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Mata Pelajaran : VCD Player
Kelas/Semester : XI / 02
Tahun Ajaran : 2010/2011
Pertemuan Ke- : 8 sampai (Pasca PSG)
Alokasi Waktu : 4 X 45 menit
Standar Kompetensi : Memperbaiki Alat Reproduksi Sinyal

Audio Video CD
Kompetensi Dasar : Memperbaiki DVD player

l. Indikator

 Siswa dapat memperbaiki power suplai DWD player

II. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat :

a) Melakukan deteksi gangguan kerusakan (trouble shoting) pada power suplay
DVD player

b) Melaksanakan perbaikan power suplay DVD player dengan prosedur
perbaikan standar.

III. Materi Ajar

a) Trouble shouting power suplay DVD player

b) Perbaikan power suplay DVD player

IV. Metode Pembelajaran

a) Ceramah

b) Tanya jawab

c) Diskusi studi kasus

d) Paraktik pelacakan gangguan (troble souting) dan perbaikan power suplay

DVD player
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V. Kegiatan Pembelajaran

Untuk mencapai komptensi, dalam proses pembelajaran dilakukan dengan pola :

EKSPLORASI

 Memberikan stimulus tentang prinsip troble shoting power suplay DVD

player .

 Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengadakan eksplorasi

kemungkinan kerusakan power suplay DVD player dan cara menanggulangi

kerusakan.

 Melibatkan peserta didik dalam menganalisa kerusakan power suplay DVD

player dan antisipasi kerusakan.

ELABORASI

 Memfasilitasi siswa dalam analisis troble shoting power suplay DVD player.

 Mengarahkan siswa untuk pembuatan laporan hasil analisis troble shoting

power suplay DVD player.

 Mengamati prosedur perbaikan

KONFIRMASI

 Membantu menyelesaikan masalah yang muncul dalam troble shoting power

suplay DVD player.

 Membeikan informasi kepada siswa berkenaan dengan prosedur perbaikan

power suplay DVD player meliputi :

a) Perunututan karakteristik tegangan kerja

b) Trouble souting power suplay DVD player.

c) Perbaikan power suplay DVD player.

A. Kegiatan Awal (45 Menit)

Uraian Kegiatan Waktu

a) Salam,memeriksa kesiapan siswa dilanjutkan mendata

ketidak hadiran siswa.

b)Apersepsi

pentingnya mengingat materi prinsip kerja, instalsi dan

perawatan sebagai dasar perbaikan DVD player.

3 menit

3 menit
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Uraian Kegiatan Waktu

a) Motivasi

kompetensi perbaikan DVD player dapat digunakan sebagai

bekal bekerja jika siswa mendalami perbaikan peralatan

elektronika.

b) Cermah Materi Ajar

 cara kerja power suplai swiching DVD player

 keunggulan power suplai swiching DVD player dibanding

VCD player

 langkah-langkah trouble souting power suplai swiching

DVD player

mengukur bagian-bagian power suplai swiching DVD

player

Inclode kegiatan pembelajaran :

 Memberikan kesempatan pada siswa untuk

menanyakan hal-hal yang kurang jelas atau tidak sesuai

dengan sumber belajar lain.

 Memberikan pertanyaan kepada siswa

 Memberikan reinprofmen (penguatan), kepada siswa

yang bisa menjawab pertanyaan.

Jumlah waktu

3 menit

39 menit

45 menit

B. Kegiatan Inti / Praktik Trouble Shoting (120 Menit)

 Praktik Perbaikan power suplai swiching DVD player

Uraian Kegiatan Waktu

a) Pekerjaan persiapan

 Pembentukan kelompok

 Persiapan alat dan bahan

 Ceking kelayakan alat dan bahan

 Pemahaman lembar kerja

15 menit
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Uraian Kegiatan Waktu

b) Pelaksanaan praktik

 Pengamatan modul pada DVD player

 Pembuatan sktesa power suplai kabel IO

 Pengukuran teangan pada setiap bagian

 Simulasi troble sotting

 Simulasi pelacakan kerusakan

 Perbaikan power suplay

c) Pekerjaan Penutupan

 Pemeriksaan data persiapan pelaporan

 Pembenahan alat dan bahan

 Pengecekan kelayakan alat dan bahan

 Pengembalian alat dan bahan

Jumlah

90 menit

15 menit

120 menit

C. Kegiatan Akhir (15 Menit)

Evaluasi pertemuan dengan pola sebagai berikut :

Uraian Kegiatan Waktu

a) Penguatan materi pembelajaran dan kajian evaluasi hasil

praktik. Menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan

berikutnya. Pemberiaan tugas yang terintegrasi dengan

pembutan laporan

b) Salam penutup pelajaran.

Jumlah

13 menit

2 menit

15 menit
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VI. Alat, Bahan dan Sumber Belajar

a) PC/Laptop

b) LCD

c) DVD player

d) Modul Power Suplai

e) Manual Book DVD player

f) Hand out terkait

g) Job sheet

VIII. Tugas Siswa

Buatlah laporan hasil praktik pengukuran karakteristik power suplai DVD player

dan tekik trouble soutingnya serta jawablah pertanyaan berikut :

1. Jelaskan secara prinsip perbedaan power suplay konvensional untuk VCD

dan power suplay AC matic Switcing DVD !

2. Jelaskan bagaian-bagian dari power suplay AC matic Switcing DVD !

3. Sebutkan kemungkinan kemungkinan yang terjadi dari kerusakan CD Player

VII. Penilaian

a) Pengamatan sikap aktifitas praktik (afeksi)

b) Pengamatan ketrampilan proses dan hasil proses (psikomotoris).

c) Memberikan deskripsi analisi hasil kerja dari laporan hasil praktik (Kognitif)

IX. Kunci Jawaban Tugas

1. Perbedaan secara prinsip power suplay konvensional untuk VCD dan power

suplay AC matic Switcing DVD

KONVENSIONAL AC MATIC

Bagin-bagiannya terdiri dari

1. Penurun tegangan

2. Penyearah

3. Filter

4. Stabilizer

5. Regulasi

Bagin-bagiannya terdiri dari

1. Penyearah

2. Osilator

3. Copling

4. Penurun tegangan

5. Penyearah

6. Filter
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KONVENSIONAL AC MATIC

Tegangan input turun berpengaruh

pada tegangan output

7. Stabilizer

8. Regulasi

Tegangan input turun tidak

berpengaruh pada tegangan output

2. Bagian-bagian dari power suplay AC matic Switcing DVD

 Penyearah berfungsi menyearahkan arus AC input menjadi DC untuk

digunakan oleh oscilator

 Osilator berfungsi untuk membangkitkan frekwensi agar besaran

frekwensi selalu sama

 Copling berfungsi untuk menghubungkan hasil kerja oscillator dengan

output transformator

 Penurun tegangan berfungsi untuk menurunkan tegangan AC agr sesuai

dengan yang diinginkan dengan besaran yang dipertahankan sesuai

dengan hasil kerja oscilator

 Penyearah berfungsi untuk menyearahkan arus AC dari hasil kerja

transformator menjadi tegangan DC

 Filter berfungsi untuk mengurangi ripel akibat kerja penyearah

 Stabilizer berfungsi untuk menstabikan tegangan output

 Regulasi berfungsi untuk mengatur tegangan agar sesuai dengan yang

diinginkan oleh system

3. Kemungkinan kemungkinan yang terjadi dari kerusakan power suplay DVD

Player

Gejala Kerusakan :

a) Mati total

b) Cahaya pada LCD indikator lemah

c) Mekanik CD atau DVD room tidak bisa di operasikan.



Titik Kerusakan :

 Fuse (sekring) pada rangkaian catu daya mati.

 Kabel AC putus.

 Elco atau Dioda penyearahnya rusak.

 Trafo step down rusak.
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