3) Aplication (penerapan), 
4) Anallysis (analisis), 
5) Synthesis (sintesis), 
6) Evaluation (penilaian). 

k. afektif (sikap mental peserta diklat dalam mempelajari dan mencoba isi 
modul), dan psikomotor (ketrampilan menggunakan alat). 

l. Beritahu  peserta diklat apa yang harus diperbaiki sehingga mereka benar-
benar dapat menguasai materi dan kompetensi yang terdapat pada modul 
ini. 

m. Diskusikan dengan peserta diklat rencana pembelajaran untuk modul 
berikutnya. 

 

D. Tujuan Akhir 

Tujuan akhir yang akan dicapai setelah Anda menyelesaikan modul ini adalah 
Anda mampu: 
 

1. Membuktikan kegunaan perangkat/panel yang terdapat pada  Multimeter, 
Oscilloscope, Insulation Tester, Function Generator, dan Pattern Generator. 

2. Membaca papan skala pada Multimeter dengan benar. 
3. Melakukan persiapan awal sebelum menggunakan alat ukur elektronik 

untuk keperluan pengukuran. 
4. Menggunakan alat ukur elektronik dengan baik, aman, dan sesuai dengan 

standar prosedur operasi dan keselamatan kerja. 
5. Mengukur Tegangan Listrik Arus Bolak Balik/Alternating Current 

Voltage/ACV dengan kisaran tegangan antara 110-220 Volt ACV. 
6. Mengukur Tegangan Listrik Arus Searah/Direct Current Voltage/DCV pada 

tegangan rendah (low Voltage), dengan kisaran tegangan antara 0-24 Volt 
DCV. 

7. Mengukur tegangan listrik dengan kisaran tegangan antara 220 - 600 Volt 
dengan aman. 

8. Mengukur arus searah dalam satuan mili-Ampere (mA) dan mikro-Ampere 
(A). 

9. Mengukur dan membandingkan frekuensi. 
10. Mengukur amplitudo modulasi. 
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11. Mengukur kebocoran isolasi pada kabel listrik dan tegangan sampai dengan 
600 Volt. 

12. Menganalisis tampilan warna dan frekuensi yang dihasilkan oleh Pattern 
Generator. 

13. Mengukur perbandingan fasa. 
14. Membuktikan mengalirnya arus listrik pada komponen pasif dan komponen 

aktif sekaligus mengukur nilai tahanan/resistan (resistance) dari komponen 
pasif dan komponen aktif tersebut. 

15. Membuktikan adanya keterpaduan (sintesa) yang erat antara kemampuan 
yang harus dimiliki oleh seorang mekanik audio video dengan kemampuan 
menggunakan alat ukur elektronik. 

16. Mampu membangun disiplin diri dalam belajar. 
17. Mampu membangun disiplin diri dalam menyelesaikan tugas. 
18. Melalui diskusi dapat memiliki kecakapan adaptasi diri, kecakapan 

berkomunikasi, kecakapan bekerjasama, kecakapan menggali informasi, 
kecakapan mengolah informasi, kecakapan mengolah dan memilah 
masalah, dan kecakapan mengambil keputusan. 
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E. Kompetensi 

Kompetensi   : Menggunakan Alat/Instrument bantu untuk Keper 

  luan Pengukuran/Pengujian 

Kode   : ELKA-MR.UM.005.A 

Durasi Pembelajaran : 40 jam @ 45 menit 

LEVEL KOMPETENSI KUNCI 
A B C D E F G 

2 2 2 1 1 2 2 

 

KONDISI KINERJA 

1. Unit kompetensi ini berlaku untuk persyaratan umum di bidang industri elektronika dan maintenance repair 
elektronika 

2. Standard Operating Procedure (SOP) peralatan ukur yang berlaku di masing-masing perusahaan 
3. Buku pedoman/manual peralatan ukur 
4. Peralatan dan bahan yang dipergunakan : 

4.1.   Peralatan ukur Volt-meter, Ampere-meter, Ohm-meter, LCR meter, Function Generator, Frequensimeter, dan 
Oscilloscope. 

4.2. Bahan : Komponen elektronika, macam-macam kabel, terminator. 
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SUB 
KOMPETENSI 

KRITERIA 
KINERJA 

LINGKUP 
BELAJAR 

MATERI POKOK PEMBELAJARAN

SIKAP PENGETAHUAN KETRAMPILAN 

1 
Menggunakan 
alat ukur 
Multimeter 

1.1. Petunjuk operasi Multimeter dibaca dan 
dipahami 

1.2. Multimeter diatur pada range dan pilihan 
pengukuran sesuai dengan keperluan 
pengukuran yang akan dilakukan 

1.3. Multimeter digunakan sesuai dengan  
petunjuk operasi kerja dan hasil 
pengukuran dibaca 

1.4. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai 
dengan petunjuk kerja. 

Penggunaan Alat 
ukur Multimeter 

Teliti dan Cermat dalam 
pengoperasian 
Multimeter sesuai 
petunjuk penggunaan  

Jenis dan kelas Mul  
timeter 
 
Batas ukur Multimeter 

Mengoperasikan 
Multimeter  
 
Memilih batas 
ukur 
 
Keamanan 
penggunaan 
Multimeter 
 

2. 
Menggunakan 
alat ukur 
Oscilloscope 

2.1. Petunjuk operasi Oscilloscope  dibaca dan 
dipahami 

2.2.  persiapan penggunaan Oscilloscope 
       dilakukan sesuai dengan keperluan  
       pengukuran yang akan dilakukan 
 2.3. Oscilloscope digunakan sesuai dengan 

petunjuk operasi dan hasil pengukuran 
dibaca dan dimengerti. Penggunaan tiap 
fungsi panel depan di-demokan sesuai 
dengan apa yang diukur, misalnya V-div, T-
div, AC/DC coupling, trigger 
internal/external, probe teredam 10x, 100x, 
0x, dsb. 

2.4. Dilakukan standar pengaturan/kalibrasi 
sederhana (V-div dan T-div) untuk 
mendapatkan hasil pengukuran yang lebih 
baik 

2.5. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai 
dengan petunjuk kerja 

 

Instrumen/alat ukur 
CRO 

Teliti dan cermat dalam 
pengoperasian CRO 
sesuai petunjuk 
penggunaan 

Jenis dan kelas 
Oscilloscope 
 
Petunjuk operasi CRO 
Panel CRO 

Mengoperasikan 
CRO 
 
Menggunakan 
panel depan CRO 
 
Mengkalibrasi 
CRO 
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SUB KOMPETENSI KRITERIA 
KINERJA 

LINGKUP 
BELAJAR 

MATERI POKOK PEMBELAJARAN

SIKAP PENGETAHUAN KETRAMPILAN 

3.  
Menggunakan alat  
uji Insulation Tester 

3.1. Petunjuk operasi Insulation Tester 
dibaca dan difahami 

3.2. Persiapan penggunaan Insulation tester 
sesuai dengan keperluan pengujian yang 
akan dilakukan 

3.3. Insulation Tester digunakan sesuai 
dengan petunjuk operasi 

3.4. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai 
dengan petunjuk kerja, misalnya bahaya 
tegangan tinggi dimengerti untuk 
mencegah timbulnya kecelakaan 

Instrumen/alat uji 
Insulation Tester 

Teliti dan Cermat dalam 
pengoperasian alat uji 
Insulation Tester sesuai 
dengan petunjuk 
penggunaan 

Insulation Tester 
 
Petunjuk pengoperasian 
Insulation Tester 

Menggunakan 
Insulation Tester 

4. 
Menggunakan alat 
bantu Function 
Generator 

4.1. Petunjuk operasi Function Generator 
dibaca dan dipahami 

4.2. Persiapan penggunaan Function 
Generator dilakukan sesuai dengan 
keperluan pengujian yang akan 
dilakukan 

4.3. Function Generator digunakan sesuai 
dengan petunjuk operasi. Pilihan-pilihan 
fungsi pada panel depan di-demokan 
dengan benar, misalnya sinyal apa yang 
diharapkan (sinusoidal, gigi gergaji, 
ramp, rectangular, atau yang lain), level 
DC dari sinyal output : ada komponen 
DC atau tidak ada, berapa level peak-to-
peak yang diinginkan, frekuensinya 
tetap atau variabel, termodulasi atau 
tidak. 

4.4. Dilakukan standar pengaturan 
sederhana untuk mendapatkan hasil 
pegujian yang lebih baik 

4.5. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai 
dengan petunjuk kerja 

 

Penggunaan 
Function Generator 

Teliti dan Cermat dalam 
mengoperasikan 
Function Generator 
 
Mengatur panel 
Function Generator 

Function Generator 
 
Penggunaan Function 
Generator 

Mengoperasikan 
Function 
Generator 
 
Mengatur panel 
Function 
Generator 
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SUB 
KOMPETENSI 

KRITERIA 
KINERJA 

LINGKUP 
BELAJAR 

MATERI POKOK PEMBELAJARAN

SIKAP PENGETAHUAN KETRAMPILAN 

5. 
Menggunakan 
alat bantu 
Pattern 
Generator 

5.1. Petunjuk operasi Pattern Generator dibaca 
dan dipahami 

5.2. Persiapan penggunaan Pattern Generator 
dilakukan sesuai dengan keperluan 
pengujian 

5.3. Pattern Generator digunakan sesuai 
dengan petunjuk operasi 

5.4. Di-demo-kan penggunaan yang benar; 
pattern yang dipilih harus sesuai dengan 
apa yang akan di-uji, misalnya pattern 
untuk menguji dan mengatur color purity, 
pattern untuk menguji dan mengatur fokus, 
test  warna merah (R), hijau (G), dan biru 
(B), pattern untuk menguji defleksi 
vertikal/horisontal, dst. 

5.5. Dilakukan standar pengaturan/kalibrasi 
sederhana untuk mendapat hasil pengujian 
yang lebih baik 

5.6. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai 
dengan petunjuk kerja 

 

Penggunaan Pattern 
Generator 

Teliti dan Cermat dalam 
pengoperasian Pattern 
Generator sesuai 
petunjuk penggunaan 

Pattern Generator 
 
Penggunaan Pattern 
Generator 

Mengoperasikan 
Pattern Generator 
 
Mengatur panel 
Pattern Generator 



Modul ELKA-MR.UM.005. 9 

F. Cek Kemampuan 

Berilah tanda thick (√) pada kolom YA atau TIDAK sesuai dengan pertanyaan berikut. Mintalah Catatan dan Tanda 
Tangan Guru/Pembimbing. 
NO CEK KEMAMPUAN UNTUK SUB KOMPETENSI 1 : 

 MENGGUNAKAN ALAT UKUR MULTIMETER 
YA TIDAK CATATAN 

GURU/PEMBIMBING
TANDA TANGAN 

GURU/PEMBIMBING 

01 
Apakah Anda sudah memahami dan membuktikan 
kegunaan saklar jangkauan ukur untuk menetapkan 
posisi dan batas ukur (range) Multimeter? 

    

02 Apakah Anda sudah memahami dan membuktikan 
kegunaan papan skala pada Multimeter? 

    

03 Apakah Anda sudah dapat membaca hasil pengukuran 
pada papan skala dengan benar? 

    

04 

Apakah Anda sudah menggunakan sekrup pengatur 
posisi jarum (preset)  untuk menera jarum agar jarum 
menunjuk tepat pada angka nol (sebelah kiri papan 
skala) sebelum Multimeter digunakan?   

    

05 

Apakah Anda sudah menggunakan tombol pengatur 
posisi jarum pada angka nol (zero adjustmen), untuk 
menera jarum Multimeter, sewaktu Multimeter akan 
dipakai untuk mengukur nilai tahanan (resistance)? 

    

06 
Apakah Anda sudah memahami dan membuktikan 
kegunaan lubang out-common atau lubang untuk kabel 
penyidik (probes) positip dan negatip pada Multimeter? 

    

07 
Apakah Anda sudah memahami dan membuktikan 
kegunaan kabel penyidik (probes) yang berwarna 
merah dan hitam? 

    

08 
Apakah Anda sudah memahami dan membuktikan 
kegunaan baterai tipe UM-3 yang terdapat pada bagian 
dalam Multimeter? 
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NO CEK KEMAMPUAN UNTUK SUB KOMPETENSI 1 : 
 MENGGUNAKAN ALAT UKUR MULTIMETER 

YA TIDAK CATATAN 
GURU/PEMBIMBING

TANDA TANGAN 
GURU/PEMBIMBING 

09 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan Multimeter 
untuk mengukur Tegangan Listrik Arus Bolak 
Balik/Alternating Current Voltage (ACV) 110-220V? 

    

10 
Apakah dalam mengukur ACV Anda sudah 
memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan 
kerja? 

    

11 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan Multimeter 
untuk mengukur Tegangan Listrik Arus Searah/Direct 
Current Voltage (DCV) pada kisaran 0-24 Volt? 

    

12 
Apakah dalam mengukur DCV dengan Multimeter Anda 
sudah memperhatikan faktor keamanan alat dan 
keselamatan kerja? 

    

13 

Apakah Anda sudah dapat menggunakan Multimeter 
untuk mengukur Arus Listrik Searah/Direct Current (DC) 
dalam satuan mili-Ampere (mA) dan mikro-Ampere 
(A)? 

    

14 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan Multimeter 
untuk mengukur nilai tahanan/resistan (resistance) 
pada resistor, transformator, dan coil ?  

    

15 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan Multimeter 
untuk mengukur nilai tahanan/resistan (resistance) 
pada "dioda" basis-emitor dari transistor PNP dan NPN? 

    

16 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan Multimeter 
untuk mengukur nilai tahanan/resistan (resistance) 
pada anoda-katoda dari dioda? 
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NO CEK KEMAMPUAN UNTUK SUB KOMPETENSI 1 : 
 MENGGUNAKAN ALAT UKUR MULTIMETER 

YA TIDAK CATATAN 
GURU/PEMBIMBING 

TANDA TANGAN 
GURU/PEMBIMBING 

17 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan 
Multimeter untuk membuktikan penyimpanan dan 
pembuangan arus pada kapasitor polar? 

    

18 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan 
Multimeter untuk membuktikan penyimpanan dan 
pembuangan arus pada kapasitor  non polar? 

    

19 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan 
Multimeter untuk mengukur jangkauan desi-Bel 
(dB)? 

    

      

NO CEK KEMAMPUAN UNTUK SUB KOMPETENSI 2 : 
 MENGGUNAKAN ALAT UKUR OSCILLOSCOPE  

YA TIDAK CATATAN 
GURU/PEMBIMBING 

TANDA TANGAN 
GURU/PEMBIMBING 

01 
Apakah Anda sudah dapat membuktikan 
kegunaan kontrol dan indikator yang ada pada 
Oscilloscope? 

    

02 
Apakah Anda sudah mengerti, memahami dan 
dapat melakukan Pengoperasian Awal pada 
Oscilloscope? 

    

03 Apakah Anda sudah dapat mengukur tegangan 
AC dengan Oscilloscope? 

    

04 Apakah Anda sudah dapat mengukur tegangan 
DC dengan Oscilloscope? 

    

05 Apakah Anda sudah dapat menghitung frekuensi 
dengan Oscilloscope? 

    

06 
Apakah Anda sudah dapat mengukur amplitudo 
modulasi dengan Oscilloscope? 
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07 Apakah Anda sudah dapat mengukur perubahan 
aliran dari sinyal input dengan Oscilloscope? 

    

08 Apakah Anda sudah dapat mengukur frekuensi 
yang tidak diketahui dengan Oscilloscope? 

    

      

NO CEK KEMAMPUAN UNTUK SUB KOMPETENSI 3 : 
MENGGUNAKAN ALAT UJI INSULATION TESTER 

YA TIDAK CATATAN 
GURU/PEMBIMBING 

TANDA TANGAN 
GURU/PEMBIMBING 

01 
Apakah Anda sudah dapat membuktikan 
kegunaan kontrol dan indikator yang ada pada 
Insulation Tester? 

  
  

02 Apakah Anda sudah memahami persiapan 
pengoperasian yang ada pada Insulation Tester? 

    

03 Apakah Anda sudah mampu melakukan 
pengukuran isolasi dengan Insulation Tester? 

    

04 
Apakah Anda sudah mampu melakukan 
pengukuran tegangan AC dengan Insulation 
Tester? 

  
  

05 
Apakah Anda sudah mengerti, memahami dan 
dapat melaksanakan aspek-aspek keselamatan 
kerja ketika menggunakan Insulation Tester? 
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NO
CEK KEMAMPUAN UNTUK SUB KOMPETENSI 4 : 

MENGGUNAKAN ALAT BANTU FUNCTION 
GENERATOR 

YA TIDAK CATATAN 
GURU/PEMBIMBING 

TANDA TANGAN 
GURU/PEMBIMBING 

01 
Apakah Anda sudah mengetahui, memahami dan 
membuktikan kegunaan dari panel kontrol 
indikator yang terdapat pada Function Generator?

    

02 
Apakah Anda sudah memahami penjelasan 
pengoperasian awal dari Function Generator yang 
terdapat pada uraian panel kontrol dan indikator? 

    

03 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan 
Function Generator Output untuk memperoleh 
keluaran (output) gelombang yang diinginkan? 

    

04 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan Sweep 
Generator Output untuk memperoleh ayunan 
(sweep) bentuk gelombang yang diinginkan? 

    

05 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan 
Function Generator sebagai Frequency Counter 
(penghitung frekuensi)? 
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NO CEK KEMAMPUAN UNTUK SUB KOMPETENSI 5 : 
MENGGUNAKAN ALAT BANTU PATTERN GENERATOR 

YA TIDAK CATATAN 
GURU/PEMBIMBING

TANDA TANGAN 
GURU/PEMBIMBING 

01 Apakah Anda sudah memahami warna-warna dasar dan 
warna yang dihasilkan oleh campuran dari warna dasar? 

    

02 Apakah Anda sudah memahami fungsi utama dari Pattern 
Generator? 

    

03 
Apakah Anda sudah dapat membuktikan kontrol dan 
indikator dan penjelasan pengoperasian awal yang 
terdapat pada uraian kegunaan kontrol dan indikator? 

    

04 Apakah Anda sudah mengerti dan memahami informasi 
warna yang terkait dengan Pattern Generator? 

    

05 Apakah Anda sudah dapat menggunakan Pattern 
Generator sebagai Vectorscope? 

    

06 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan RF Output dari 
Pattern Generator untuk menguji penerima televisi (TV 
Receiver)? 

    

07 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan I-F Output dari 
Pattern Generator untuk menguji penerima televisi (TV 
Receiver)? 

    

08 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan Composite 
Video Output dari Pattern Generator untuk menguji 
penerima televisi (TV Receiver)? 

    

09 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan Staircase 
Pattern dari Pattern Generator untuk menghasilkan pola 
satu warna yang berbentuk anak tangga (staircase)? 
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NO CEK KEMAMPUAN UNTUK SUB KOMPETENSI 5 : 
MENGGUNAKAN ALAT BANTU PATTERN GENERATOR 

YA TIDAK CATATAN 
GURU/PEMBIMBING

TANDA TANGAN 
GURU/PEMBIMBING 

10 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan Pattern 
Generator untuk menampilkan Color Bars With 100% 
White? 

    

11 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan Pattern 
Generator untuk menampilkan Staircase With 100% 
White? 

    

12 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan Pattern 
Generator untuk menampilkan pola gambar yang 
terpusat (Convergence Pattern)? 

    

13 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan Pattern 
Generator untuk menampilkan pola bintik-bintik hitam 
(Black Raster Pattern)? 

    

14 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan Pattern 
Generator untuk menampilkan RGB (Red Green Blue) 
Output ? 

    

15 
Apakah Anda sudah dapat menggunakan Pattern 
Generator untuk memeriksa bentuk gelombang 
(Waveform Monitoring)? 
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BAB II 
PEMBELAJARAN 

 
A. Rencana Belajar Peserta diklat 

Rencana belajar peserta diklat diisi oleh peserta diklat dan disetujui oleh Guru. 
Rencana belajar tersebut adalah sebagai berikut : 
 

NAMA PESERTA DIKLAT :  

JENIS 
KEGIATAN TANGGAL WAKTU TEMPAT 

BELAJAR 
ALASAN 

PERUBAHAN 

TANDA 
TANGAN 
GURU 
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  B. Kegiatan Belajar 

1. Kegiatan Belajar 1 : Konfigurasi Multimeter 

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 1 

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 1, Anda diharapkan : 

1) Mengetahui konfigurasi Multimeter, mampu memahami dan membuktikan 
kegunaan dari masing-masing   perangkat yang terdapat pada Multimeter. 

 
2) Mampu melakukan persiapan awal dalam bentuk ; 

a) sebelum Multimeter digunakan, melakukan peneraan angka nol dengan 
menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), 

b) sebelum Multimeter digunakan untuk mengukur tahanan/resistan 
(resistance), melakukan peneraan angka nol dengan menggunakan 
tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), 

 
3) Mampu mengatur saklar jangkauan ukur pada  batas ukur (range) yang 

dibutuhkan 
 
 

b. Uraian Materi 1 

ultimeter yang diuraikan pada modul ini adalah Multimeter Analog yang 
menggunakan kumparan putar untuk menggerakkan jarum penunjuk 
papan skala. Multimeter ini yang banyak dipakai karena harganya relatif 
terjangkau. Jika pada Multimeter Digital hasil pengukuran langsung 
dapat dibaca dalam bentuk angka yang tampil pada layar display, pada 

Multimeter analog hasil pengukuran dibaca lewat penunjukan jarum pada papan 
skala. Lihat gambar 1 dan gambar 2.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
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                     Gambar 1. Multimeter Analog           Gambar 2. Multimeter Digital 
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A. Konfigurasi Multimeter 

Konfigurasi Multimeter dan kontrol indikator yang  terdapat pada sebuah 
Multimeter diperlihatkan pada gambar 3. 

            

 

 
GAMBAR 3. KONFIGURASI MULTIMETER 

 

 

 

        PAPAN SKALA 

SEKRUP PENGATUR 
POSISI JARUM  

(PRESET) TOMBOL 
PENGATUR POSISI 

JARUM 

JARUM PENUNJUK 

SAKLAR JANGKAUAN 
UKUR  OUT (+) 

COMMON  (-)

   KABEL PENYIDIK   
(PROBES) 

       JEPITAN  
MONCONG BUAYA 
 (ALIGATOR CLIP) 

BATAS UKUR (RANGE) 

         www.sanwa-meter.co.jp 
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1. Papan Skala : digunakan untuk membaca hasil pengukuran. Pada papan 
skala terdapat skala-skala; tahanan/resistan (resistance) dalam satuan 
Ohm (Ω), tegangan (ACV dan DCV), kuat arus (DCmA), dan skala-skala 
lainnya. Lihat gambar 4. 

 

 

 

 

GAMBAR 4. PAPAN SKALA 

 

SKALA OHM 

SKALA VOLT 
   (ACV-DCV) 
SKALA LAINNYA 

www.directindustry.com 
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2. Saklar Jangkauan Ukur : digunakan untuk menentukan posisi kerja 
Multimeter, dan batas ukur (range). Jika digunakan untuk mengukur nilai 
satuan tahanan (dalam ), saklar ditempatkan pada posisi , demikian 
juga jika digunakan untuk mengukur tegangan (ACV-DCV), dan kuat arus 
(mA-A). Satu hal yang perlu diingat, dalam mengukur tegangan listrik, 
posisi saklar harus berada pada batas ukur yang lebih tinggi dari tegangan 
yang akan diukur. Misal, tegangan yang akan diukur 220 ACV, saklar 
harus berada pada posisi batas ukur 250 ACV. Demikian juga jika hendak 
mengukur  DCV. 
 

3. Sekrup Pengatur Posisi Jarum (preset) : digunakan untuk menera jarum 
penunjuk pada angka nol (sebelah kiri papan skala). 

 
4. Tombol Pengatur Jarum Pada Posisi Nol (Zero Adjustment) : digunakan 

untuk menera jarum penunjuk pada angka nol sebelum Multimeter 
digunakan untuk mengukur nilai tahanan/resistan. Dalam praktek, kedua 
ujung kabel penyidik (probes) dipertemukan, tombol diputar untuk 
memosisikan jarum pada angka nol. 

 
5. Lubang Kabel Penyidik : tempat untuk menghubungkan kabel penyidik 

dengan Multimeter. Ditandai dengan tanda (+) atau out dan (-) atau 
common. Pada Multimeter yang lebih lengkap terdapat juga lubang untuk 
mengukur hfe transistor (penguatan arus searah/DCmA oleh transistor 
berdasarkan fungsi dan jenisnya), dan lubang untuk mengukur kapasitas 
kapasitor. 

 
B. Batas Ukur (Range) 

 
1. Batas Ukur (Range) Kuat Arus : biasanya terdiri dari angka-angka; 0,25 – 

25 – 500 mA. Untuk batas ukur (range) 0,25, kuat arus yang dapat diukur 
berkisar dari 0 – 0,25 mA. Untuk batas ukur (range) 25, kuat arus yang 
dapat diukur berkisar dari 0 – 25 mA. Untuk batas ukur (range) 500, kuat 
arus yang dapat diukur berkisar dari 0 – 500 mA. 

 
2. Batas Ukur (Range) Tegangan (ACV-DCV) : terdiri dari angka; 10 – 50 – 

250 – 500 – 1000 ACV/DCV. Batas ukur (range) 10, berarti tegangan 
maksimal yang dapat diukur adalah 10 Volt.  Batas ukur (range) 50, berarti 
tegangan maksimal yang dapat diukur adalah 50 Volt, demikian seterusnya. 
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3. Batas Ukur (Range) Ohm : terdiri dari angka; x1, x10 dan kilo Ohm (k). 

Untuk batas ukur (range) x1, semua hasil pengukuran dapat langsung 
dibaca pada papan skala (pada satuan ). Untuk batas ukur (range) x10, 
semua hasil pengukuran dibaca pada papan skala dan dikali dengan 10 
(pada satuan ). Untuk batas ukur (range) kilo Ohm (k), semua hasil 
pengukuran dapat langsung dibaca pada papan skala (pada satuan k), 
Untuk batas ukur (range) x10k (10k), semua hasil pengukuran dibaca 
pada papan skala dan dikali dengan 10k.  

 

C. Baterai 

Baterai : pada Multimeter dipakai baterai kering (dry cell) tipe UM-3, 
digunakan untuk mencatu/mengalirkan arus ke kumparan putar pada saat 
Multimeter digunakan untuk mengukur komponen (minus komponen 
terintegrasi/Integrated Circuit/IC). Baterai dihubungkan secara seri dengan 
lubang kabel penyidik/probes (+/out) dimana kutub negatip baterai 
dihubungkan dengan terminal positip dari lubang kabel penyidik. Lihat 
gambar 5. 

 

 

 

   

 

                                                                          

                                                                             

 

 

 

GAMBAR 5 

 

 

 

 

 

0  ADJ
+ 

-

OUT 
(+) 

+ -

COMMON 
        (-) 

 



Modul ELKA-MR.UM.005. 23

 

D. Kriteria Multimeter 

Kriteria sebuah Multimeter tergantung pada : 
 

1. Kekhususan kepekaan, ditentukan oleh tahanan/resistan (resistance) dibagi 
dengan tegangan, misalnya 20 k/v untuk DCV dan 8 k/v untuk ACV. (20 
k/v  I = E/R = 1/20.000 = ½ x 10-4A = 0,05mA = 50 A). Multimeter 
menggunakan arus sebesar 50 mikro-Ampere (50 A) untuk alat pengukur 
(meter) dan akan menarik arus maksimal 50 A dari rangkaian yang diukur. 

 
2. Fungsi tambahannya sebagai penguji (tester) transistor untuk menentukan 

hfe transistor (kemampuan transistor menguatkan arus listrik searah sampai 
beberapa kali), penguji dioda, dan kapasitas kapasitor dalam hubungannya 
dengan pekerjaan perbaikan (repair) alat-alat elektronik. 

 
E. Simbol-simbol 
 
Secara teoritis, untuk mempermudah pembelajaran, pengukur tegangan (Volt-
meter), pengukur kuat arus (Ampere-meter), dan pengukur nilai tahanan 
/resistance (Ohm-meter) ditampilkan dengan simbol-simbol seperti yang terdapat 
pada gambar 6. 
 
 
 
 
 

 
 
 
            Volt-meter                       Ampere-meter             Ohm-meter 
 

Gambar 6. Simbol Alat Ukur 
 
 
F. Persiapan Awal 

Persiapan awal yang perlu Anda lakukan sebelum menggunakan Multimeter 
adalah : 
 

1. Baca dengan teliti buku petunjuk penggunaan (manual instruction) 
Multimeter yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya. 

 
2. Multimeter adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur 

tegangan (Multimeter sebagai Volt-meter), mengukur Arus (Multimeter 
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sebagai Ampere-meter), mengukur Resistans/Tahanan (Multimeter sebagai 
Ohm-meter). 

 
3. Sebelum dan sesudah Multimeter digunakan, posisi saklar jangkauan ukur 

harus selalu berada pada posisi ACV dengan batas ukur (range) 250ACV 
atau lebih. 

 
4. Kabel penyidik (probes) Multimeter selalu berwarna merah dan hitam. 

Masukkanlah kabel yang berwarna merah ke lubang penyidik yang 
bertanda (+) atau out, dan kabel yang berwarna hitam ke lubang penyidik   
yang bertanda (-) atau common.  

 
5. Pada saat akan melakukan pengukuran dengan Perhatikan apakah jarum 

penunjuk sudah berada pada posisi angka nol. Jika belum lakukanlah 
peneraan dengan cara memutar sekrup pengatur posisi jarum (preset) 
dengan obeng minus (-). 

 
6. Posisi saklar jangkauan ukur harus pada posisi yang sesuai dengan besaran 

yang akan diukur. Jika akan mengukur tegangan listrik bolak balik (ACV) 
letakkan saklar pada posisi batas ukur (range) yang lebih tinggi dari 
tegangan yang akan diukur. Jika mengukur tegangan bolak balik 220V/220 
ACV, letakkan saklar pada posisi batas ukur (range) 250 ACV. Hal yang 
sama juga berlaku untuk pengukuran tegangan listrik searah (DCV), kuat 
arus (DCmA-DCA), dan tahanan/resistan (resistance). 

 
7. Pada pengukuran DCV, kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan 

pada kutub positip, kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan 
pada kutub negatip dari tegangan yang akan diukur. 

 
8. Jangan sekali-kali mengukur kuat arus listrik, kecuali kita sudah dapat 

memperkirakan besarnya kuat arus yang mengalir. 
 

9. Untuk mengukur tahanan/resistan (resistance) , letakkan saklar jangkauan 
ukur pada batas ukur (range)  atau k (kilo Ohm), pertemukan ujung 
kedua kabel penyidik (probes), tera jarum penunjuk agar berada pada 
posisi angka nol dengan cara memutar-mutar tombol pengatur jarum pada 
posisi angka nol (zero adjustment). 

 
10. Berhati-hatilah jika akan mengukur tegangan listrik setinggi 220 ACV. 
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c. Rangkuman 1 

1) Multimeter adalah piranti ukur yang dapat digunakan untuk mengukur 
besaran listrik, yaitu ; (1) tegangan, (2) arus, dan (3) tahanan (resistance). 

2) Tegangan listrik dinyatakan dalam satuan Volt (V). 
3) Arus listrik dinyatakan dalam satuan Ampere (A). 
4) Tahanan/resistan (resistance)  listrik dinyatakan dalam satuan Ohm (). 
5) Saklar jangkauan Multimeter harus berada pada posisi yang sesuai dengan 

besaran listrik yang akan diukur. 
6) Batas ukur (range) Multimeter harus berada pada posisi angka yang lebih 

besar dari nilai besaran listrik yang akan diukur. 
7) Sebelum melakukan pengukuran, posisi jarum harus berada tepat pada sisi 

kiri papan skala. 
8) Sekrup pengatur posisi jarum (preset) digunakan untuk mengatur posisi 

jarum pada angka nol. 
9) Tombol pengatur jarum pada posisi angka nol (zero adjustment) digunakan 

untuk meletakkan jarum pada posisi angka nol sebelum Multimeter 
digunakan untuk pengukuran nilai tahanan/resistans (resistance). Untuk 
keperluan ini, ujung dari kedua kabel penyidik disatukan, tombol diputar-
putar untuk memperoleh posisi jarum pada angka nol. 

10) Kabel penyidik (probes) berwarna merah selalu dimasukkan ke lubang 
kabel penyidik yang bertanda (+) atau out. 

11) Kabel penyidik (probes) berwarna hitam selalu dimasukkan ke lubang kabel 
penyidik yang bertanda (-) atau common. 

12) Baterai pada Multimeter dihubungkan secara seri dengan lubang kabel 
penyidik (probes). 

13) Pada Multimeter Analog, hasil pengukuran dibaca pada papan skala. 
14) Pada Multimeter Digital, hasil pengukuran ditunjukkan langsung oleh angka 

yang muncul pada layar display. 
15) Hasil pengukuran tegangan listrik (ACV-DCV) dibaca pada bagian papan 

skala yang bertuliskan ACV-DCV. 
16) Hasil pengukuran arus listrik (DCmA) dibaca pada bagian papan skala yang 

bertuliskan DCV, A. 
17) Hasil pengukuran tahanan/resistan (resistance) dibaca pada bagian papan 

skala yang bertuliskan  - k. 
18) Kriteria Multimeter ditentukan oleh seberapa besar arus yang digunakan 

untuk menggerakkan alat pengukur (meter). Besarnya kuat arus yang 
digunakan dapat dihitung dari k/Volt yang tertera pada sisi kiri bawah 
papan skala. 

19) Pada Multimeter yang didesain khusus, terdapat perangkat untuk mengukur 
hfe transistor, dioda dan kapasitas kapasitor. 

20) Melalui kegiatan diskusi yang rutin, secara perlahan seseorang akan 
memperoleh 7 (tujuh) kecakapan hidup (life skill). 
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d. Tugas 1 

Untuk lebih mendalami dan lebih menguasai uraian materi 1 pada modul ini, sudi 
kiranya Anda  melakukan tugas berikut : 
 

1) Buatlah kelompok belajar, masing-masing kelompok maksimum 4 orang. 
2) Kunjungilah bengkel elektronika/toko penjual alat-alat ukur elektronik yang 

ada di kota Anda (minimal 5). 
3) Menggunakan contoh format berikut, catatlah tipe dan jenis Multimeter 

yang ada di bengkel/toko tersebut berikut perangkat yang terdapat pada 
konfigurasi Multimeter. 

4) Untuk validasi penilaian, lembar format harus berisi tanda tangan petugas 
dan stempel bengkel/toko. 

5) Menggunakan mesin pencari www.google.co.id di internet, carilah gambar 
Multimeter merk lain berikut petunjuk penggunaan (manual instruction) 
nya. 

 

Catatan untuk Guru. Tugas ini termasuk penilaian fortofolio.  

Nama Kelompok :  

No 
Nama 

Bengkel/Toko 
(cap stempel) 

Multimeter 
Perangkat yang ada 

pada Multimeter Jenis Tipe Kepekaan

01 Arsi Electronic 

 

Analog 
SP10D 20k/v* 

1. Volt-meter 

2. Ohm-meter 

3. ................ 

Analog CX505  

1. Hfe meter 

2. ............ 

3. ............ 

Digital PC 5000  

1. .............. 

2. .............. 

3. .............. 

* Kepekaan Multimeter dapat dilihat pada papan skala atau buku manual. 

 

6) Diskusikan, buatlah kesimpulan, dan serahkan serahkan pada Guru untuk 
memperoleh penilaian. 
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e. Tes Formatif 1 
 
Berilah tanda silang pada butir; a, b, c, d, atau e untuk pernyataan yang Anda 
anggap benar (bobot nilai = 1) 
 

1) Multimeter adalah piranti ukur yang dapat digunakan untuk mengukur : 

a) Tegangan listrik. 
b) Kuat arus listrik. 
c) Tegangan listrik dan kuat arus listrik. 
d) Tegangan listrik, kuat arus listrik, tahanan/resistan (resistance) 

listrik. 
e) Tegangan listrik, kuat arus listrik, tahanan/resistan (resistance) 

listrik, dan tahanan/resistan (resistance) listrik yang terdapat pada 
komponen pasif dan aktif. 

 

2) Besaran listrik terdiri dari : 

a) Tegangan (dalam satuan Volt), kuat arus (dalam satuan Ampere), 
tahanan/resistan (dalam satuan Ohm). 

b) Tegangan, kuat arus, tahanan/resistan (resistance) , kapasitas 
kapasitor. 

c) Tegangan dan kuat arus. 
d) Tegangan, kuat arus, tahanan/resistan (resistance)  dan desibel. 

 
Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas (bobot nilai 1). 
 

1) Saklar jangkauan ukur pada posisi DCV, kedua ujung kabel penyidik (probes) 
dipertemukan, jarum penunjuk papan skala tidak bergerak, kenapa? 

 
2) Buktikan bahwa baterai tipe UM-3 yang ada di bagian dalam Multimeter 

disambung secara seri dengan lubang kabel penyidik (probes). 
 

3) Bagaimana seharusnya posisi saklar jangkauan ukur dan batas ukur (range) 
jika kita ingin mengukur besaran listrik. 

 
4) Apa yang terjadi jika batas ukur (range) yang digunakan tidak sesuai dengan 

besaran listrik yang akan diukur. 
 

5) Pada papan skala terdapat. 
 

6) Buktikan bahwa pada Multimeter dengan kriteria kepekaan 20k/v akan 
menarik arus sebesar 50 mikro-Ampere (50 A) untuk alat pengukur (meter) 
dan akan menarik arus maksimal 50 A dari rangkaian yang diukur. 
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7) Buktikan bahwa tombol pengatur jarum pada posisi angka nol (zero 
adjustment) sangat berperan penting dalam ketepatan pembacaan hasil 
pengukuran nilai tahanan (resistance) . 

 
8) Uraikan kegunaan sekrup pengatur posisi jarum (preset). 
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f. Kunci Jawaban Tes Formatif 1 
 
1) : e. 

2) : a 

3) Karena kedua kabel penyidik (probes) tidak dalam posisi tersambung seri 
dengan baterai yang ada di dalam Multimeter. 

 
4) Saklar jangkauan ukur diletakkan pada posisi , atau k. Kedua kabel penyidik 

(probes) dimasukkan ke lubang kabel penyidik, ujung kedua kabel penyidik 
(probes) disatukan. Jarum akan bergerak karena terjadi hubungan seri antara 
baterai yang ada di dalam Multimeter dengan kedua kabel penyidik (probes). 
 

5)  Posisi saklar jangkauan ukur harus sesuai dengan besaran listrik yang akan 
diukur,dan batas ukur (range) harus berada pada posisi yang lebih tinggi dari 
nilai besaran listrik yang akan diukur. 

 
6)  Multimeter tidak akan bekerja dan dapat rusak. 
 
7) Angka-angka skala untuk tegangan (ACV/DCV), kuat arus (DCmA), dan 

tahanan/resistan (). 
 
8) (20 k/v  I = E/R = 1/20.000 = ½ x 10-4A = 0,05mA = 50 A). Multimeter 

menggunakan arus sebesar 50 mikro-Ampere (50 A) untuk alat pengukur 
(meter) dan akan menarik arus maksimal 50 A dari rangkaian yang diukur. 

 
9)  Sebelum mengukur nilai tahanan (resistance), kedua ujung kabel penyidik 

(probes) disatukan, tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 
adjustment) diputar-putar untuk menempatkan jarum tepat pada posisi angka 
nol. 

 
10) Sekrup pengatur posisi jarum (preset) digunakan untuk memosisikan jarum 

pada angka nol sebelum Multimeter digunakan. 
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g. Lembar Kerja 1 

Kegunaan Multimeter 
 
A. Pengantar 
 

embar kerja ini berisi langkah-langkah praktek bagaimana memahami dan 
membuktikan kegunaan perangkat yang ada pada sebuah Multimeter, berikut 
pemanfaatannya untuk mengukur besaran-besaran listrik. Jika Anda dapat 

melakukan langkah-langkah kerja dengan benar, itu berarti Anda sudah memiliki 
kemampuan menggunakan Multimeter dengan baik dan benar. 

Satu hal yang perlu diingat, utamakan keselamatan diri Anda dan 
keselamatan alat. Baca kembali persiapan awal yang ada pada modul ini. 
Konsultasikan selalu dengan Guru apa-apa yang belum Anda fahami dengan 
benar. 
 

B. Alat dan bahan 

1. Multimeter analog dengan kepekaan pengukuran 20k/v atau lebih. 
2. Kabel penyidik (probes) 

 
C. Langkah kerja. 
 

1. Buatlah kelompok belajar (empat orang atau lebih dalam satu kelompok, 
disesuaikan dengan ketersediaan alat ukur Multimeter). 

 
2. Catatlah perangkat-perangkat yang terdapat pada Multimeter tersebut, 

bandingkan dengan konfigurasi Multimeter seperti yang terdapat pada 
modul ini. 

 
3. Perhatikan papan skala dari Multimeter, catatlah apa saja yang terdapat 

pada papan skala. 
 

4. Perhatikan, apakah jarum penunjuk pada papan skala sudah berada pada 
posisi angka nol? Jika belum, posisikan jarum dengan memutar sekrup 
pengatur posisi jarum (preset) dengan menggunakan obeng minus (-). 

 
5. Gerakkan saklar jangkauan ukur, letakkan pada posisi batas ukur (range) 

yang bertanda ; ACV, DCV, DCmA, dan . 
 

6. Masukkan kabel penyidik (probes) yang berwarna merah ke lubang kabel 
penyidik yang bertanda (+) atau out, dan yang berwarna hitam ke lubang 
kabel penyidik yang bertanda (-) atau common. 

 

L
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7. Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range)  ACV, pertemukan 
kedua ujung kabel penyidik (probes), bagaimana posisi jarum penunjuk 
pada papan skala. Catatlah. 

 
8. Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range) DCV, pertemukan 

kedua ujung kabel penyidik (probes), bagaimana posisi jarum penunjuk 
pada papan skala. Catatlah. 

 
9. Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range) DCmA, 

pertemukan kedua ujung kabel penyidik (probes), bagaimana posisi jarum 
penunjuk pada papan skala. Catatlah. 

 
10. Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range) Ohm () pada 

posisi x1, pertemukan kedua ujung kabel penyidik (probes), bagaimana 
posisi jarum penunjuk pada papan skala. Gunakan tombol pengatur posisi 
jarum pada angka nol (zero adjustment) untuk memosisikan jarum pada 
angka nol. Catatlah. 

 
11. Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range) Ohm () pada 

posisi x10, pertemukan kedua ujung kabel penyidik (probes), bagaimana 
posisi jarum penunjuk pada papan skala. Gunakan tombol pengatur posisi 
jarum pada angka nol (zero adjustment) untuk memosisikan jarum pada 
angka nol. Catatlah. 

 
12. Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range) Ohm () pada 

posisi k, pertemukan kedua ujung kabel penyidik (probes), bagaimana 
posisi jarum penunjuk pada papan skala. Gunakan tombol pengatur posisi 
jarum pada angka  nol (zero adjustment) untuk memosisikan jarum pada 
angka nol. Catatlah. 

 
13. Bandingkan kondisi jarum penunjuk papan skala pada langkah 7, 8, dan 9 

dengan dengan kondisi jarum pada langkah 10, 11, 12. Analisis, dan 
diskusikan dengan teman Anda. Tulislah kesimpulan dari hasil analisis dan 
diskusi pada selembar kertas dan mintalah pendapat Guru Anda. 

 
14. Selamat bekerja, semoga berhasil. 

 
 

D. Kesimpulan.  

 
E. Saran. 
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2. Kegiatan Belajar 2 : Fungsi Volt-meter 
 
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 2 

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 2, Anda diharapkan mampu: 

1) Menggunakan Multimeter untuk melakukan pengukuran Tegangan Arus 
Bolak balik (Alternating Current Voltage/ACV) dan Tegangan Arus Searah 
(Direct Current Voltage/DCV) dengan baik sesuai dengan standar prosedur 
operasi. 

 
2) Melakukan persiapan awal dalam bentuk ; 

a) sebelum Multimeter digunakan, melakukan peneraan angka nol 
dengan menggunakan sekrup pengatur jarum, 

b) memperkirakan tinggi tegangan yang akan diukur. 
 

3) Mampu mengatur saklar jangkauan ukur pada  batas ukur (range)  yang 
dibutuhkan. 
 

b. Uraian Materi 2 
 

alah satu fungsi Multimeter adalah kegunaannya sebagai Volt-meter dalam 
mengukur tegangan listrik, baik Tegangan Arus Searah/Direct Current 
Voltage (DCV), maupun Tegangan Arus Bolak Balik/Alternating Current 
Voltage (ACV). 

Pada Multimeter analog, hasil pengukuran tegangan dibaca pada 
papan skala tegangan (ACV-DCV). Kemampuan mengukur tegangan dari 
Multimeter tergantung spesifikasi Multimeter dan batas ukur (range) yang dimiliki 
oleh saklar jangkauan ukur. Multimeter analog tipe CX506 merk SANWA memiliki 
batas ukur tegangan (ACV-DCV); 3V/12V/30V/120V/300V/1200V/30kV. (Khusus 
untuk pengukuran tegangan 30 kilo Volt harus menggunakan kabel 
penyidik/probes "HV 50"). 

Pada Multimeter analog tipe CX506, batas ukur (range) terendah adalah 3 
Volt, dengan demikian, jika batas ukur (range) diletakkan pada posisi 3 DCV 
Multimeter   mampu mengukur  tegangan dari baterai kering/dry cell (dengan 
tinggi tegangan 1,5V) lebih akurat ketimbang pada batas ukur (range) 10 DCV. 
Multimeter analog tipe SP 10D merk SANWA atau yang sejenis, memiliki batas 
ukur (range) tegangan (ACV-DC); 10V/50V/250V/500V/1000V. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengukur tegangan adalah posisi saklar 
jangkauan ukur dan batas ukur (range). Jika akan mengukur 220 ACV, saklar 
jangkauan ukur harus berada pada posisi ACV, dan batas ukur (range) pada angka 
250 ACV. Hal yang sama berlaku untuk pengukuran tegangan DC (DCV). Tak 

S
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kalah penting untuk diperhatikan adalah faktor keselamatan. Perhatikan apakah 
isolasi pembungkus kabel penyidik (probes). Apakah ada yang terkelupas? 

Dalam mengukur DCV, posisi kabel penyidik (probes) warna merah (+/out) 
diletakkan pada titik positip (+) dari sumber tegangan yang akan diukur, kabel 
penyidik (probes) warna hitam (-/common) diletakkan pada titik negatip (-). Untuk 
mengukur Tegangan Arus Bolak Balik (ACV) posisi  kabel  penyidik (probes)  boleh  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 7. MENGUKUR TEGANGAN LISTRIK ARUS BOLAK BALIK (ACV) 

 

bolak balik, karena pada ACV setiap detik terjadi 50 x perubahan kutub positip 
menjadi kutub negatip dan sebaliknya. Lihat gambar 7 dan 8. 
 
 

                                                        

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 8. MENGUKUR TEGANGAN LISTRIK ARUS SEARAH (DCV) 
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c. Rangkuman 2 

1) Tegangan listrik dinyatakan dalam satuan Volt. 
2) Menurut jenisnya tegangan listrik terbagi dua; (1) Tegangan Listrik Arus 

Searah/Direct Current Voltage (DCV), dan (2) Tegangan Listrik Arus Bolak 
Balik/Alternating Current Voltage (ACV). 

3) Pada Tegangan Listrik Arus Bolak Balik/Alternating Current Voltage (ACV), 
kutub positip dan negatipnya berganti-ganti, karena itu peletakan kabel 
penyidik (probes) boleh bolak balik. 

4) Tegangan dan arus listrik dari jala/jaringan PLN, mengalami pergantian 
kutub positip menjadi negatip dan sebaliknya 50 x dalam satu detik. 

5) Dalam mengukur DCV, posisi saklar jangkauan ukur harus berada pada 
posisi DCV, dengan batas ukur (range) pada posisi angka yang lebih tinggi 
dari tegangan yang akan diukur. 

6) Dalam mengukur ACV, posisi saklar jangkauan ukur harus berada pada 
posisi ACV, dengan batas ukur (range) pada posisi angka yang lebih tinggi 
dari tegangan yang akan diukur. 

7) Dalam mengukur DCV, posisi kabel penyidik (probes) warna merah 
diletakkan pada titik positip (+) dari sumber tegangan yang akan diukur, 
kabel penyidik (probes) warna hitam diletakkan pada titik negatip.  

8) Dalam mengukur ACV, posisi kabel penyidik (probes) pada titik yang akan 
diukur boleh sembarang (acak/bolak balik). 

 
d. Tugas 2 

Untuk lebih mendalami dan lebih menguasai uraian materi 1 pada modul ini, sudi 
kiranya Anda  melakukan tugas berikut : 
 

1) Buatlah kelompok belajar, masing-masing kelompok maksimum 4 orang. 
2) Kumpulkan baterai kering (dry cell) bekas tipe UM-1 sebanyak 5 buah, jika 

mungkin catatlah kira-kira berapa lama baterai telah digunakan. 
3) Sediakan baterai kering (dry cell) baru tipe UM-1 sebanyak 2 buah. 
4) Ukurlah tegangan baterai yang lama dan yang baru, catat hasilnya pada 

tabel berikut. 
5) Ukurlah Tegangan Listrik Arus Bolak Balik (ACV) pada jaringan listrik dari 

jaringan (jala-jala) PLN yang ada di sekolah Anda. Catatlah hasilnya. 
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   Tabel 

No Baterai Hasil pengukuran  
(dalam Volt) 

Keterangan 

01 Baterai baru pertama 

02 Baterai baru kedua 

03 Baterai lama pertama 

04 Baterai lama kedua 

05 Baterai lama ketiga 

06 Baterai lama keempat 

07 Baterai lama kelima 

 

6) Konsultasikan pada Guru untuk memperoleh penilaian. 

 

e. Tes Formatif 2 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan teratur, ringkas dan jelas. (Bobot nilai 
2,5) 
 

1) Dengan Multimeter yang memiliki batas ukur (range); 10-50-250-500, dan 
1000 DCV/ACV, Anda ditugaskan mengukur tegangan listrik bolak-balik 
pada jala/jaringan listrik dari PLN yang ada di sekolah Anda. Langkah-
langkah pengukuran yang harus Anda lakukan adalah. 

 
2) Dengan alat yang sama seperti pada butir 1, Anda ditugaskan mengukur 

ACV 9 Volt yang dihasilkan oleh gulungan skunder dari sebuah 
transformator penyesuai tegangan (transformator adaptor). Uraikan 
langkah-langkah pengukuran yang Anda lakukan. 

 
3) Masih dengan alat yang sama seperti pada butir 1, Anda ditugaskan 

mengukur DCV 6 Volt yang dihasilkan oleh sebuah catu daya (power 
supply). Langkah-langkah pengukuran yang harus Anda lakukan adalah. 

 
4) Dengan alat yang sama seperti pada butir 1, Anda ditugaskan mengukur 

tegangan pada sebuah baterai kering (dry cell) tipe UM-1. Langkah-langkah 
pengukuran yang harus Anda lakukan adalah. 
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f. Kunci Jawaban Tes Formatif 2 

1) Langkah-langkah pengukuran yang harus dilakukan : 

a) Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range) 250 ACV. 
b) Masukkan kedua kabel penyidik (probes) ke terminal ACV dari 

jala/jaringan PLN. 
c) Baca hasil pengukuran pada papan skala 0-250 ACV. 

 

2) Langkah pengukuran : 

a)  Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range) 10 ACV. 
b) Letakkan kedua kabel penyidik (probes) ke terminal 0 dan 9V yang 

ada pada gulungan skunder transformator. 
c) Baca hasil pengukuran pada papan skala 0-10 ACV. 

 
3) Langkah pengukuran : 

a) Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range) 10 DCV 
b) Letakkan kabel penyidik (probes) positip (+) ke terminal positip 

output catu daya (power supply) dan kabel penyidik (probes) 
negatip (-) ke terminal negatip output catu daya. 

c) Baca hasil pengukuran pada papan skala 0-10 DCV. 
 

4) Langkah pengukuran : 
a) Letakkan saklar jangkauan ukur pada batas ukur (range) 10 DCV 
b) Letakkan kabel penyidik (probes) positip (+) ke kutub positip baterai 

dan kabel penyidik (probes) negatip (-) ke kutub negatip baterai. 
c) Baca hasil pengukuran pada papan skala 0-10 DCV. 
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g. Lembar Kerja 2 

 
Mengukur Tegangan Listrik 

 
A. Pengantar 
 

embar kerja ini berisi langkah-langkah praktek bagaimana memahami dan 
membuktikan kegunaan Multimeter sebagai Volt-meter untuk mengukur 
tegangan listrik. 

Jika Anda dapat melakukan langkah-langkah kerja dengan benar, itu berarti 
Anda sudah memiliki kemampuan menggunakan Multimeter dengan baik dan 
benar. 

Satu hal yang perlu diingat, utamakan keselamatan diri Anda dan 
keselamatan alat. Baca kembali persiapan awal yang ada pada modul ini. 
Konsultasikan selalu dengan Guru apa-apa yang belum Anda fahami dengan 
benar. 
 

B. Alat dan bahan 

 Alat  
 

1. Multimeter analog dengan kepekaan pengukuran 20k/v atau lebih. 
2. Kabel penyidik (probes). 
 
 Bahan 

 
1. Baterai kering (dry cell) tipe UM-1. 
2. Stop kontak portabel yang tersambung dengan jaringan listrik PLN. 
3. Catu daya dengan terminal output : 0-6-9-12 DCV. 
4. Transformator adaptor dengan output  : 0-6-9-12 ACV. 

 
C. Langkah kerja. 
 

1. Buatlah kelompok belajar (empat orang atau lebih dalam satu kelompok, 
disesuaikan dengan ketersediaan alat ukur Multimeter). 

2. Sambungkan kabel penyidik (probes) ke lubang kabel penyidik. Kabel 
penyidik (probes) yang berwarna merah di masukkan ke lubang positip 
(output), dan kabel penyidik (probes) yang berwarna hitam di masukkan ke 
lubang  negatip (common). 

3. Letakkan saklar jangkauan ukur pada posisi batas ukur (range) 250 ACV. 
4. Masukkan kedua ujung kabel penyidik (probes) ke terminal stopkontak 

yang tersambung dengan jaringan listrik PLN. 
5. Bacalah hasil pengukuran pada skala 0-250 ACV. 

L
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6. Catatlah hasil pengukuran. 
7. Letakkan saklar jangkauan ukur pada posisi batas ukur (range) 10 ACV. 
8. Letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) ke terminal output 6 ACV 

dari skunder transformator. 
9. Bacalah hasil pengukuran pada skala 0-10 ACV. 

10. Catatlah hasil pengukuran. 
11. Letakkan saklar jangkauan ukur pada posisi batas ukur (range) 10 ACV. 
12. Letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) ke terminal output 9 ACV 

dari skunder transformator. 
13. Bacalah hasil pengukuran pada skala 0-10 ACV. 
14. Catatlah hasil pengukuran. 
15. Letakkan saklar jangkauan ukur pada posisi batas ukur (range) 10 DCV. 
16. Letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) ke kutub positip dan negatip 

baterai (ingat jangan terbalik). 
17. Bacalah hasil pengukuran pada skala 0-10 DCV. 
18. Catatlah hasil pengukuran. 
19. Letakkan saklar jangkauan ukur pada posisi batas ukur (range) 10 DCV. 
20. Letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) ke terminal positip dan 

terminal negatip output  6 DCV dari catu daya. 
21. Bacalah hasil pengukuran pada skala 0-10 DCV. 
22. Catatlah hasil pengukuran. 
23. Letakkan saklar jangkauan ukur pada posisi batas ukur (range) 10 DCV. 
24. Letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) ke terminal positip dan 

terminal negatip output  9 DCV dari catu daya. 
25. Bacalah hasil pengukuran pada skala 0-10 DCV. 
26. Catatlah hasil pengukuran 
 

Catatan : membaca hasil pengukuran untuk tegangan di atas 250 Volt adalah 
sebagai berikut, 
 

1. Untuk batas ukur (range) 500 Volt (AC maupun DC), pembacaan dilakukan 
pada skala 0-50, hasil pengukuran dikali dengan bilangan 10. Jarum pada 
papan skala menunjuk angka 40, hasil pengukuran = 400 Volt. 

2. Untuk batas ukur (range) 1000 Volt (AC maupun DC) pembacaan dilakukan 
pada skala 0-10, hasil pengukuran dikali dengan bilangan 100. 

 
 

D. Kesimpulan. 

 

E. Saran. 
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3. Kegiatan Belajar 3 : Fungsi Ohm-Meter 

 
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 3 
 
Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 3, Anda diharapkan : 

1) Mampu menggunakan Multimeter sebagai Ohm-meter untuk melakukan 
pengukuran terhadap tahanan/resistan (resistance) yang terdapat pada 
komponen elektronik di luar rangkaian dengan baik sesuai dengan standar 
prosedur operasi. 

 
2) Mampu melakukan persiapan awal dalam bentuk ; 

a) sebelum Multimeter digunakan, melakukan peneraan angka nol dengan  
menggunakan sekrup pengatur jarum, 

b) memperkirakan besarnya nilai tahanan/resistan (resistance) yang akan 
diukur. 

 
3) Mampu mengatur saklar jangkauan ukur pada  batas ukur (range)  yang 

dibutuhkan. 
 

b. Uraian Materi 3 
 

alah satu fungsi Multimeter adalah kegunaannya sebagai Ohm-meter untuk 
mengukur tahanan/resistan (resistance). Di dalam tehnik elektronika, 
tahanan/resistan (resistance) mengandung dua pengertian, Pertama, 
tahanan (resistance) sebagai sebuah nama untuk salah satu komponen 
elektronika yaitu resistan atau resistor, dan Kedua, perlawanan yang 

diberikan oleh bahan penghantar (konduktor) dan/atau bahan setengah 
penghantar (semikonduktor) yang terdapat dalam komponen elektronik terhadap 
arus listrik searah yang mengalir. Kedua-duanya memiliki satuan yang dinyatakan 
dalam Ohm (). 

Berdasarkan butir kedua, kita dapat mengatakan bahwa : pada komponen 
elektronika yang terbuat dari bahan penghantar (konduktor) seperti; resistor, 
kapasitor, transformator, dan gulungan (coil) dan bahan setengah penghantar 
(semikonduktor), seperti; transistor, dioda, terdapat tahanan/resistan (resistance). 
Melalui pengukuran nilai tahanan/resistan (resistance) yang terdapat pada 
komponen yang berada di luar rangkaian, kita dapat mengetahui apakah sebuah 
komponen masih dapat berfungsi dengan baik dan masih dapat digunakan atau 
sudah rusak. 

Pada Multimeter Digital, hasil pengukuran dapat dibaca langsung pada layar 
display, pada Multimeter Analog, hasil pengukuran tahanan/resistan (resistance) 
dibaca pada papan skala Ohm (-k). Lihat gambar 9. 

S
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GAMBAR 9 . MENGUKUR TAHAHAN (RESISTANCE) 

R = TAHANAN/RESISTAN (RESISTANCE) 

 
Untuk mengukur nilai tahanan /resistan (resistance), saklar jangkauan ukur 

berada pada posisi Ω (Ohm). Batas ukur (range) x1, x10, dan xk. Batas ukur 
(range) untuk Ohm-meter dari Multimeter bervariasi, tergantung tipe dan merk 
Multimeter. Sebagai contoh, Multimeter merk Sanwa tipe SP10D memiliki batas 
ukur (range) x1, x10, dan xk. Multimeter merk Protek A803 memiliki batas ukur 
(range)  x1, x10, x100, xk, dan x10k. 
 
A. Mengukur Komponen 

 

1. Mengukur Resistor  

 

Lihat gambar 10. Resistor adalah 

kompo 

 

 

input (vi). Kemampuan resistor membatasi jalannya arus ditentukan oleh besar 
kecilnya nilai satuan Ohm () yang dimiliki oleh sebuah resistor. 
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Merujuk pada hukum Ohm : I = V/R, semakin besar nilai tahanan/resistan 
(R), semakin kecil arus (I) yang dapat mengalir. 

Besar kecilnya nilai satuan Ohm yang dimiliki oleh resistor dapat dihitung 
dengan melihat pita (band) warna yang terdapat pada badan resistor. Mengikuti 
gambar 10, jika pita pertama berwarna kuning, pita kedua berwarna ungu, pita 
ketiga berwarna coklat, pita keempat berwarna emas, nilai satuan Ohm dari 
resistor tersebut adalah 47 x 101 = 470 dengan toleransi 5%. 

Harap diingat, warna kuning menunjukkan angka 4, warna ungu 
menunjukkan angka 7, warna coklat menunjukkan angka 1, dengan demikian 
faktor pengali = 101, jika pita ketiga berwarna merah, faktor pengali = 102, 
demikian seterusnya. (Lihat kembali modul tentang komponen elektronika). 

Untuk lebih jelas, pelajari gambar 11, (di download dari  situs/website 
www.diyguitarist.com) 

 

 
 

 

GAMBAR 11. NILAI OHM RESISTOR BERDASAR PITA WARNA 

         www.diyguitarist.com 
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Cara lain untuk mengetahui besarnya nilai satuan Ohm sebuah resistor 
adalah mengukurnya dengan Multimeter. Perhatikan gambar 12. Saklar jangkauan 
ukur  pada posisi , batas ukur (range) berada pada posisi x1, x10 atau k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 12. MENGUKUR RESISTOR 

 

2.  Mengukur Variabel Resistor. 
 
Variabel resistor adalah resistor yang dapat berubah nilai satuan Ohm-nya dengan 
cara memutar-mutar tuas pemutar atau sekrup yang menggerakkan kontak 
geser/penyapu (wiper) yang terdapat di dalam resistor tersebut. Lihat gambar 13. 
 
 

 

 

 

 

 

GAMBAR 13. VARIABEL RESISTOR 
A = POTENSIO  B = PRESET/TRIMPOT 

 

Variabel resistor yang memiliki tuas pemutar biasanya disebut potensio 
meter (potentiometer), dan yang memiliki sekrup pengatur disebut preset atau 
trimpot. 
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Mengukur nilai satuan Ohm dari variabel resistor dengan Multimeter adalah 
seperti yang ditunjukkan oleh gambar 14. Saklar jangkauan ukur  pada posisi , 
batas ukur (range) berada pada posisi x1, x10 atau k, sesuai kebutuhan. 

                                                                  

                                                                                                                              

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                  C 

                                                                                                         b          
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GAMBAR 14. MENGUKUR VARIABEL RESISTOR 

 

3. Mengukur Resistor Peka Cahaya/Light Dependence Resistor (LDR) 
 
Resistor Peka Cahaya/Light Dependence Resistor (LDR) adalah sebuah resistor 
yang berfungsi sebagai input transducer (sensor) dimana nilai satuan Ohm-nya 
dipengaruhi oleh cahaya yang jatuh di permukaan LDR tersebut. 

Mengukur nilai satuan Ohm dari LDR dengan menggunakan Multimeter 
adalah seperti yang ditunjukkan oleh gambar 15. Saklar jangkauan ukur pada 
posisi , batas ukur (range) berada pada posisi x1, x10 atau k, sesuai 
kebutuhan.                              
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GAMBAR 15. MENGUKUR LIGHT DEPENDENCE RESISTOR (LDR) 

 

Sebagai acuan, ditempat gelap, nilai satuan Ohm dari LDR = 1MΩ (1 Mega 
Ohm/1000.000Ω). Ditempat terang nilai satuan Ohm dari LDR = 100Ω. 
 

4. Mengukur Thermistor 

Thermistor (Thermally sensitive resistor) adalah sebuah resistor yang dirancang 
khusus untuk peka terhadap suhu. Thermistor terbagi dalam dua jenis. Pertama,  
yang disebut dengan Negative Temperature Coefficient Resistor (NTCR), jika 
mendapat panas, nilai satuan Ohm-nya berkurang, misal pada suhu 250 C nilai 
satuan Ohm-nya = 47 kilo Ohm (47k). Kedua, yang disebut dengan Positive 
Temperature Coefficient Resistor (PTCR), jika mendapat panas, nilai satuan Ohm-
nya bertambah. 

Mengukur nilai satuan Ohm dari  thermistor dengan menggunakan 
Multimeter adalah seperti yang ditunjukkan oleh gambar 16. 
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GAMBAR 16. MENGUKUR THERMISTOR 

 

 

5. Mengukur Kapasitor 
 
Kapasitor adalah komponen elektronik yang dirancang untuk dapat menyimpan 
dan membuang Tegangan Arus Listrik Searah (Direct Current Voltage/DCV). 

Kapasitor terbagi dalam dua jenis. Pertama, kapasitor yang memiliki kutub 
positip (+) dan negatip (-). Dalam teknik elektronika disebut kapasitor polar 
(polarised capacitor). Kedua, kapasitor yang tidak memiliki kutub positip (+) dan 
negatip (-). Disebut kapasitor non polar (unpolarised capacitor). 

 
Hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengukur kapasitor polar adalah ; 

a. Kabel penyidik (probes) positip (+) yang berwarna merah diletakkan 
 pada kaki kapasitor yang bertanda positip (+). 
b. Kabel penyidik (probes) negatip (-) yang berwarna hitam diletakkan  

pada kaki kapasitor yang bertanda negatip (-). 
c. Saklar jangkauan ukur  pada posisi , batas ukur (range) berada 

pada posisi x1, x10 atau k, sesuai kebutuhan. 
d. Untuk kapasitor non polar (unpolarised) kedua kabel penyidik 

(probes) dapat diletakkan secara sembarang (acak) ke kaki 
kapasitor. Lihat gambar 17. 
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GAMBAR 17. MENGUKUR KAPASITOR 
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6. Mengukur Transistor 

Transistor adalah komponen elektronik yang dirancang sebagai penguat arus, 
karenanya transistor disebut juga piranti (device) yang menangani arus (current  
handling device). Lihat gambar 18. 

Dilihat dari tipenya, transistor terbagi dua, 
yaitu tipe PNP (Positip-Negatip-Positip) dan tipe 
NPN (Negatip-Positip-Negatip). Saluran masuk 
(leads) ke transistor (lazimnya disebut kaki 
transistor) dinamai dengan : Basis (Base), 
Kolektor (Collector), dan Emitor (Emitter). 

Transistor pada dasarnya adalah dua buah 
dioda yang disambung secara berbalikan. Dioda 
yang pertama dibentuk oleh Emitor-Basis, dioda 
yang kedua dibentuk oleh Basis-Kolektor. Pada 
transistor tipe PNP, Emitor dan Kolektor berfungsi 
sebagai Anoda (+) terhadap Basis, sementara 
Basis berfungsi sebagai Katoda (-) terhadap 
Emitor dan Emitor. Pada transistor tipe NPN, 
Basis berfungsi sebagai Anoda (+) terhadap 
Emitor dan Kolektor, sementara Emitor dan 
Kolektor berfungsi sebagai Katoda (-) terhadap 
Basis. Cermati gambar 19 dengan seksama. 

 
 
 

 
 
 

 
Hal yang perlu diingat ketika mengukur transistor dengan Multimeter 

adalah : 
 

a. Pada transistor tipe PNP kabel penyidik (probes) warna merah (+) 
selalu diletakkan pada kaki Basis, kabel penyidik (probes) warna 
hitam (-) diletakkan secara bergantian di kaki Emitor dan Kolektor. 

b. Pada transistor tipe NPN kabel penyidik (probes) warna hitam (-) 
selalu diletakkan pada kaki Basis, kabel penyidik (probes) warna 
merah (+) diletakkan secara bergantian di kaki Emitor dan Kolektor. 

c. Saklar jangkauan ukur berada pada posisi Ohm () dan batas ukur 
(range) berada pada posisi x1, x10, atau x1k, sesuai kebutuhan. 
Lihat gambar 20. 

 

 

 

      GAMBAR 18. TRANSISTOR

    GAMBAR 19. KONFIGURASI 
    DAN SIMBOL TRANSISTOR 

 E

Konsep dioda pada transistor penting untuk 
dipahami dengan baik, karena erat kaitannya 
dengan penggunaan Multimeter dalam 
mengukur nilai satuan Ohm dari transistor (baca 
kembali uraian materi tentang baterai pada 
Multimeter). 
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GAMBAR 20. PENGUKURAN TRANSISTOR 

 

Kaki-kaki Emitor, Basis, dan Kolektor dari transistor dapat ditentukan 
dengan tiga cara : 
 

a. Dengan melihat tanda pada badan (case) transistor. Beberapa  pabrik 
transistor membuat bulatan warna hitam atau tanda lingkaran di atas 
kaki kolektor dari transistor yang berbentuk silinder. Lihat gambar 21. 

b. Dengan menggunakan katalog transistor yang dikeluarkanoleh pabrik 
pembuat transistor. 

c. Dengan melihat sirip kecil yang menonjol keluar dari badan transistor. 
Lihat kembali gambar 18. 

d. Dengan menggunakan Multimeter. 
e. Untuk transistor daya (power transistors) badan   transistor berfungsi 

sebagai kolektor. Lihat gambar 22. 
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          GAMBAR 22. KAKI-KAKI TRANSISTOR DILIHAT DARI BAWAH 

 

7. Mengukur Dioda 
 
Dioda adalah komponen elektronik yang memiliki dua elektroda yaitu; (1) Anoda 
(a), dan (2) Katoda (k). Mengikuti anak panah pada simbol dioda (gambar 23), 
arus listrik mengalir hanya satu arah yaitu dari Anoda ke Katoda. 
Arus listrik tidak akan mengalir dari Katoda ke Anoda. 
Hal yang perlu diingat ketika mengukur dioda dengan 
Multimeter adalah : 
 

a. Kabel penyidik (probes) warna merah (+) 
diletakkan pada kaki Anoda, kabel penyidik 
(probes) warna hitam (-) diletakkan pada 
kaki Katoda. 

b. Saklar jangkauan ukur  pada posisi Ohm () dan batas ukur (range) 
pada posisi x1, x10, atau x1k, sesuai kebutuhan. Lihat gambar 24. 
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  GAMBAR 21

TAMPAK BAWAH DARI BEBERAPA        
JENIS TRANSISTOR. 

GAMBAR 23. SIMBOL DIODA

        TRANSISTOR DAYA
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GAMBAR 24. PENGUKURAN DIODA 

 

8. Mengukur Transformator. 

Transformator adalah komponen elektronik yang dirancang untuk dapat 
memindahkan Tegangan Arus Listrik Bolak Balik/Alternating Current Voltage (ACV) 
dari gulungan primer (P) ke gulungan skunder (S) tanpa ada hubungan langsung 
antara kedua gulungan tersebut. Lihat gambar 25. 
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GAMBAR 25. TRANSFORMATOR 
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Sebuah transformator masih baik dan dapat digunakan, atau sudah rusak 
dapat dibuktikan dengan cara mengukurnya dengan Multimeter. Hal yang perlu 
diingat ketika menggunakan Multimeter untuk mengukur transformator adalah : 

 
a. Kedua kabel penyidik (probes) diletakkan secara sembarang (acak) pada 

titik-titik terminal pada gulungan primer. 
b. Kedua kabel penyidik (probes) diletakkan secara sembarang (acak) pada 

titik-titik terminal pada gulungan skunder. 
c. Kedua kabel penyidik (probes) diletakkan secara sembarang (acak) pada 

titik terminal primer dan skunder.  
d. Saklar jangkauan ukur  pada posisi , batas ukur (range) pada posisi x1, 

x10 atau k sesuai kebutuhan. Lihat gambar 26. 
 
Catatan : Langkah pengukuran tranformator ini berlaku untuk semua jenis transformator 
yang digunakan pada catu daya, maupun penguat audio/radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 26. MENGUKUR TRANSFORMATOR 

 

9. Mengukur Gulungan (Coil/Winding) 

Gulungan atau Coil atau winding adalah komponen elektronik yang dirancang 
khusus untuk menghasilkan induksi maknit. Jika gulungan kawat dialiri arus, pada 
gulungan tersebut akan dihasilkan induksi maknit. 

Dalam teknik elektronika, gulungan atau coil ini diterapkan di dalam 
pembuatan transformator dalam bentuk gulungan primer (P) dan skunder (S), 
namun ada juga yang dibuat terpisah untuk keperluan khusus. Lihat gambar 27. 
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GAMBAR 27.  

BERBAGAI JENIS GULUNGAN (COIL/WINDING) UNTUK BERBAGAI KEPERLUAN 

 

Kondisi sebuah gulungan (coil/winding), apakah masih baik dan dapat 
digunakan, atau sudah rusak dapat dibuktikan dengan cara mengukurnya dengan 
Multimeter. Hal yang perlu diingat ketika menggunakan Multimeter untuk 
mengukur gulungan (coil/winding) adalah : 

 
a. Kedua kabel penyidik (probes) dapat diletakkan secara sembarang (acak) 

pada terminal yang terdapat pada gulungan. 
 
b. Saklar jangkauan ukur  pada posisi , batas ukur (range) pada posisi x1, 

x10, atau k, sesuai kebutuhan. Lihat gambar 28. 
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GAMBAR 28. MENGUKUR GULUNGAN (COIL/WINDING) 

 
B. Langkah-langkah pengukuran dan hasil pengukuran 

Menggunakan Ohm-meter yang terdapat pada Multimeter untuk mengukur 
komponen elektronik di luar rangkaian, pada dasarnya adalah merangkai 
Multimeter dengan komponen yang diukur sehingga arus listrik dari baterai (yang 
terdapat pada Multimeter) dapat mengalir dan menggerakkan kumparan putar 
dari Multimeter. Perhatikan gambar 29. 
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GAMBAR 29. ALIRAN ARUS LISTRIK DARI MULTIMETER KE KOMPONEN 
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Aliran arus yang menggerakkan kumparan putar tergantung pada 
karakertistik komponen yang diukur. Jika komponen tersebut bersifat menyimpan 
dan membuang arus (seperti kapasitor), jarum pada papan skala akan bergerak 
ke arah kanan papan skala untuk kemudian segera kembali lagi ke kiri, atau tidak 
bergerak sama sekali (tergantung kapasitas dari kapasitor). Jika komponen 
tersebut bersifat membatasi arus, jarum akan bergerak sesuai dengan nilai satuan 
Ohm yang dimiliki komponen tersebut. 
 

1. Mengukur Resistor  

Langkah-langkah pengukuran : 

a. Perhatikan kembali gambar 12. 
b. Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik 

yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang 
kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

c. Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur 
posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol. 

d. Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
e. Batas ukur (range) pada posisi x1, x10 atau k, tergantung dari nilai 

resistor yang akan diukur. 
f. Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan. 
g. Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 

adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan 
angka nol. 

h. Mengacu pada gambar 12, letakkan secara sembarang (acak) kedua ujung 
kabel penyidik (probes) pada kaki komponen yang akan diukur. 

i. Jarum pada papan skala bergerak ke kanan menunjukkan nilai satuan Ohm 
yang sama (atau mendekati) dengan nilai satuan Ohm dari resistor 
berdasarkan pita warna, artinya : resistor masih baik dan dapat digunakan. 

j. Bandingkan hasil pengukuran dengan nilai resistor berdasarkan pita warna 
yang ada di badan resistor tersebut. 

 

2.  Mengukur Variabel Resistor 

Langkah-langkah pengukuran : 

a. Perhatikan kembali gambar 14. 
b. Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik 

yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang 
kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

c. Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur 
posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol. 

d. Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
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e. Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k, tergantung dari nilai 
variabel resistor yang akan diukur. 

f. Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan. 
g. Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 

adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan 
angka nol. 

h. Mengacu pada gambar 14, letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) 
pada terminal a dan b dari variabel resistor. 

i. Putar tuas pemutar searah jarum jam (untuk preset gunakan obeng minus). 
j. Jarum pada papan skala ikut bergerak ke kanan, artinya : variabel resistor 

masih baik dan dapat digunakan. 
k. Letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) pada terminal b dan c dari 

variabel resistor. 
l. Putar tuas pemutar searah jarum jam (untuk preset gunakan obeng minus). 
m. Jarum pada papan skala ikut bergerak ke kiri, artinya : variabel resistor 

masih baik dan dapat digunakan. 
 

3. Mengukur Resistor Peka Cahaya/Light Dependence Resistor (LDR) 

Langkah-langkah pengukuran : 

a. Perhatikan kembali gambar 15. 
b. Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik 

yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang 
kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

c. Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur 
posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol. 

d. Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
e. Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k,  sesuai kebutuhan. 
f. Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan. 
g. Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 

adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan 
angka nol. 

h. Mengacu pada gambar 15, letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) 
secara sembarang (acak) pada kedua kaki LDR. 

i. Menggunakan lampu senter (flashlight) sinari permukaan LDR, jarum 
bergerak ke kanan, menunjukkan nilai satuan Ohm yang kecil, artinya : 
LDR masih baik dan dapat digunakan. 

j. Tutuplah permukaan LDR, jarum pada papan skala bergerak ke kiri,   
artinya :LDR masih dapat digunakan. 

 
 Catatan, ditempat gelap, nilai satuan Ohm dari LDR = 1M (1 Mega Ohm), ditempat terang 
nilai satuan Ohm dari LDR = 100 Ohm. 
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4. Mengukur Thermistor  

Langkah-langkah pengukuran : 

a. Perhatikan kembali gambar 16. 
b. Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik 

yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang 
kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

c. Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur 
posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol. 

d. Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
e. Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k  sesuai kebutuhan. 
f. Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan. 
g. Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 

adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan 
angka nol. 

h. Mengacu pada gambar 16, letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) 
secara sembarang (acak) pada kedua kaki thermistor (NTCR atau PTCR). 

i. Pada pengukuran NTCR; dengan korek api, panasi NTCR, jarum  pada 
papan skala menunjukkan nilai satuan Ohm yang kecil, artinya : NTCR 
masih baik dan dapat digunakan. 

j. Pada pengukuran PTCR; dengan korek api, panasi PTCR, jarum  pada 
papan skala menunjukkan nilai satuan Ohm yang besar, artinya : NTCR 
masih baik dan dapat digunakan (baca kembali uraian tentang thermistor). 

 

5. Mengukur Kapasitor   

Langkah-langkah pengukuran : 

a. Perhatikan kembali gambar 17. 
b. Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik 

yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang 
kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

c. Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur 
posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol. 

d. Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
e. Batas ukur (range) pada posisi x1, x10 atau k  sesuai kebutuhan. 
f. Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan. 
g. Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 

adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan 
angka nol. 

h. Mengacu pada gambar 17, letakkan kabel penyidik (probes) warna merah 
(+) pada kaki positip (+) kapasitor non polar (kaki positip biasanya 
berukuran lebih panjang ketimbang kaki negatip), kabel penyidik (probes) 
warna hitam (-) ke kaki negatip. 
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i. Jarum pada papan skala bergerak jauh ke kanan untuk kemudian kembali 
ke kiri, artinya : kapasitor polar masih baik dan dapat digunakan. (Jika 
jarum pada papan skala bergerak ke kanan dan tidak kembali lagi ke kiri, 
artinya : kapasitor polar sudah rusak dan tidak dapat digunakan). 

j. Perhatikan kembali gambar 17. letakkan ujung kabel penyidik (probes) 
warna merah (+) dan kabel penyidik (probes) warna hitam (-) secara 
sembarang (acak) ke kaki kapasitor non polar. 

k. Jarum pada papan skala tidak bergerak (atau bergerak sedikit), artinya : 
kapasitor non polar masih baik dan dapat digunakan. (Jika jarum pada 
papan skala bergerak jauh ke kanan, artinya : kapasitor non polar sudah 
rusak dan tidak dapat digunakan). 

 

6. Mengukur Transistor   

Langkah-langkah pengukuran : 
 

a. Perhatikan kembali gambar 20. 
b. Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik 

yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang 
kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

c. Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur 
posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol. 

d. Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
e. Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k  sesuai kebutuhan. 
f. Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan. 
g. Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 

adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan 
angka nol. 

h. Untuk transistor tipe PNP : mengikuti gambar 20, letakkan ujung kabel 
penyidik (probes) warna merah (+)  pada kaki Basis, ujung kabel penyidik 
(probes) warna hitam (-) diletakkan  pada kaki Emitor. 

i. Jarum pada papan skala bergerak ke kanan menunjuk angka (misalnya 
16,5), artinya : Dioda Basis-Emitor masih baik, transistor masih dapat 
digunakan. 

j. Letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+)  pada kaki Basis, 
ujung kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan  pada kaki 
Kolektor. 

k. Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, menunjuk angka (misalnya 
16,5), artinya : Dioda Basis-Kolektor masih baik, transistor masih dapat 
digunakan. 

l. Untuk transistor tipe NPN : mengikuti gambar 20, letakkan ujung kabel 
penyidik (probes) warna hitam (-)  pada kaki Basis, ujung kabel penyidik 
(probes) warna merah (+) diletakkan  pada kaki Emitor. 
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m. Jarum pada papan skala bergerak ke kanan menunjuk angka (misalnya 
21), artinya : Dioda Emitor-Basis masih baik, transistor masih dapat 
digunakan. 

n. letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna hitam (-)  pada kaki Basis, 
ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan  pada kaki 
Kolektor. 

o. Jarum pada papan skala bergerak ke kanan menunjuk angka (misalnya 
20), artinya : Dioda Kolektor-Basis masih baik, transistor masih dapat 
digunakan.  

 

Langkah-langkah pengukuran transistor di atas, pada dasarnya adalah 
suatu langkah memberikan "dioda" Emitor-Basis dan "dioda" Kolektor-Basis (pada 
transistor tipe PNP) tegangan panjar maju (forward bias). Dalam kondisi ini, 
Emitor dan Kolektor (berfungsi sebagai Anoda) mendapat tegangan positip dari 
baterai yang terdapat di dalam Multimeter, dan Basis (berfungsi sebagai Katoda) 
mendapat tegangan negatip dari baterai yang terdapat di dalam Multimeter. 

Hal yang sama berlaku untuk transistor jenis NPN. Karena itulah hasil 
pengukuran "dioda" Emitor-Basis, dan Kolektor Basis menunjukkan nilai tahanan 
(resistance) yang hampir sama (baca kembali uraian tentang transistor dan 
Multimeter). 

Tabel Berikut adalah contoh nilai tahanan (resistance) dari beberapa 
transistor dimana "dioda" Emitor-Basis dan "dioda" Kolektor-Basis (untuk 
transistor jenis PNP) dan "dioda" Basis-Emitor dan "dioda" Basis-Kolektor (untuk 
transistor jenis NPN) mendapatkan tegangan panjar maju (forward bias). 
 

KODE TIPE "DIODA" NILAI TAHANAN 
(RESISTANCE) 

KONDISI 

2SA671 PNP 
EMITOR-BASIS 16,5 BAIK

KOLEKTOR-BASIS 16 BAIK

2SB54 PNP 
EMITOR-BASIS 8 BAIK

KOLEKTOR-BASIS 7 BAIK

2SA101 PNP 
EMITOR-BASIS 12 BAIK

KOLEKTOR-BASIS 11,5 BAIK

BC547B NPN 
BASIS-EMITOR 21 BAIK

BASIS-KOLEKTOR 20 BAIK

BC108 NPN 
BASIS-EMITOR 22 BAIK

BASIS-KOLEKTOR 21 BAIK

FCS9014B NPN 
BASIS-EMITOR 20 BAIK

BASIS-KOLEKTOR 19,5 BAIK
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7. Mengukur Dioda   

Langkah-langkah pengukuran : 

a. Perhatikan kembali gambar 24. 
b. Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik 

yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang 
kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

c. Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur 
posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol. 

d. Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
e. Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k,  sesuai kebutuhan. 
f. Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan. 
g. Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 

adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan 
angka nol. 

h. Mengacu pada gambar 24, letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna 
merah (+)  pada kaki Anoda dari dioda, ujung kabel penyidik (probes) 
warna hitam (-) diletakkan  pada kaki Katoda dari dioda. 

i. Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, artinya : dioda masih baik dan 
dapat digunakan. 

j. Perhatikan kembali gambar 24, letakkan ujung kabel penyidik (probes) 
warna merah (+)  pada kaki Katoda dari dioda, ujung kabel penyidik 
(probes) warna hitam (-) diletakkan  pada kaki Anoda dari dioda. 

k. Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, artinya : dioda sudah rusak 
dan tidak dapat digunakan. 

 

8. Mengukur Transformator  

Langkah-langkah pengukuran : 

a. Perhatikan kembali gambar 26. 
b. Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik 

yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang 
kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

c. Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur 
posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol. 

d. Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
e. Batas ukur (range) pada posisix1, x10, atau k,  sesuai kebutuhan. 
f. Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan. 
g. Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 

adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan 
angka nol. 

h. Mengacu pada gambar 26, letakkan ujung kabel penyidik (probes) secara 
sembarang (acak) ke titik-titik terminal dari gulungan primer (P). 
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i. Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, artinya : gulungan primer (P) 
transformator masih baik dan dapat digunakan. 

j. Letakkan ujung kabel penyidik (probes) secara sembarang (acak) ke titik-
titik terminal dari gulungan skunder (S). 

k. Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, artinya : gulungan skunder (S) 
transformator masih baik dan dapat digunakan. 

l. Letakkan ujung kabel penyidik (probes) secara sembarang (acak) ketitik 
terminal dari gulungan primer (P) dan gulungan titik terminal gulungan 
skunder (S). 

m. Jarum pada papan skala tidak bergerak, artinya : isolator yang mengisolasi 
gulungan primer (P) dari gulungan skunder (S) masih berfungsi, 
transformator masih baik dan dapat digunakan. 

 

9. Mengukur Gulungan (Coil/Winding)   

a. Perhatikan kembali gambar 28. 
b. Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik 

yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang 
kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

c. Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur 
posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol. 

d. Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
e. Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k,  sesuai kebutuhan. 
f. Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan. 
g. Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 

adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan 
angka nol. 

h. Mengacu pada gambar 28, letakkan ujung kabel penyidik (probes) secara 
sembarang (acak) terminal dari gulungan (coil/winding).  

i. Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, artinya : gulungan 
(coil/winding) masih baik dan dapat digunakan. 

j. Jarum pada papan skala tidak bergerak ke kanan, artinya : gulungan 
(coil/winding) sudah rusak dan tidak dapat digunakan. 
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10. Menetapkan Kaki Emitor-Basis-Kolektor dari Transistor dengan   
Multimeter. 

 
Dalam situasi tertentu, Anda mungkin kesulitan menetapkan kaki-kaki dari 
transistor, (yang mana kaki Emitor, kaki Basis, dan kaki Kolektor). Dengan 
menggunakan Multimeter, kesulitan ini dapat diatasi, caranya adalah sebagai 
berikut : 
 

A. Untuk Transistor Tipe PNP. 

1. Gunakan Multimeter yang memiliki batas ukur (range) x1, x10, x1k, dan 
x10k. 

2. Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah (+) ke lubang kabel 
penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam (-) 
ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

3. Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur 
posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol. 

4. Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
5. Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, k, atau x10k,  sesuai 

kebutuhan. 
6. Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan. 
7. Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 

adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan 
angka nol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 30. MENETAPKAN KAKI TRANSISTOR 
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8. Perhatikan dengan seksama gambar 30. 
9. Letakkan kedua kabel penyidik (probes) secara bergantian di ketiga kaki 

transistor. 
10. Misalkan, kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan pada titik A 

dari kaki transistor. 
11. Kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan secara bergantian di 

titik B dan C, jarum pada papan skala menunjukkan nilai tahanan 
(resistance) yang hampir sama (lihat kembali tabel), berarti kaki transistor 
pada titik A = kaki Basis. 

12. Tetapkan kaki emitor, caranya : 

 Saklar jangkauan ukur pada posisi  
 Batas ukur (range) pada posisi x10k 
 Dengan menggunakan sekrup pengatur posisi jarum, atur jarum pada 

posisi angka nol. 
 Letakkan kabel penyidik (probes) warna merah (+) di titik C, kabel 

penyidik (probes) warna hitam (-) di kaki Basis (yang telah diketahui), 
catatlah nilai tahanan (resistance)  yang ditunjukkan oleh jarum 

 Letakkan kabel penyidik (probes) warna merah (+) di titik B, kabel 
penyidik (probes) warna hitam (-) di kaki Basis (yang telah diketahui), 
catatlah nilai tahanan (resistance) yang ditunjukkan oleh jarum. 

 Jika nilai tahanan (resistance) dari hasil pengukuran pada butir d, 
LEBIH KECIL dibanding dengan nilai resistan dari hasil pengukuran 
pada butir e, kaki transistor pada titik C adalah kaki Emitor, dengan 
sendirinya kaki transistor pada titik B adalah kaki Kolektor. 
 

B. Untuk Transistor Tipe NPN. 

1. Gunakan Multimeter yang memiliki batas ukur (range) x1, x10, x1k, dan 
x10k. 

2. Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah (+) ke lubang kabel 
penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam (-) 
ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

3. Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur 
posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol. 

4. Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
5. Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, k, atau x10k,  sesuai 

kebutuhan. 
6. Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan. 
7. Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 

adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan 
angka nol.  

8. Letakkan kedua kabel penyidik (probes) secara bergantian di ketiga kaki 
transistor. 



Modul ELKA-MR.UM.005. 64

9. Misalkan, kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan pada titik A 
dari kaki transistor. 

10. Kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan secara bergantian di 
titik B dan C, jarum pada papan skala menunjukkan nilai tahanan 
(resistance)  yang hampir sama (lihat kembali tabel), berarti kaki transistor 
pada titik A = kaki Basis. 

11. Tetapkan kaki emitor, caranya : 

 Saklar jangkauan ukur pada posisi  
 Batas ukur (range) pada posisi x10k 
 Dengan menggunakan sekrup pengatur posisi jarum, atur jarum 

pada posisi angka nol. 
 Letakkan kabel penyidik (probes) warna hitam (-) di titik C, kabel 

penyidik (probes) warna merah (+) di kaki Basis (yang telah 
diketahui), catatlah nilai tahanan (resistance) yang ditunjukkan oleh 
jarum. 

 Letakkan kabel penyidik (probes) warna hitam (-) di titik B, kabel 
penyidik (probes) warna merah (+) di kaki Basis (yang telah 
diketahui), catatlah nilai tahanan (resistance) yang ditunjukkan oleh 
jarum. 

 Jika nilai tahanan (resistance) dari hasil pengukuran pada butir d, 
LEBIH KECIL dibanding dengan nilai tahanan (resistance) dari hasil 
pengukuran pada butir e, kaki transistor pada titik C adalah kaki 
Emitor, dengan sendirinya kaki transistor pada titik B adalah kaki 
Kolektor. 

 

c. Rangkuman 3. 

1. Di dalam tehnik elektronika, tahanan/resistan (resistance) mengandung dua 
pengertian, yaitu ; Pertama, tahanan/resistan (resistance) sebagai sebuah 
nama untuk salah satu komponen elektronika; resistan atau resistor, 
dan, Kedua, perlawanan dan pembatasan yang diberikan oleh penghantar 
terhadap arus listrik searah yang mengalir. Kedua-duanya memiliki satuan 
yang dinyatakan dalam Ohm (). 

2. Pada komponen elektronika yang terbuat dari bahan penghantar, dan 
setengah penghantar, (silikon dan germanium) seperti; transistor, dioda, 
resistor, dan gulungan (coil) terdapat tahanan (resistance).  

3. Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menimpan dan 
membuang arus listrik. 

4. Salah satu fungsi Multimeter adalah kegunaannya dalam mengukur  nilai 
tahanan/resistan (resistance). 
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5. Melalui pengukuran nilai tahanan/resistans (resistance) yang ada pada 
komponen (di luar rangkaian) kita dapat mengetahui apakah sebuah 
komponen masih dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan, atau 
sudah rusak. 

6. Pada Multimeter digital, hasil pengukuran dapat dibaca langsung pada layar 
display, pada Multimeter analog, hasil pengukuran tahanan/resistan 
(resistance) dibaca pada papan skala Ohm (-k). 

7. Batas ukur (range) untuk Ohm-meter dari Multimeter bervariasi, tergantung 
tipe dan merk Multimeter.  

8. Menggunakan Ohm-meter yang terdapat pada Multimeter untuk mengukur 
komponen elektronik di luar rangkaian, pada dasarnya adalah 
merangkai/menghubungkan Multimeter secara seri dengan komponen yang 
diukur sehingga arus listrik dari baterai (yang terdapat pada Multimeter) 
dapat mengalir dan menggerakkan kumparan putar yang terdapat pada 
Multimeter. 

9. Aliran arus yang menggerakkan kumparan putar yang terdapat pada 
Multimeter tergantung pada karakteristik komponen yang diukur. Jika 
komponen tersebut bersifat menyimpan dan membuang arus (seperti 
kapasitor), jarum pada papan skala akan bergerak ke arah kanan papan 
skala untuk kemudian segera kembali lagi ke kiri, atau tidak bergerak sama 
sekali (tergantung kapasitas dari kapasitor). 

10. Jika komponen tersebut bersifat membatasi arus, jarum akan bergerak 
sesuai dengan nilai satuan Ohm yang dimiliki komponen tersebut. 

11. Pada komponen yang memiliki polaritas positip dan negatip, peletakan 
kabel penyidik (probes) harus memperhatikan polaritas tersebut. 

12. Pada dioda arus mengalir dari Anoda ke Katoda. 
13. Langkah-langkah awal pada pengukuran : 
 

a. Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel 
penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna 
hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

b. Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), 
atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka 
nol. 

c. Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
d. Tetapkan batas ukur (range) pada posisi ., atau k tergantung dari 

komponen yang akan diukur. 
e. Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan, menggunakan 

tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero adjustment), atur 
posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan angka nol. 
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d. Tugas 3 

1) Buatlah kelompok kerja, satu kelompok minimal 4 (empat) orang, maksimal 
6 (enam) orang. 

2) Pergilah ke pasar barang bekas (pasar loak) di kota Anda (jika ada), 
dan/atau ke lingkungan Anda, carilah penguat audio bekas, atau radio 
bekas. 

3) Dengan menggunakan alat pencabut komponen (desoldering), lepaskan 
komponen yang terpasang pada Papan Rangkaian Tercetak (PRT)/Printed 
Circuit Board (PCB). 

4) Ukurlah komponen-komponen tersebut dengan Multimeter, hasil 
pengukuran diisi ke dalam format berikut ini. 

 

NO 
NAMA 

KOMPONEN YANG 
DIUKUR 

JUM 
LAH 

POSISI 
SAKLAR 

JANGKAUAN 
UKUR 

 

POSISI 
BATAS 
UKUR 

(RANGE) 

HASIL 
PENGUKURAN KETERANGAN 

01 RESISTOR 1 BUAH  K SUDAH RUSAK 

HASIL 
PENGUKURAN 

BERBEDA JAUH 
DENGAN NILAI 

RESISTOR 
BERDASARKAN 
PITA WARNA 

02 
THERMIST

OR 
NTCR      
PTCR      

03 POTENSIOMETER      
04 LDR      

05 
KAPASI 

TOR 
 

POLAR      

NON 
POLAR 

     

06 TRANSISTOR      
07 DIODA      
08 TRANSFORMATOR      
09 GULUNGAN      

 

5) Konsultasikan dengan Guru untuk penjelasan lebih lanjut dan penilaian. 
6) Luruskan niat, karena untuk jadi cerdas tidak cukup dengan hanya 

mengandalkan otak, niat yang kuat akan menumbuh kembangkan 
kecerdasan emosi (emotional intelligence) dan kecerdasan spiritual 
(spiritual intelligence) Anda. 

 

 

 

 



Modul ELKA-MR.UM.005. 67

e. Tes Formatif 3 

1)  Bacalah pertanyaan berikut dengan teliti. 
2)  Jawablah pertanyaan berikut dengan ringkas, teratur dan jelas. 

 

Anggap Anda sedang menggunakan Multimeter analog. 

1. Uraikan langkah kerja dalam mengukur resistor dan variabel resistor. 
2. Uraikan langkah kerja dalam mengukur kapasitor polar dan non polar di 

luar rangkaian. 
3. Sebuah kapasitor polar dikatakan baik dan masih dapat digunakan jika 

jarum penunjuk skala menunjuk ke kanan dan kemudian kembali lagi ke 
kiri, kenapa? 

4. Uraikan langkah kerja dalam mengukur sebuah dioda  di luar rangkaian. 
5. Sebuah dioda dikatakan baik dan masih dapat digunakan jika kabel 

penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan pada kaki katoda, kabel 
penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan pada kaki anoda, jarum 
penunjuk papan skala akan bergerak ke kanan, benarkah? Jika benar 
jelaskan alasannya, demikian juga jika salah. 

6. Uraikan langkah kerja dalam mengukur transistor PNP dan NPN di luar 
rangkaian. 

7. Uraikan langkah kerja dalam mengukur NTC dan PTC. 
8. Bagaimana kita dapat menentukan bahwa sebuah transformator masih baik 

dan dapat digunakan? 
9. Bagaimana caranya mengukur sebuah gulungan (coil)? 

10. Apakah ada hubungan antara kemampuan (kompetensi) mengukur 
komponen di luar rangkaian dengan kemampuan memperbaiki sebuah 
penguat audio? Jika ada jelaskan, jika tidak ada sebutkan alasannya. 
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f. Kunci Jawaban Tes Formatif 3 

1. Langkah kerja dalam mengukur resistor dan variabel resistor. 
  
Mengukur resistor 
 
a. Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik 

yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang 
kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

b. Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur 
posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol. 

c. Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
d. Batas ukur (range) pada posisi x1, x10 atau k, tergantung dari nilai 

resistor yang akan diukur. 
e. Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan. 
f. Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 

adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan 
angka nol. 

g. Letakkan secara sembarang (acak) kedua ujung kabel penyidik (probes) 
pada kaki komponen yang akan diukur. 

h. Jarum pada papan skala bergerak ke kanan menunjukkan nilai satuan Ohm 
yang sama (atau mendekati) dengan nilai satuan Ohm dari resistor 
berdasarkan pita warna, artinya : resistor masih baik dan dapat digunakan. 

i. Bandingkan hasil pengukuran dengan nilai resistor berdasarkan pita warna 
yang ada di badan resistor tersebut. 

 

Mengukur variabel resistor 

a. Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel penyidik 
yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna hitam ke lubang 
kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

b. Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur 
posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol. 

c. Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
d. Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k, tergantung dari nilai 

variabel resistor yang akan diukur. 
e. Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan. 
f. Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 

adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan 
angka nol. 

g. Letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) pada terminal a dan b dari 
variabel resistor. 

h. Putar tuas pemutar searah jarum jam (untuk preset gunakan obeng 
minus). 
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i. Jarum pada papan skala ikut bergerak ke kanan, artinya : variabel resistor 
masih baik dan dapat digunakan. 

j. Letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) pada terminal b dan c dari 
variabel resistor. 

k. Putar tuas pemutar searah jarum jam (untuk preset gunakan obeng 
minus). 

l. Jarum pada papan skala ikut bergerak ke kiri, artinya : variabel resistor 
masih baik dan dapat digunakan. 

k. Langkah kerja dalam mengukur kapasitor polar dan non polar di luar 
rangkaian. 

 
1) Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel 

penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna 
hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

 
2) Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), 

atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka 
nol. 

3) Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
4) Batas ukur (range) pada posisi x1, x10 atau k  sesuai kebutuhan. 
5) Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan. 
6) Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 

adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan 
angka nol. 

7) Letakkan kabel penyidik (probes) warna merah (+) pada kaki positip (+) 
kapasitor non polar (kaki positip biasanya berukuran lebih panjang 
ketimbang kaki negatip), kabel penyidik (probes) warna hitam (-) ke 
kaki negatip. 

8) Jarum pada papan skala bergerak jauh ke kanan untuk kemudian 
kembali ke kiri, artinya : kapasitor polar masih baik dan dapat 
digunakan. (Jika jarum pada papan skala bergerak ke kanan dan tidak 
kembali lagi ke kiri, artinya : kapasitor polar sudah rusak dan tidak 
dapat digunakan). 

9) Letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+) dan kabel 
penyidik (probes) warna hitam (-) secara sembarang (acak) ke kaki 
kapasitor non polar. 

10) Jarum pada papan skala tidak bergerak (atau bergerak sedikit), artinya : 
kapasitor non polar masih baik dan dapat digunakan. (Jika jarum pada 
papan skala bergerak jauh ke kanan, artinya : kapasitor non polar sudah 
rusak dan tidak dapat digunakan). 

 
l. Sebuah kapasitor polar dikatakan baik dan masih dapat digunakan jika 

jarum penunjuk skala menunjuk ke kanan dan kemudian kembali lagi ke 
kiri, karena sifat dasar kapasitor yang dapat menyimpan dan membuang 
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muatan listrik. Pada saat kapasitor menyimpan muatan listrik, kumparan 
putar Multimeter menerima arus listrik dari baterai (jarum akan bergerak ke 
kanan), pada saat kapasitor membuang muatan listrik kumparan putar 
Multimeter tidak menerima arus listrik dari baterai (jarum akan bergerak ke 
kiri). 

m. Langkah kerja dalam mengukur sebuah dioda  di luar rangkaian. 

1) Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel 
penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna 
hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

2) Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), 
atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka 
nol. 

3) Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
 
4) Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k,  sesuai kebutuhan. 
5) Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan. 
6) Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 

adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan 
angka nol. 

7) Letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+)  pada kaki 
Anoda dari dioda, ujung kabel penyidik (probes) warna hitam (-) 
diletakkan  pada kaki Katoda dari dioda. 

8) Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, artinya : dioda masih baik 
dan dapat digunakan. 

9) Perhatikan kembali gambar 24, letakkan ujung kabel penyidik (probes) 
warna merah (+)  pada kaki Katoda dari dioda, ujung kabel penyidik 
(probes) warna hitam (-) diletakkan  pada kaki Anoda dari dioda. 

10) Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, artinya : dioda sudah rusak 
dan tidak dapat digunakan. 

 
n. Salah. Dioda tidak dapat mengalirkan arus listrik dari katoda ke anoda. 

o. Langkah kerja mengukur transistor PNP dan NPN di luar rangkaian. 
 

1) Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel 
penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna 
hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

2) Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), 
atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka 
nol. 

3) Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
4) Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k  sesuai kebutuhan. 
5) Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan. 
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6) Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 
adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan 
angka nol. 

7) Untuk transistor tipe PNP : mengikuti gambar 20, letakkan ujung kabel 
penyidik (probes) warna merah (+)  pada kaki Basis, ujung kabel 
penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan  pada kaki Emitor. 

8) Jarum pada papan skala bergerak ke kanan menunjuk angka (misalnya 
16,5), artinya : Dioda Basis-Emitor masih baik, transistor masih dapat 
digunakan. 

9) Letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+)  pada kaki 
Basis, ujung kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan  pada 
kaki Kolektor. 

10) Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, menunjuk angka (misalnya 
16,5), artinya : Dioda Basis-Kolektor masih baik, transistor masih 
dapat digunakan. 

11) Untuk transistor tipe NPN : mengikuti gambar 20, letakkan ujung kabel 
penyidik (probes) warna hitam (-)  pada kaki Basis, ujung kabel penyidik 
(probes) warna merah (+) diletakkan  pada kaki Emitor. 

12) Jarum pada papan skala bergerak ke kanan menunjuk angka (misalnya 
21), artinya : Dioda Emitor-Basis masih baik, transistor masih dapat 
digunakan. 

13) letakkan ujung kabel penyidik (probes) warna hitam (-)  pada kaki 
Basis, ujung kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan  pada 
kaki Kolektor. 

14) Jarum pada papan skala bergerak ke kanan menunjuk angka (misalnya 
20), artinya : Dioda Kolektor-Basis masih baik, transistor masih dapat 
digunakan.  

 
p. Langkah kerja dalam mengukur thermistor. 

1) Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel 
penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna 
hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

2) Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), 
atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka 
nol. 

3) Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
4) Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k  sesuai kebutuhan. 
5) Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan. 
6) Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 

adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan 
angka nol. 

7) Letakkan kedua ujung kabel penyidik (probes) secara sembarang (acak) 
pada kedua kaki thermistor (NTCR atau PTCR). 
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8) Pada pengukuran NTCR; dengan korek api, panasi NTCR, jarum  pada 
papan skala menunjukkan nilai satuan Ohm yang kecil, artinya : NTCR 
masih baik dan dapat digunakan. 

9) Pada pengukuran PTCR; dengan korek api, panasi PTCR, jarum  pada 
papan skala menunjukkan nilai satuan Ohm yang besar, artinya : NTCR 
masih baik dan dapat digunaka 

q. Ukur transformator dengan Multimeter 
 
r. Mengukur sebuah gulungan (coil). 

1) Masukkan kabel penyidik (probes) warna merah ke lubang kabel 
penyidik yang bertanda positip (+), kabel penyidik (probes) warna 
hitam ke lubang kabel penyidik yang bertanda negatip (-). 

2) Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), 
atur posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka 
nol. 

3) Atur saklar jangkauan ukur  pada posisi . 
4) Batas ukur (range) pada posisi x1, x10, atau k,  sesuai kebutuhan. 
5) Ujung dari kedua kabel penyidik (probes) dipertemukan. 
6) Menggunakan tombol pengatur posisi jarum pada angka nol (zero 

adjustment), atur posisi jarum pada papan skala hingga menunjukkan 
angka nol. 

7) Letakkan ujung kabel penyidik (probes) secara sembarang (acak) 
terminal dari gulungan (coil/winding).  

8) Jarum pada papan skala bergerak ke kanan, artinya : gulungan 
(coil/winding) masih baik dan dapat digunakan. 

9) Jarum pada papan skala tidak bergerak ke kanan, artinya : gulungan 
(coil/winding) sudah rusak dan tidak dapat digunakan. 

s. Ada hubungan antara kemampuan (kompetensi) mengukur komponen di 
luar rangkaian dengan kemampuan memperbaiki sebuah penguat audio. 
Komponen elektronik pada rangkaian penguat audio yang mengalami 
gangguan dapat diperiksa dengan cara melepasnya dari rangkaian. Di luar 
rangkaian komponen tersebut diperiksa dengan cara diukur dengan 
Multimeter. 
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g. Lembar Kerja 3 

Mengukur Komponen 

 
A. Pengantar 

embar kerja ini berisi langkah-langkah praktek bagaimana memahami dan 
membuktikan kegunaan Multimeter untuk mengukur komponen lepas di luar 
rangkaian (circuit). 

 
B. Alat dan bahan 

 Alat  
 

1. Multimeter analog dengan kepekaan pengukuran 20k/v atau lebih. 
2. Kabel penyidik (probes). 
 

 Bahan 
 

1. Komponen pasif (resistor tetap, variabel resistor, thermistor, LDR, 
kapasitor polar, kapasitor non polar, dioda, transformator, gulungan/coil) 

2. Komponen aktif (transistor tipe PNP dan NPN) 
 
C. Langkah kerja. 
 

1. Buatlah kelompok belajar (empat orang atau lebih dalam satu kelompok, 
disesuaikan dengan ketersediaan alat dan bahan). 

2. Sambungkan kabel penyidik (probes) ke lubang kabel penyidik. Kabel 
penyidik (probes) yang berwarna merah di masukkan ke lubang positip 
(output), dan kabel penyidik (probes) yang berwarna hitam di masukkan ke 
lubang  negatip (common). 

3. Letakkan saklar jangkauan ukur pada posisi Ω 
4. Letakkan batas ukur (range) pada posisi x1, x10 atau kΩ sesuai kebutuhan. 
5. Dengan menggunakan Multimeter, dan mengikuti langkah-langkah 

pengukuran  seperti pada butir B (Langkah-langkah pengukuran dan hasil 
pengukuran), ukurlah komponen pasif dan komponen aktif yang tersedia. 
Masukkan data hasil pengukuran pada tabel berikut, 

 
 
 
 
 
 
 
 

L
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  Tabel 
 

NO KOMPONEN YANG DIUKUR HASIL PENGUKURAN KETERANGAN

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

 

 

D. Kesimpulan. 

 

 

E. Saran 
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4. Kegiatan Belajar 4 : Fungsi Ampere-meter 
 

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 4 
 
Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 4, Anda diharapkan mampu: 

1) Menggunakan Multimeter sebagai Ampere-meter untuk melakukan 
pengukuran terhadap Arus Searah (Direct Current/DC) terdapat pada 
rangkaian elektronik  dengan baik sesuai dengan standar prosedur operasi. 

2) Mampu menggunakan Multimeter untuk melakukan pengukuran terhadap 
kemampuan baterai kering (dry cell) tipe UM-1, UM-2, dan UM-3 
menyimpan arus listrik. 

3) Melakukan persiapan awal dalam bentuk ; 
 

a) sebelum Multimeter digunakan, melakukan peneraan angka nol dengan  
menggunakan sekrup pengatur jarum, 

b) memperkirakan besarnya kuat arus dalam satuan mikro-Ampere (μA) 
dan mili-Ampere (mA) yang akan diukur. 

 
4) Mengatur saklar jangkauan ukur pada  posisi dan batas ukur (range)  yang 

dibutuhkan. 
 

b. Uraian Materi 4 
 

alah satu fungsi Multimeter adalah kegunaannya sebagai Ampere-meter 
dalam mengukur kuat arus listrik antara 0 – 1000 mili-Ampere (mA) 
atau lebih tergantung spesifikasi Multimeter. Saklar jangkauan ukur 
berada pada posisi DcmA, batas ukur (range) pada angka 0,25, 25, atau 
500 DcmA, sesuai kebutuhan. Hasil pengukuran dibaca pada papan 
skala 0-250 DCV, A. 

Pada posisi mengukur kuat arus, Multimeter diletakkan secara seri/deret dengan 
baterai kering (dry cell) dan/atau rangkaian elektronik (electronics circuit) yang 
akan diukur. Perhatikan gambar 31 dan gambar 32. 
 

 
 

 

 

 

 

S
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GBR 31. PENGUKURAN ARUS PADA BATERAI KERING 

(Baterai di dalam multimeter dihubung seri dengan baterai yang diukur) 

 

                                                         

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBR 32. PENGUKURAN ARUS PADA RANGKAIAN 

(Pada titik tertentu rangkaian diputus untuk kemudian arusnya diukur) 
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A. Mengukur Kapasitas Baterai Kering (Dry Cell) 

Kapasitas baterai adalah kemampuan baterai kering (dry cell) menyimpan arus 
listrik searah untuk kemudian di-catukan/dialirkan ke rangkaian elektronik yang 
membutuhkan. 

Tegangan baterai satu sel (single cell battery) umumnya 1,5 Volt. Sebuah 
baterai jika diukur dengan Multimeter pada saklar jangkauan ukur 10VDC misalnya 
dapat saja memperlihatkan hasil pengukuran sebesar 1,5 Volt. Tetapi jika 
dihubungkan ke beban (rangkaian elektronik) yang membutuhkan tegangan 1,5 
Volt, baterai tidak dapat mengalirkan arus listrik ke rangkaian elektronik dimaksud 
(ini karena tahanan dalam/Rd baterai sangat besar). Cara yang paling efektip 
untuk memeriksa apakah sebuah baterai kering (dry cell) masih sanggup 
mencatu/mengalirkan arus adalah dengan cara mengukur arusnya. 
 
B. Langkah-langkah Pengukuran dan Hasil Pengukuran 

1. Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur 
posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol. 

2. Saklar jangkauan ukur diletakkan pada posisi DcmA, batas ukur (range) pada 
angka 500. 

3. Kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan pada kutub positip 
baterai. 

4. Kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan pada kutub negatip baterai 
5. Jarum penunjuk pada papan skala akan bergerak ke kanan menunjuk angka 

antara 0-250 DCV, A (pada beberapa alat ukur pada papan skala tertulis DCV, 
A artinya skala tersebut untuk DCV, DCA dan DcmA, atau VmA artinya skala 
tersebut untuk DCV, ACV dan DcmA). 

6. Jika pada pada batas ukur (range) 500, hasil pengukuran kurang terbaca, 
batas ukur (range) dapat dipindahkan posisinya pada angka 25 atau 0,25.  

 
C. Mengukur Arus Pada Rangkaian 

1. Jika diperlukan, menggunakan sekrup pengatur posisi jarum (preset), atur 
posisi jarum pada papan skala sehingga berada pada posisi angka nol. 

2. Saklar jangkauan ukur diletakkan pada posisi DcmA, batas ukur (range) pada 
angka 500. 

3. Perhatikan gambar 32. Kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan 
pada titik uji (test point/TP) rangkaian yang ter-koneksi dengan titik positip 
catu daya/baterai. 

4. Kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan pada titik uji (test point/TP) 
rangkaian yang ter-koneksi dengan titik negatip catu daya/baterai. 

5. Jarum penunjuk pada papan skala akan bergerak ke kanan menunjuk angka 
antara 0-250 DCV, A (pada beberapa alat ukur, pada papan skala tertulis    
DCV, A artinya skala tersebut untuk DCV, DCA dan DCmA, atau VmA artinya 
skala tersebut untuk DCV, ACV dan DcmA). 
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6. Jika pada pada batas ukur (range) 500, hasil pengukuran kurang terbaca, 
batas ukur (range) dapat dipindahkan posisinya pada angka 25 atau 0,25.  

 

D. Membaca Hasil Pengukuran 

Ada dua cara membaca hasil pengukuran kuat arus pada papan skala, Pertama, 
menggunakan rumus : 
 

Kuat Arus (I) = Penunjukan jarum x                     
 
 dan Kedua, membacanya secara langsung. 
 

Untuk cara pertama, misalkan batas ukur (range) diletakkan pada posisi 
angka 25, skala yang digunakan adalah penunjukan skala penuh (0-250). Jarum 
menunjuk angka 175, kuat arus yang mengalir adalah : I = 175 x 25/250 = 17,5 
mA. 
 

Cara kedua,  

1. Untuk batas ukur (range) 0,25, hasil pengukuran dibaca pada skala 0-
250. Jarum pada papan skala menunjuk angka 250, hasil pengukuran = 
0,25 mA. Jarum pada papan skala menunjuk angka 200, hasil 
pengukuran = 0,20 mA dan seterusnya. 

2. Untuk batas ukur (range) 25, hasil pengukuran dibaca pada skala 0-250. 
Jarum pada papan skala menunjuk angka 250, hasil pengukuran = 25 
mA. Jarum pada papan skala menunjuk angka 200, hasil pengukuran = 
20 mA dan seterusnya. 

 

c. Rangkuman 4 

1) Salah satu kegunaan Multimeter adalah mengukur arus listrik. 
2) Kuat arus yang dapat diukur maksimum 1000 mA atau lebih tergantung 

pada spesifikasi Multimeter. 
3) Pada posisi mengukur kuat arus, Multimeter disambung seri dengan objek 

yang akan diukur (baterai kering, rangkaian elektronik). 
4) Kabel penyidik (probes) warna merah (+) diletakkan pada kutub positip 

baterai, dan/atau pada titik uji (test point) rangkaian yang ter-koneksi 
dengan alur positip catu daya. 

5) Kabel penyidik (probes) warna hitam (-) diletakkan pada kutub negatip 
baterai, dan/atau pada titik uji (test point) rangkaian yang ter-koneksi 
dengan alur negatip catu daya. 

6) Ada dua cara membaca hasil pengukuran, Pertama, dengan menggunakan 
rumus, dan Kedua, pembacaan secara langsung. 

 

batas ukur  
  skala 
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7) Hasil pengukuran dibaca pada papan skala DCV,A atau VmA. 
8) Dalam mengukur kuat arus, jika diperlukan, jarum penunjuk papan skala di 

atur (agar menunjuk tepat pada angka nol) dengan menggunakan sekrup 
pengatur jarum (preset). 

9) Saklar jangkauan ukur pada posisi DcmA, batas ukur (range) pada tahap 
awal berada pada posisi angka 500, untuk kemudian (sesuai kebutuhan) 
diturunkan pada posisi angka 25 atau 0,25. 

 

d. Tugas 4 

1) Bentuklah kelompok belajar ( maksimum 4 orang). 
2) Carilah 8 buah baterai kering (dry cell) bekas tipe UM-3 (baterai ukuran 

besar).  
3) Ukurlah kuat arus dari masing-masing baterai tersebut, masukkan hasil 

pengukuran pada tabel berikut. 
 

Nama Kelompok :..................... 

 Tabel 

No Baterai 
ke 

Kuat Arus 
(dalam mA) 

01 I mA
02 II mA
03 III mA
04 IV mA
05 V mA
06 VI mA
07 VII mA
08 VIII mA

 

6) Menggunakan Breadboard/Protoboard, rakitlah rangkaian seperti yang 
terdapat pada gambar 32. Ukurlah kuat arus yang mengalir pada rangkaian 
tersebut. 

 

 

 

 

 

 

4) Berhati-hatilah dalam menggunakan 
Multimeter untuk mengukur kuat 
arus. 

 
5) Pastikan bahwa saklar jangkauan 

ukur berada pada posisi DcmA, dan 
batas ukur (range) pada tahap awal 
berada pada posisi angka 500. 
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e. Tes Formatif 4 

1. Kuat arus listrik dinyatakan dalam satuan. 
2. Apa kaitan tegangan listrik dengan arus listrik. 
3. Bagaimana posisi Multimeter (yang berfungsi sebagai Ampere-meter) dalam 

mengukur kuat arus. 
4. Saklar jangkauan ukur pada posisi DCmA, batas ukur (range) pada posisi 

25, hasil pengukuran dibaca pada skala. 
5. DCV, A adalah. 
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f. Kunci Jawaban Tes Formatif 4 

1. Ampere 
2. Arus listrik yang mengalir (I) berinteraksi dengan tahanan/resistan (R) akan 

menghasilkan tegangan. Mengikuti hukum Ohm : V = I x R .......Volt. 
3. Posisi Multimeter sebagai Ampere-meter terhubung seri/deret dengan objek 

yang akan diukur. 
4. 0 – 250 DCV, A. 
5. Kode papan skala untuk pembacaan hasil pengukuran arus dan tegangan. 

 

g. Lembar Kerja 4 

Mengukur Arus Listrik 

 

A. Pengantar. 

rus listrik sebagaimana halnya tegangan listrik mengalir dari titik 
positip/kutub positip ke titik negatip/kutub negatip. 

Percobaan berikut, membuktikan pada kita bagaimana kondisi arus 
listrik jika melalui rangkaian yang tersambung seri (Ampere-meter, saklar On-Off, 
dan spiker disambung seri/deret). 
 
B. Alat dan Bahan. 

 Alat 
 

1. Multimeter. 
2. Baterai/Catu Daya 9 Volt. 
 
 Bahan  

 
1. Breadboard/Protoboard (dapat diganti dengan kabel yang memiliki jepitan 

moncong buaya). 
2. Spiker. 
3. Kabel montage (kalau menggunakan breadboard/protoboard). 
4. Saklar On-Off (Push Button). 

 

 

 

 

 

A
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C. Langkah Kerja 

1. Rakitlah rangkaian  “A”, “B”, dan “C” seperti pada gambar 33 berikut. 

 

 

 

GAMBAR 33. PENGUKURAN ARUS PADA RANGKAIAN 

 

2. Beri tegangan 9 Volt. 
3. Aktifkan rangkaian (tekan saklar on-off), jika rangkaian dirakit dengan 

benar, spiker akan menghasilkan suara. 
4. Catatlah penunjukan jarum Ampere-meter. 
5. Berikutnya secara berurutan rakitlah rangkaian “B” dan “C”. 
6. Ulangi langkah 2, 3, dan 4. 
7. Isilah hasil pengukuran pada tabel berikut. 
 

Rangkaian Yang terbaca oleh Ampere-meter Arus dalam mA 

A Arus mendatangi rangkaian

B Arus masuk ke spiker

C Arus meninggalkan spiker

 

8. Kesimpulan apa yang Anda peroleh dari hasil pengukuran ini? 

D. Kesimpulan. 

E. Saran. 

 

 

A B C

  www.deyes.sefton.sch.uk 
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5. Kegiatan Belajar 5 : Mengukur Jangkauan desi-Bel 

 
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 5 

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 5, Anda diharapkan mampu: 
 

1. Menghitung jangkauan desi-Bel. 
2. Mengukur jangkauan desi-Bel dengan Multimeter. 

 

b. Uraian Materi  
 

alah satu kegunaan Multimeter adalah pengubahan hasil pengukuran 
tegangan dalam satuan Volt ke dalam satuan desi-Bel (dB). desi-Bel adalah 
satu nilai logaritma dari perbandingan antara dua sumber daya atau dua 
sumber tegangan, dan dirumuskan sebagai berikut : 
 

 

 
 

 Dimana; 

   Po = P-out/Daya Keluar 
   Pi  = P-in/Daya Masuk 
   Vo = V-out/Tegangan Keluar 
   Vi = V-in/Tegangan Masuk 

 

Contoh perhitungan. 

Lihat gambar 34.  

 

 

 
GAMBAR 34 

 
 

S
 
Untuk daya; dB Gain/Loss = 10 log  
 
 
Untuk tegangan; dB Gain/ Loss = 20 log  

Po 
Pi

Vo 
Vi 

Pi = 1 mW Po = 1 W Vo = 1 mV Vo = 1 V
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1) Diketahui Pi pada rangkaian penguat (amplifier) = 1 mW (mili-Watt) 
Po yang dihasilkan amplifier = 1 W 
Penguatan daya amplifier dalam dB (desi-Bel) adalah : 

 

 

 

2) Diketahui Vi pada amplifier = 1 mV. 
Vo yang dihasilkan amplifier = 1 V. 
Penguatan tegangan amplifier  dalam dB adalah : 

   
 

 

 

Bila nilai Pi, Po, dan Vi, Vo pada contoh dibalik, artinya Pi = 1 W, Po = 1 mW, 
dan Vi = 1 V, Vo = 1 mV, Loss (peredaman) daya, serta Loss (peredaman) 
tegangan masing-masing menjadi –30 dB dan –60 dB. 

 
Dengan demikian dB adalah ungkapan logaritmik dari 2 satuan yang dibanding, 
atau rasio suatu satuan sinyal listrik (Volt, Ampere, Watt). 

Oleh karena Multimeter mengukur satuan Volt, Ampere dan Ohm, maka 
pengukuran dB adalah mengubah (mengkalibrasi) satuan dB ke satuan Volt. 

Seperti halnya dengan Volt, Ampere, dan Ohm telah disepakati sebagai 
suatu standar  dalam teknik listrik, maka di dibidang teknik audio disepakati pula 
suatu standar yaitu dBm. Huruf “m” merujuk ke daya suara dari 1 mili-Watt pada 
impedans 600 Ω. 

Oleh karena lebih mudah mengukur Volt dari pada Watt (yang memerlukan 
Watt-meter khusus), maka unit standar 1 mili-Watt pada impedans 600 Ω dapat 
dialihkan ke satuan Volt, dengan menggunakan rumus : 

 

 

 

Dimana ; 

  P = Daya dalam Watt 
  E = Tegangan dalam Volt 
  I =  Arus dalam Ampere 
 

 

 
10 log  

1  
10-3 = 10 log 103= 10 dB 

 
20 log  1  

10-3 = 20 log 103= 60 dB

 
P = E.I   

 
P =        atau E = √P.R E2

R
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Mengikuti rumus, 

 

E = √0,001 x 600 = √0,6 . Menghasilkan tegangan sebesar       

0,775 Volt. 

 

 Jadi 0 dB pada Multimeter yang sebenarnya adalah 0 dBm yang 
dikalibrasikan pada tegangan 0,775 Volt. 

Contoh : Diukur dengan Multimeter, sebuah amplifier dapat mengolah 
0,775 mili-Volt  menjadi 0,775 Volt. gain (penguatan) amplifier ini adalah, 

 
  20 log 20 

 

atau telah terjadi penguatan 1000 x (dari 0,775 mV menjadi 0,775 V). 

 

Mengukur desi-Bel dengan Multimeter sama seperti mengukur Tegangan 
Listrik Arus Bolak balik (Alternating Current Voltage/ACV), oleh karena tegangan 
sinyal suara yang diukur besifat bolak balik. Gambar 35 menunjukkan diagram 
pengukuran dimaksud. 

 

 

≈ 

 

GAMBAR 35. DIAGRAM PENGUKURAN DESIBEL  

(ASG = AUDIO SIGNAL GENERATOR, AMP = AMPLIFIER) 

 

Pengukuran desi-Bel dari suatu amplifier membutuhkan Sinyal Audio/Audio 
Signal Generator sebagai sumber sinyal. Hasil pengukuran dibaca pada papan 
skala Multimeter. Untuk batas ukur (range) 10 ACV dan 50 ACV, hasil pengukuran 
dapat dibaca langsung pada skala desi-Bel (dB).  
 

 

 

 

 

1  
10-3 = 20 log 103= 60 dB 

 
ASG 

 
AMP 

dB INPUT dB OUTPUT 
600Ω 600Ω
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c. Rangkuman 5 

1) desi-Bel adalah satu nilai logaritma dari perbandingan antara dua sumber 
daya atau dua sumber tegangan. 

2) dB adalah ungkapan logaritmik dari 2 satuan yang dibanding, atau rasio 
suatu satuan sinyal listrik (Volt, Ampere, Watt). 

3) Volt, Ampere, dan Ohm disepakati sebagai suatu standar  dalam teknik 
listrik 

4) Dibidang teknik audio disepakati suatu standar yaitu dBm. Huruf “m” 
merujuk ke daya suara dari 1 mili-Watt pada impedans 600 Ω. 

5) Mengukur desi-Bel dengan Multimeter sama seperti mengukur Tegangan 
Listrik Arus Bolak balik (Alternating Current Voltage/ACV), oleh karena 
tegangan sinyal suara yang diukur bersifat bolak balik. 

6) Pengukuran desi-Bel dari suatu amplifier membutuhkan Sinyal Audio/Audio 
Signal Generator sebagai sumber sinyal. Hasil pengukuran dibaca pada 
papan skala Multimeter. Untuk batas ukur (range) 10 ACV dan 50 ACV, 
hasil pengukuran dapat dibaca langsung pada skala desi-Bel (dB).  

 

d. Tugas 5 

1) Ukurlah desi-Bel dari amplifier yang digunakan oleh sekolah Anda untuk 
upacara bendera. 

2) Diketahui; 
 

Pi = 2 mW, Po = 2 W 

Vi = 1 mV,  Vo = 2 V 

Hitunglah jangkauan desi-Bel nya. 

 

e. Tes Formatif 5 

1) Apakah terdapat kaitan antara desi-Bel dengan tegangan? 
2) 0 dB pada Multimeter sama dengan. 
3) Pengukuan dB dari amplifier sama dengan mengukur tegangan bolak balik 

kenapa? 
4) Berapa daya (P) jika arus (I) = 0,005 A, E = 12 V? 
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f. Kunci Jawaban Tes Formatif 5 

1) desi-Bel adalah satu nilai logaritma dari perbandingan antara dua sumber 
daya atau dua sumber tegangan. 

2) 0 dBm yang dikalibrasikan pada tegangan 0,775 Volt. 
3) Karena daya listrik suara berbentuk tegangan dan arus bolak balik. 
4) 0,072 W. 

 

g. Lembar Kerja 5 

A. Pengantar. 
 

Mengukur Jangkaun desi-Bel 
 

engukuran jangkauan desi-Bel berguna dalam servis/perbaikan perangkat 
audio. Dengan memanfaatkan Multimeter dan Generator Sinyal (Signal 
Generator) pekerjaan ini dapat dilakukan. 
Cermati kembali uraian tentang pengukuran jangkauan desi-Bel pada 

modul ini, dan lakukanlah langkah-langkah kerja sebagaimana yang tercantum 
pada lembar kerja ini. Selamat bekerja dan tetap semangat! 
 

B. Alat dan Bahan. 

 Alat 
 

1. 1 (satu) buah Generator Sinyal. 
2. 1 (satu) buah Amplifier 
3. 1 (satu) buah Multimeter 

 

C. Langkah Kerja 

1. Mengacu pada gambar 35, buatlah rangkaian untuk pengukuran desi-Bel. 
2. Berdasar rangkaian dimaksud, ukurlah jangkauan desi-Bel dari Amplifier. 

 

D. Kesimpulan. 

 

E. Saran 

 

 

 

P
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