Komponen Komponen Transmisi Otomatis
Yeah, reviewing a book komponen komponen transmisi otomatis could accumulate your close links
listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, ability does not
recommend that you have astounding points.
Comprehending as without difficulty as harmony even more than extra will pay for each success.
bordering to, the statement as competently as acuteness of this komponen komponen transmisi
otomatis can be taken as competently as picked to act.

Apple vs Google Fred Vogelstein 2015-06-19 Smartphone telah mengubah cara kita memperoleh dan
memproses informasi, juga mengubah dunia secara lebih dahsyat. Secara radikal, alat ini mengubah
cara belajar, cara berkomukasi, juga menawarkan cara baru dalam menjelajah berbagai tempat.
Hiburan dan media diakses lewat cara-cara yang sama sekali baru, mudah, dan tak merepotkan. Ini
adalah titik balik, ketika Apple menciptakan personal computer yang muat dimasukkan ke dalam saku,
peramban internet dipakai secara luas, dan Google merombak pencarian web serta membesarkan
android. Revolusi digital pun dimulai. Apple vs Google merupakan salah satu pertarungan korporat
terlama, terpanas, dan paling buka-bukaan pada dekade ini. Melalui buku ini, Fred Vogelstein merekam
ide-ide besar yang dilecut di tengah kerasnya kompetisi tanpa akhir. Kedua perusahaan besar yang
berebut pasar platform yang sama, mulai dari industri musik, film, iklan online, game, buku, hingga
media massa. Apple vs Google bukanlah percekcokan klise antara dua perusahaan kaya biasa, namun
perseteruan yang menentukan siapa pengontrol gaya hidup generasi masa depan. "Jika Anda penasaran
mengapa Silicon Valley menjadi pusat inovasi global, mulailah dari buku ini." --Nature [Mizan, Bentang,
Steve Job, Gadget, Smartphone, Teknologi, Indonesia]
Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian
Teknik Otomotif. Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (Edisi Revisi) Z. Furqon, S.T.
2021-04-13 Buku yang berjudul Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan
SMK/MAK Kelas XII ini hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan
Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Buku ini berisi materi
pembelajaran yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia otomotif
yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi
beberapa hal berikut. • Mendiagnosis kerusakan kopling • Mendiagnosis kerusakan transmisi •
Mendiagnosis kerusakan poros • Mendiagnosis kerusakan sistem rem • Mendiagnosis kerusakan pada
sistem suspensi • Mendiagnosis kerusakan pada sistem kemudi • Mendiagnosis pelek • Mengevaluasi
perbaikan sasis dan pemindah tenaga Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk
melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi,
mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa
pilihan ganda, esai, dan tugas proyek. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam
memahami materi. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan info untuk menambah pengetahuan para
siswa. Kebutuhan akan buku ini sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang teknik otomotif.
Dengan demikian, kami berharap bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan
lulusan SMK/MAK dapat mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
Panduan Belajar Mekanik Mobil Muhammad Riswan Mekanik mobil adalah segala hal yang
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berhubungan dengan mesin dan komponen mobil. Seorang ahli mekanik mobil dikenal juga dengan
nama montir. Profesi ahli mekanik mobil semakin diperlukan dari masa ke masa dengan tugas
utamanya memeriksa kondisi mobil, baik untuk perawatan maupun perbaikan. Seorang ahli mekanik
mobil harus memiliki bekal pengetahuan tentang mobil dan mesin. Pengetahuan itu bisa diperoleh di
lembaga pendidikan atau belajar secara autodidak. Tidak hanya berbekal ijazah ataupun sertifikat,
seorang ahli mekanik mobil harus selalu mempelajari mekanik mobil dan update perkembangan
teknologi. Buku ini berisi hal-hal dasar yang harus diketahui oleh seorang ahli mekanik mobil. Hal-hal
dasar itu mencakup pengetahuan tentang sejarah mobil, jenis mesin, tugas dan tanggung jawab
seorang ahli mekanik mobil, jenjang karier, komponen-komponen mobil, solusi memperbaiki kerusakan
pada mobil, alat-alat montir, dan sebagainya. Selamat membaca!
The Toyota Way
Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan Kelas XII: Program Keahlian Teknik Otomotif.
Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Z. Furqon, S.T. 2021-04-13 Buku yang
berjudul Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan SMK/MAK Kelas XII ini dapat hadir sebagai
penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik Otomotif. Buku
ini berisi pengetahuan Teknik Kendaraan Ringan yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun
2017.Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: • Diagnosis dan perbaikan kerusakan sistem
kelistrikan dan kelengkapan tambahan kendaraan ringan • Diagnosis dan perbaikan kerusakan sistem
starter kendaraan ringan • Diagnosis dan perbaikan kerusakan sistem pengisian kendaraan ringan •
Diagnosis dan perbaikan sistem pengapian konvensional dan elektronik kendaraan ringan • Diagnosis
dan perbaikan kerusakan sistem penerangan, panel instrument dan AC kendaraan ringan • Diagnosis
dan perbaikan kerusakan sistem audio dan sistem pengaman kendaraan ringan • Evaluasi hasil
perbaikan kelistrikan kendaraan ringan Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak
untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi,
mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa
pilihan ganda, esai, dan tugas proyek yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam
menguasai materi sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Buku ini telah disesuaikan dengan
tuntutan kompetensi SMK/MAK di bidangnya. Dengan demikian, kami berharap siswa mampu
berkompetisi di dunia kerja.
PANDUAN PRAKTIKUM SISTEM TENAGA DAN TEKNIK PROTEKSI LABORATORIUM TRANSMISI DAN
DISTRIBUSI Lesnanto Multa Putranto 2021-12-16 Sistem tenaga listrik merupakan sistem yang sangat
kompleks yang terdiri dari generator, transmisi, distribusi, dan beban/pelanggan. Tujuan dari sistem
tenaga listrik adalah menyalurkan listrik dari pembangkit ke pelanggan, di mana dalam penyalurannya
harus memperhatikan berbagai hal. Pada praktikum Sistem Tenaga akan dibahas beberapa hal yang
perlu diperhatikan dalam penyaluran energi listrik, yaitu load flow, short circuit, load shedding, dan
drop tegangan. Short circuit/ hubung singkat sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu hubung singkat
simetris dan hubung singkat asimetris (fase ke tanah dan dua fase). Gangguan pada sistem tenaga
listrik seperti hubung singkat merupakan hal yang cukup sering terjadi. Maka dari itu, diperlukan
sistem proteksi untuk melindungi peralatan dari kerusakan. Pada prak.tikum Teknik Proteksi akan
dibahas proteksi berbagai peralatan seperti feeder, trafo daya, generator, dan motor menggunakan
peralatan proteksi berupa over current relay (OCR), ground fault relay (GFR), dan differential relay.
Pembahasan akan berfokus pada ketentuan-ketentuan dalam sistem proteksi, cara setting peralatan
proteksi, dan koordinasi antarperalatan proteksi.
Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan SMK/MAK Kelas XI. Program Keahlian
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Teknik Otomotif. Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (Edisi Revisi). Z. Furqon, S.T.
2021-04-13 Buku yang berjudul Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan
SMK/MAK Kelas XI ini hadir sebagai penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Teknik
Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Buku ini berisi materi pembelajaran
yang membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam dunia otomotif yang mengacu
pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi beberapa hal
berikut. • Perawatan kopling pada mobil • Perawatan transmisi mobil • Perawatan poros propeler,
differential, dan poros roda pada mobil • Perawatan sistem rem pada mobil • Perawatan sistem kemudi
dan power steering pada mobil • Perawatan roda mobil • Perawatan ban dan evaluasi hasil perawatan
berkala Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS
(Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan,
dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas
proyek. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi. Selain itu, buku
ini juga dilengkapi dengan info untuk menambah pengetahuan para siswa. Kebutuhan akan buku ini
sejalan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK bidang teknik otomotif. Dengan demikian, kami
berharap bahwa siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dan lulusan SMK/MAK dapat
mempersiapkan diri dengan baik ketika memasuki dunia kerja.
SISTIM PEMINDAH TENAGA Drs. Sumarli, M.Pd, M.T 2013-12-17 Tujuan dari penulisan buku ini
adalah untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari sistim pemindah tenaga.Selain itu, dengan
adanya buku ini diharapkan belajar mahasiswa lebih fokus pada materi kuliah sesuai dengan isi
kurikulum. Buku pemindah tenaga ini terdiri dari lima Bab. Bab I membahas tentang kopling. Bab II
membahas tentang transmisi. Bab III membahas tentang transfer. Bab IV membahas tentang poros
propeler dan poros penggerak. Bab V membahas tentang diferensial. Bab VI membahas tentang roda
dan ban.
Teknika: Jurnal Sains dan Teknologi, Vol. 15(2), Tahun 2019 Teknika: Jurnal Sains dan Teknologi
2019-12-31
Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian Teknik Otomotif.
Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (Edisi Revisi) Z. Furqon, S.T. 2021-04-14
Buku yang berjudul Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XII ini dapat hadir sebagai
penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan program Keahlian Teknik Otomotif,
kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Buku ini berisi pengetahuan Teknik dan Bisnis
Sepeda Motor yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku
ini meliputi: • Gangguan pada kepala silinder dan blok silinder • Gangguan pada sistem pelumas dan
pendinginan • Gangguan pada sistem pemasukan/pembuangan, bahan bakar injeksi, dan karburator •
Sistem transmisi manual dan otomatis • Sistem kopling manual dan otomatis Berdasarkan materi yang
telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills)
dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini
dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek yang bertujuan untuk
mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti.
Buku ini telah disesuaikan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK di bidangnya. Dengan demikian,
kami berharap siswa mampu berkompetisi di dunia kerja.
Majalah Al Azhar Edisi 319 YPI Al Azhar Memang tak mudah untuk menjadi Juara, bahkan sebuah
kegagalan bukan menjadi tanda bahwa kita harus berhenti, namun proses ini menjadi petunjuk penting
agar kita harus terus berusaha dan berupaya semaksimal energi yang kita punya, agar dapat
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memberikan yang terbaik untuk semua. Sukses untuk FeLKA 2022
Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan 1 Fathun ,M.Pd. 2020-07-13 Buku ini diperuntukkan kelas
XI Teknik Kendaraan Ringan , berdasarkan kurikulum 2013 Refisi kurikulum 2017 maka buku ini secara
sistimatis membahas secara tioristis maupun praktis yaitu materi : Menerapkan Cara perawatan sistem
kelistrikan dan Merawat secara berkala sistem kelistrikan.
45 kisah bisnis top pilihan Ari Satriyo Wibowo 2006
ANTILOCK BRAKE SYSTEM (ABS), ELECTRICAL POWER STEERING (EPS) TRANSMISSION
AUTOMATIC (AT) DRS. SUMARLI,M.PD,M.T 2013-12-17
Ensiklopedia Seri Sang Penemu Delik Iskandar 2020-09-06 Buku ini berisi tentang tokoh beserta
penemuannya yang berkaitan dengan benda yang ada di sekitar manusia. Buku ini dikemas dengan
sederhana sehingga anak-anak mudah untuk mempelajarinya. buku ini dapat menambah wawasan ilmu
pengetahuan bagi pembaca.
Blusukan di Kota Berkabut Suharyo Widagdo Blusukan di Kota Berkabut PENULIS: Suharyo
WidagdoTebal : 147 halaman ISBN : 978-623-7391-70-8 www.guepedia.com Sinopsis: San Francisco
dijuluki Everybody’s Favourite City. Kota di Amerika Serikat yang ini memang pantas mendapat julukan
itu. karena setiap tahunnya tak kurang dari 4 juta orang mengunjungi kota wisata ini. Cuacanyapu
hampir selalu diselimuti kabut, bahkan di musim panas banyak warganya yang masih tetap
mnengenakan mantel ringan Banyaknya obyek wisata, kondisi geografis kota yang sangat indah
(berbukit-bukit dengan jalanan yang melingkar-lingkar) sangat mendukung hal ini. Belum lagi
kemanjaan yang diterima para wisatawan. Jalanan yang lebar bagi para pedestrian membuat mereka
merasa aman dan nyaman berjalan kaki menikmati keindahan kota Selain itu, San Francisco adalah
kota yang sangat menghargai keragaman budaya. maupun kuliner serta agama masing-masing etnis..
Dapat dikatakan bahwa San Francisco merupakan ‘melting pot’ berbagai bangsa di dunia. Ada banyak
etnis yang menetap di negeri ini Buku ini mengisahkan pengalaman hidup saya saat tinggal di San
Francisco. Waktu itu saya bersama 5 orang teman saya menjalani pelatihan selama 2,5 tahun di
Bechtel.. Ada peribahas ‘sambil menyelam minum air’. Itulah yang terjadi. Saat akhir minggu – ketika
pelatihan libur – sayapun ‘blusukan’ untuk menikmati keindahan dan budaya yang ada di San Francisco
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading
Enjoy your day, guys
3 in 1: Javascript, jQuery, dan jQuery Mobile Edy Winarno ST, M.Eng Ali 2014-02-24 """JavaScript
adalah bahasa scripting client side yang sangat populer. Hampir semua programmer web menggunakan
JavaScript untuk memberi efek pemrograman di halaman web. JavaScript tidak berdiri sendiri, tetapi
juga menjadi dasar yang bisa digunakan untuk teknologi lainnya seperti Ajax, jQuery, dan jQuery
Mobile. Buku ini menjelaskan bagaimana membuat aplikasi website yang atraktif dengan JavaScript,
jQuery, dan jQuery Mobile untuk antarmuka web, device, dan perangkat mobile."""
Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XII Dr. Supriyadi dan Panjang Triyono, S.T., M.Eng.
2021-01-25 Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum
2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang
baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal
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berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap.
Buku ini disusun berdasarkan Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan
SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV
tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan
Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti
Dan Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah
dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini
cukup membantu siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat
menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing.
Pengetahuan Komponen Mobil Drs. Daryanto 2021-08-27 Mobil sudah menjadi kebutuhan pokok
masyarakat pada dewasa ini, tetapi tidak bisa dipungkiri banyak pemilik mobil yang kurang mengetahui
seluk beluk mobil seperti komponen dan cara kerja dari masing-masing komponen itu. Pada sebuah
kendaraan yang disebut mobil terdapat banyak komponen yang mengatur kinerja mobil. Setiap
komponen tersebut satu sama lain saling bekerja sama agar mampu menggerakkan mobil secara
optimal. Pemilik dan pengemudi dituntut untuk tidak hanya memahami bagaimana mengendarai mobil,
tetapi juga mengerti fungsi dari berbagai komponen penting mobil. Secara garis besar, terdapat
beberapa bagian mobil sebagai berikut. 1. Komponen Mesin (Mesin pembangkit tenaga, sistem
pelumasan, pendinginan, bahan bakar, pembuangan) 2. Komponen Penggerak (Kopling, gigi transmisi,
poros penggerak, diferensial, penggerak akhir) 3. Komponen Casis dan Suspensi (Casis, suspensi,
kemudi, roda/ban, rem) 4. Komponen Bodi (Rangka, bodi) 5. Komponen Kelistrikan (Kelistrikan mesin,
penerangan, peringatan, instrumen) 6. Komponen Pelengkap/pendukung seperti wiper, AC, heater
Dalam buku ini dijelaskan secara detail dan lengkap bagaimana kondisi pada komponen tersebut
Ensiklopedia Seri Sang Penemu 1 Delik Iskandar, dkk. 2020-09-06 Buku Ensiklopedia Seri Sang
Penemu 1 dapat menambah wawasan bagi pembaca yang haus ilmu pengetahuan khususnya tokohtokoh penemu dunia.
Bikin Perusahaan itu Gampang
Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XI Saryanto, S.Pd.T., M.Pd., Gr. 2021-01-13
Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi
revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang baik dalam
pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan
sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal berupa tugas
mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku ini
disusun berdasarkan Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK,
pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang
Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan
Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah
dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini
cukup membantu siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat
menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing.
Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XI Dr. Supriyadi dan Panjang Triyono, S.T.,
M.Eng. 2021-01-13 Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan
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Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti
dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi
yang baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal
berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap.
Buku ini disusun berdasarkan Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan
SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV
tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan
Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti
Dan Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah
dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini
cukup membantu siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat
menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing.
Penerapan Prinsip Embodimen Pada Kendaraan Bermotor Tono Sukarnoto 2022-09-01 Kemampuan
merancang sistem mekanika adalah salah satu capaian pembelajaran bagi mahasiswa teknik mesin.
Monogram ini diharapkan membantu mahasiswa, dosen atau pemerhati otomotif untuk mengetahui
mengapa komponen atau sistem tertentu di kendaraan bermotor dirancang seperti yang biasa kita
temui. Embodimen adalah salah satu tahapan dalam perancangan sehingga dapat dihasilkan wujud atau
bentuk rancangan. Aturan - aturan, prinsip-prinsip dasar embodimen dalam monogram ini mengikuti
buku Engineering Design, A Systematic Approach karya G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen dan K.H. Grote.
Mesin Hybrid Wahyudi 2020-01-01 uku ini diterbitkan untuk mahasiswa dan praktisi yang ingin
meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan dalam bidang otomotif sebagai bagian dari ilmu
pengetahuan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi hybrid telah diterapkan dalam
kendaraan. Mesin hybrid digunakan sebagai penggerak ganda pada kendaraan yang bertujuan untuk
meningkatkan performa kendaraan dan mengurangi polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan
manusia. Di era mendatang kendaraan dengan mesin hybrid akan banyak digunakan di dunia umumnya
dan khususnya di Indonesia.
Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan SMK/MAK Kelas XI Prayogi, S.Pd
2021-01-12 Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum
2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang
baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal
berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap.
Buku ini disusun berdasarkan Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan
SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV
tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan
Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti
Dan Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah
dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini
cukup membantu siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat
menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing.
Dunia EKUIN dan PERBANKAN 2000
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PEMINDAH TENAGA KENDARAAN RINGAN Fathun, M.Pd. 2020-11-18 Buku ini secara sistematis
membahas secara teoristis maupun praktis yaitu materi : Kopling, transmisi manual, transmisi otomatis,
poros propeller differential, dan penggerak roda, secara umum dapat dipergunakan sebagai buku
pendamping pada materi chasis dan pemindah tenaga pada kendaraan ringan pada sisiwa SMK/MAK
dan dapat dipergunakan secara umum secara praktis dan teoristis.
Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan SMK/MAK Kelas XII Prayogi, S.Pd
2021-01-25 Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum
2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang
baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal
berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap.
Buku ini disusun berdasarkan Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan
SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV
tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan
Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti
Dan Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah
dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini
cukup membantu siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat
menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing.
ALAT PELONTAR BOLA FUTSAL ZPD UNTUK KETERAMPILAN TEKNIK PERMAINAN FUTSAL
Zusyah Porja Daryanto, S.Pd., M.Or. 2021-06-25 Futsal merupakan olahraga yang berkembang dengan
pesat di seluruh dunia sehingga digemari dan dimainkan oleh berbagai kalangan. Futsal adalah
olahraga yang dinamis yang dimainkan dalam waktu tertentu sehingga dapat dimainkan kapan pun dan
di mana pun dengan jumlah pemain yang sedikit. Futsal merupakan olahraga yang dimodifikasi dari
permainan sepak bola yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mencetak angka dengan cara
memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Hal yang diutamakan dalam permainan futsal adalah teknik
dan skill yang baik agar pemain memiliki kemampuan untuk bermain secara maksimal. Alat latihan
berupa pelontar bola futsal ini adalah sebagai sarana alternatif yang dapat digunakan dalam membantu
pelatih untuk memaksimalkan latihan berbagai teknik dalam permainan futsal. Alat ini dirancang
dengan sistem kerja yang dapat memenuhi kebutuhan atlet dan pelatih dalam memaksimalkan latihan
skill dan keterampilan futsal. Alat ini juga dilengkapi berbagai fitur yang dapat mengefisienkan dan
memaksimalkan proses latihan yang memiliki tempat penyimpanan 5 buah bola, pengaturan kecepatan
serta derajat ketinggian lontaran, memiliki lontaran atas dan bawah, bekerja secara manual maupun
otomatis, serta dapat diatur pergerakannya ke berbagai sisi kiri, kanan, tengah, atas, maupun bawah.
Maka dari itu, alat pelontar ini sangat tepat bila digunakan dalam membantu latihan keterampilan
teknik permainan futsal, seperti teknik shooting, heading, controlling, passing, tendangan voli, dan
latihan reaksi penjaga gawang. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
pihak-pihak terkait yang membantu dalam penyusunan buku ini. Penulis menyadari bahwa buku ini
masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Maka dari itu, penulis berharap agar saran dan
kritik yang konstruktif dapat diberikan untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang.
Technology in Indonesia 1993
Panduan Praktis Merawat dan Memperbaiki Sepeda Motor Ir. Hartoto Soedarmo. SE 2008-08-22
Seiring pesatnya peningkatan kuantitas, varian, tipe, dan inovasi teknologi sepeda motor di tanah air,
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persaingan bengkel resmi ATPM maupun bengkel umum semakin ketat. Para mekanik berlomba
meningkatkan kemampuan menganalisis masalah dengan tepat. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan
pengalaman agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan. Sementara itu, para
pengguna sepeda motor juga mencari-cari cara praktis merawat dan memperbaiki sendiri
kendaraannya agar kondisinya tetap prima dan tak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk
memperbaiki kerusakan. Buku panduan yang ditulis oleh praktisi berpengalaman dalam dunia otomotif
roda dua ini berupaya memenuhi kebutuhan mekanik maupun pengguna sepeda motor. Di dalamnya
Anda akan menemukan seluk-beluk komponen mesin, kelistrikan dan pengapian, rangka, serta beragam
trik mencegah dan mengatasi kasus kerusakan yang sering terjadi pada sepeda motor.
Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XII Saryanto, S.Pd.T., M.Pd., Gr. 2021-01-25 Buku
ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi
spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk
kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang baik dalam pembelajaran
dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara
utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal berupa tugas mandiri, tugas
kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku ini disusun berdasarkan
Pemendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada lampiran II
tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian.
Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian
Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar.
Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah
diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini cukup membantu
siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat menantang guru untuk
berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing.
Tune Up Ringan Sepeda Motor 4-Tak Toto Suwarto -KawanPustaka- #SuperEbookDesember
Teknologi Dasar Otomotif untuk SMK/MAK Kelas X Arif Yunianto, S.Pd. & Saryanto, S.Pd.T.,M.Pd., Gr.
2020-11-25 Buku ÒTeknologi Dasar OtomotifÓ untuk SMK/MAK Kelas X ini disusun berdasarkan
Kurikulum 2013 KI & KD Spektrum terbaru. Penerapan kurikulum 2013 mengacu pada paradigma
belajar kurikulum abad 21, menyebabkan terjadinya perubahan, yakni dari pengajaran (teaching)
menjadi belajar (learning), dari pembelajaran yang berpusat kepada guru (teachers centered) menjadi
pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik (students centered). Buku ini disajikan sedemikian
sehingga mudah dipahami dan diterapkan pada program keahlian. Buku ini dilengkapi dengan tur- tur
berikut. 1. Pendahuluan, berisi kompetensi dasar, deskripsi pembelajaran, waktu, prasyarat, petunjuk
penggunaan buku, dan tujuan akhir pembelajaran. 2. Kegiatan Pembelajaran, berisi materi-materi
pembelajaran yang disusun menjadi 14 kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi inti dan
kompetensi dasar. 3. Rangkuman, berisi intisari dari kegiatan pembelajaran yang dipelajari. 4. Tugas
Mandiri, berisi latihan soal dan kegiatan yang harus dikerjakan peserta didik secara mandiri. 5. Tugas
Kelompok, berisi latihan soal dan kegiatan yang harus dikerjakan peserta didik secara kelompok. 6. Uji
Kompetensi, berisi soal-soal pilihan ganda untuk mengasah kemampuan peserta didik. 7. Soal Variasi,
berisi soal-soal variasi untuk mengasah kemampuan peserta didik. 8. Uji Kompetensi Semester Gasal,
berisi soal-soal pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan peserta didik selama satu semester. 9. Uji
Kompetensi Semester Genap, berisi soal-soal pilihan ganda untuk mengukur pengetahuan peserta didik
selama dua semester.
Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XI. Program Keahlian Teknik Otomotif.
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Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (Edisi Revisi) Z. Furqon, S.T. 2021-04-15
Buku yang berjudul Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XI ini dapat hadir sebagai
penunjang pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan kompetensi Teknik dan Bisnis Sepeda
Motor. Buku ini berisi pengetahuan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor yang mengacu pada Kurikulum
2013 revisi tahun 2017. Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi: • Prinsip kerja dan perawatan
katup • Prinsip kerja pelumas dan pendinginan pada sepeda motor • Prinsip kerja sistem pemasukan
dan pembuangan, bahan bakar, serta injeksi bensin • Prinsip kerja transmisi manual dan transmisi
otomatis • Perawatan kopling manual dan kopling otomatis Berdasarkan materi yang telah disajikan,
para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS (Higher Order Thinking Skills) dengan cara
menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi
dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek yang bertujuan untuk mengukur
kemampuan siswa dalam menguasai materi sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti. Buku ini telah
disesuaikan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK di bidangnya. Dengan demikian, kami berharap
siswa mampu berkompetisi di dunia kerja.
Pedoman Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik SMK Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan
Ringan pada Mata Pelajaran Pemeliharaan Sasis Dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan
Ranu Iskandar, S.Pd. 2019-11-07 Ada beberapa kesulitan yang dihadapi guru produktif. Tugas seorang
guru produktif di SMK tidak hanya mengajar saja tetapi setelah mengajar perlu melakukan penilaian
hasil belajar peserta didik. Penilaian ini tidak bisa hanya membuat butir soal tes saja kemudian
diberikan ke peserta didik dan dinilai hasilnya. Ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan agar butir
soal tes tersebut layak digunakan. Penilaian hasil belajar peserta didik tidak hanya melalui tes.
Penilaian menggunakan non tes perlu dilakukan untuk menilai hasil belajar peserta didik pada aspek
sikap. Jumlah jam mengajar yang tinggi juga merupakan kesulitan guru produktif. Tingginya jam
mengajar mata pelajaran produktif membuat guru kesulitan membagi waktu untuk membuat beragam
soal tes yang disesuai dengan tujuan pembelajaran. Pedoman Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik SMK
Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan pada Mata Pelajaran Pemeliharaan Sasis dan Pemindah
Tenaga Kendaraan Ringan hadir untuk memudahkan guru produktif TKR dalam membuat soal tes, soal
non tes, dan cara penilaiannya. Buku ini disusun berdasarkan peraturan dan buku penilaian terbaru
dari Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian Teknik Otomotif.
Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Otomotif (Edisi Revisi) Z. Furqon, S.T. 2021-04-12 Buku yang
berjudul Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan Kelas XII ini dapat hadir sebagai penunjang
pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan Program Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi
Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Buku ini berisi pengetahuan di bidang Teknologi dan
Rekayasa yang mengacu pada Kurikulum 2013 revisi tahun 2017.Materi yang dibahas dalam buku ini
meliputi: • Kepala silinder dan blok silinder • Sistem pelumasan dan pendinginan • Sistem bahan bakar
• Engine Management System (EMS) • Memperbaikan sistem bahan bakar diesel dan evaluasi hasil
perbaikan Berdasarkan materi yang telah disajikan, para siswa diajak untuk melakukan aktivitas HOTS
(Higher Order Thinking Skills) dengan cara menanya, mengeksplorasi, mengamati, mengasosiasikan,
dan mengomunikasikan. Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas
proyek yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi sesuai kompetensi
dasar dan kompetensi inti. Buku ini telah disesuaikan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK di
bidangnya. Dengan demikian, kami berharap siswa mampu berkompetisi di dunia kerja.
Middlesex 2007
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Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan 2 Fathun ,M.Pd. 2020-07-13 Buku ini diperuntukkan
kelas XII Teknik Kendaraan Ringan , berdasarkan kurikulum 2013 Refisi kurikulum 2017 maka buku ini
secara sistimatis membahas secara tioristis maupun praktis
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