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Abstrak 

SMK Muhammadiyah 1 Rumbia merupakan mitra dalam program pengabdian masyarakat ini.  Permasalahan yang 

dialami mitra yaitu keterbatasan peralatan praktikum dan kurangnya keterampilan siswa tentang perawatan dan 

perbaikan mesin mobil. Soulusi yang ditawarkan yaitu dengan dilakukan pembuatan alat bantu praktikum dan 

pelatihan overhoul mesin mobil. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu  menambah media 

pembelajaran khususnya media praktikum over houl dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan siswa dalam 

hal merawat serta memperbaiaki mesin mobil khususnya Toyota Kijang 5K. 

 

Kata Kunci: : alat bantu praktikum, pelatihan over houl, siswa SMK. 

 
 

PENDAHULUAN  

Perkembangan dunia industri otomotif saat ini semakin berkembang, khususnya industri 

sepeda motor atau mobil. Produsen sepeda motor atau mobil saling bersaing dalam memasarkan 

produk mereka dengan menawarkan berbagai keunggulan baik dari segi penampilan maupun 

dari segi performa mesin. SMK Muhammadiyah 1 Rumbia merupakan salah satu SMK yang 

berada di Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung. Salah satu jurusan pada SMK 

Muhammadiyah 1 Rumbia yaitu TKR (Teknik Kendaraan Ringan) yang merupakan jurusan 

yang mempelajari tentang kendaraan ringan (sepeda motor dan mobil).  Dimana materi yang 

disampaikan yaitu tentang dasar-dasar prinsip motor bakar bensin baik siklus 2 tak maupun 4 tak 

serta komponen-komponen dari sepeda motor atau mobil. Selain mempelajari dasar-dasar 

prinsip kerja mesin mobil, jurusan TKR juga melakukan praktikum seperti tune-up, praktikum 

sistem pengapian dan sistem kelistrikan bodi serta praktikum over houl. Praktikum over houl 

merupakan salah satu praktikum bongkar pasang mesin mobil untuk melatih keterampilan siswa. 

Jurusan TKR di SMK Muhammadiyah 1 Rumbia merupakan jurusan yang baru berdiri pada 

tahun 2018 sehingga alat praktikumnya masih terbatas dan untuk praktikum over houl (engine 

stand) pada saat ini belum tersedia. Atas dasar pertimbangan tersebut maka dalam kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan pembuatan alat bantu praktikum berupa 

engine stand sebagai media praktikum over houl di SMK Muhammadiyah 1 Rumbia Kabupaten 

Lampung Tengah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menambah media pembelajaran 

khususnya media praktikum di SMK Muhammadiyah 1 Rumbia. Selain itu juga akan dibuat 

modul praktikum sebagai pedoman dan untuk mempermudah dalam melakukan praktikum over 

houl mesin mobil serta meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan over houl mesin 

mobil. 
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Praktikum adalah kegiatan yang menuntut mahasiswa untuk melakukan pengamatan, 

percobaan atau pengujian suatu konsep atau prinsip materi mata kuliah yang dilakukan di dalam 

atau di luar laboratorium. Praktikum overhaul engine adalah kegiatan pembongkaran mesin dan 

memeriksa komponen di dalam mesin untuk mengembalikan performa mesin atau merekondisi 

mesin, overhaul biasa kita kenal dengan turun mesin (Eko Widodo, 2020). Didalam kurikulum 

SMK presentasi untuk praktikum lebih banyak agar siswa bisa lebih siap dalam menghadapi 

dunia kerja. 

Arief, 2018 mengatakan bahwa dalam proses overhaul diperlukan engine stand untuk 

maintenance dan special tools. Untuk memanfaatkan engine tak layak pakai harus dibuat 

maintenance stand dan special tools. Permasalah utama adalah harga maintenance stand dan 

special tools yang sangat mahal untuk diadakan. Fungsi engine stad merupakan alat untuk 

memudahkan siswa dalam belajar membongkar pasang komponen kendaraan, serta mengenal 

dan mempelajari nama-nama komponen kendaraan tersebut. 

Dalam pembuatan Engine Stand ada beberapa hal yang harus diketahui dan dipahami. 

Sehingga dalam pembuatan Engine Stand dapat selesai dengan baik. Hal penting tersebut 

diantaranya : pemotongan, pengelasan, penggerindaan, pengelasan, pengeboran, pengecatan 

(Walujodjati, 2006). Selain proses pembuatan engine stad yang perlu diperhatikan juga kemudahan 

dalam melakukan overhaul dengan memperhatikan kondisi mesin tersebut. 

 
METODE 

Mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu siswa/siswi SMK Muhammadiyah 1 

Rumbia yang berada di kabupaten Lampung Tengah propinsi Lampung. Untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini, maka dipilih beberapa metode pemecahan 

sebagai berikut: 

1. Metode Ceramah 

Metode ini dipilih untuk menyampaikan teori dan prosedur kerja over houl mesin mobil. 

Penyampaian materi dilakukan dengan beberapa media seperti proyektor dan alat bantu 

praktikum. Materi yang disampaikan berisi tentang prisnsip kerja mesin mobil. 

2. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi digunakan untuk mendemonstrasikan bagian-bagian atau komponen 

mobil serta cara mengbongkar dan memasang kembali bagian mobil tersebut. Selain itu 

metode ini juga menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen dari mesin mobil 

kijang 5K. 

3. Pelatihan 

Metode ini dilakukan dengan melakukan praktik over houl mesin mobil. Dalam metode 

ini mitra dilibatkan secara langsung dalam proses pengerjaan over houl tersebut. Pada 

proses pelatihan tim pengabdi melakukan over houl mesin Kijang 5K dengan ikut serta 

mitra yang sekaligus memberikan penjelasan kepada mitra.  

4. Evaluasi hasil pelatihan 

Dalam metode ini setiap mitra dilakukan dengan menguji kemampuan siswa dalam 

melakukan praktikum over houl mesin mobil khususnya mesin mobil Kijang 5K. 

 

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat adalah 

sebagai berikut : 

1. Mitra berperan aktif baik dalam sosialisasi rencana kerja dan penetapan realisasi program 

kerja yang telah disusun oleh tim pengabdi. Hal ini dilakukan demi keberhasilan program 

OPR-Pengabdian yang telah disepakati bersama 
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2. Mitra terlibat langsung dalam setiap tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan solusi 

atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. 

3. Dalam proses pelatihan diikuti oleh mitra sehingga dapat meningkatkan skill dan 

pemahaman dari mitra.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil pembuatan alat praktikum 
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020. Proses pengabdian dilakukan 

pada masa pandemi Covid-19 maka pengabdian dilakukan dengan jumlah mitra (siswa) yang terbatas. 

Proses pemberian materi dan pelatihan dilakukan dengan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran 

pemerintah diantaranya pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker dan jaga jarak. Hasil yang dicapai 

dalam kegiatan ini pengabdian kepada masyarakat ini yaitu menghasilkan alat bantu praktikum over houl 

mesin toyota kijang 5 K seperti pada gambar berikut. 

 

 
 

Gambar 1. Engine stand mesin Kijang 5K 

 

Dengan alat bantu praktikum engine stand maka mitra dapat melakukan praktikum over houl 

mesin Kijang 5K. Dengan pelatihan tersebut maka dapat meningkatkan pemahaman mitra tentang 

prinsip kerja komponen mesin mobil, mitra dapat mengetahui tentang cara membuka dan memasang 

kembali komponen mesin mobil Toyota Kijang  5K, serta dapat mengetahui komponen yang mengalami 

kerusakan dan cara memperbaiki komponen dari mesin mobil Toyota Kijang  5K. 

 

Tahapan dan luaran pengabdian 

Tahapan dan hasil luaran pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakasanakan dijelaskan 

seperti pada gambar berikut. 

Tabel 1. Tahapan dan luaran pengabdian 

No Tahapan Kegiatan 
Metode 

pendekatan 
Target Luaran (output) 

1  
Identifikasi 

permasalahan mitra 

Pengumpulan informasi 

permasalahan yang 

dihadapi mitra 

Siswa SMK 

Muhammadiyah 1 

Rumbia 

Pemahaman tentang 

permasalahan yang dihadapi 

mitra. 

2 
Pembuatan alat 

bantu praktikum 
Pembuatan alat Engine stand Alat praktikum 

3 
Pembuatan modul 

praktikum 

Pembuatan modul 

praktikum over houl 
Modul praktikum Modul praktikum 

4 Pelatihan  

Pemberian materi dan 

penjelasan mengenai 

prosedur over houl mesin 

mobil 

Siswa SMK 

Muhammadiyah 1 

Rumbia 

Siswa memahami dasar-

dasar prosedur over houl dan 

menambah meterampilan 

siswa 
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Proses pemberian materi dan pelatihan 

Proses pemberian materi juga dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan mitra mengenai 

fungsi dan ciri-ciri kerusakan serta cara perbaikan dari beberapa komponen mesin. Dengan proses 

tersebut maka dapat menambah wawasan mitra tentang peranan dan fungsi dari masing-masing 

komponen mesin serta dapat malakukan deteksi kerusakan dan cara penggantian komponen. 

 

  
 

Gambar 2. Pemberian materi pelatihan 

 

Proses evaluasi 

Proses evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kemampuan mitra. Proses 

evaluasi dilakukan dengan menguji mitra yaitu melakukan over houl mesin kijang 5K dan memberikan 

beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan fungsi dari beberapa komponen mesin. Dari hasil evaluasi 

terdapat beberapa mitra yang mampu menjawab pertanyaan yang diberikan dan mampu melakukan 

praktikum over houl. Namun juga ada beberapa mitra yang masih belum paham sepenuhnya tentang 

materi yang diberikan. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan kemampuan mitra. Proses evaluasi 

dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dengan 

proses evaluasi yang dilakukan maka dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk analisis 

sehingga dapat meningkatkan kinerja pengabdian berikutnya. 

 

KESIMPULAN 

Adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat masalah yang dihadapi mitra dapat 

terselesaikan. Dalam kegiatan pengabdian ini, kesimpulan dari hasil kegiatan yang telah 

dilaksanakan adalah:  

1. Media pembelajaran atau alat bantu praktikum over houl mesin Kijang 5K. 

2. Meningkatkan pemahaman siswa tentang prinsip kerja mesin mobil Toyota Kijang 5K 

3. Memberikan pemahaman siswa tentang fungsi dari komponen mesin mobil Toyota 

Kijang 5K 

4. Siswa dapat mengetahui cara membuka dan memasang komponen mesin mobil Toyota 

Kijang 5K 

5.  Mitra dapat mengetahui bagian atau komponen yang mengalami kerusakan dan cara 

memperbaiki komponen mesin mobil Toyota Kijang 5K 

6. Meningkatkan keterampilan mitra dalam hal merawat dan memperbaiki mesin mobil 

Toyota Kijang 5K.  
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